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A TATÁRJÁRÁS ÉS A MUHI CSATA 
750. ÉVFORDULÓJÁRA 

• • 

BOROSY ANDRÁS 

TÖRTÉNETÍRÓK A TATÁRJÁRÁSRÓL 

Az 1241—42. évi magyarországi tatárjárás hazánk 1526 előtti történetének 
legsúlyosabb csapása volt. Nem véletlen, hogy az e korral foglalkozó magyar 
és külföldi historikusok szinte valamennyien bőven írtak róla — annál is in
kább, mert viszonylag bőbeszédű elbeszélő források maradtak ránk e szörnyű 
eseményről —, melyek közül Rogerius váradi kanonok Siralmas énekét és Spa-
latói Tamásnak a salonai és spalatói főpapok történetéről szóló munkáját emel
ném ki. 

A tatárjárás hétszázötven éves évfordulóján nem lesz érdektelen, ha meg
ismerkedünk az e nemzeti katasztrófáról szólt történészek nagy részének véle
ményével. 

E rövid összeállítás nem törekszik bibliográfiai teljességre. Feltételezi a ta
tárjárás fontosabb eseményeinek ismeretét, s elsősorban arra törekszik, hogy 
az egyes történetírókat jellemző nézeteket ismertesse, különös tekintettel a ta
tár és magyar hadsereg létszámára, s a tatárok visszavonulásának okára vo
natkozó véleményekre. 

• 

Rosty Zsigmond 1856-ban megjelent munkájában1 jó íráskészségről és meg
lehetős kritikai érzékről tesz tanúbizonyságot. Már azt is kétségbe vonja — jo
gosan —, hogy II. András keresztes serege 70 000 főből, s ezen belül 10 000 
lovasból állt volna. IV. Béla Pest alól a tatárok ellen vonuló seregét 63 000 
főre teszi. Megjegyzi, hogy Fessier e sereg létszámát egy osztrák krónika alap
ján 100 000 főre teszi, de nem közli ennek forrását, csak annyit mond: „ut di-
cetur". 

Ismeretes, hogy Spalatói Tamás moralizáló hangvételű soraiban a magyar 
sereg harcosainak elpuhultságát emlegeti, s azt írja, hogy mikor a tatárok el
len kellett volna indulni, mosakodással és fésülködéssel töltötték az időt. Ezt 
Rosty — jó kritikai érzékkel — kétségbe vonja. Rosty határozottan liberális 
világnézetű. Elítéli Kálmán herceget a bogumilok (patarének) üldözése miatt, 
de megjegyzi: ezért inkább sajnálni kell Kálmánt, mint kárhoztatni. „Tulaj
donítsuk ezt azon kor setét szellemének s azoknak, akik gyermekségétől fogva 
őt abban nevelték és erősítették." 

Érdekes fejtegetése: „ . . . mi könyű lett volna ez időben a horvátok és dal
mátoknak a magyar kormánytól megválni, awagy éppen a király és főbbjei 
elfogatásuk és a tatárok kezébe szolgáltatások által még jutalomra is szert 

1 Rosty Zsigmond: A tatárjárás történelme negyedik Béla király idejében. Pest, 1856. 
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tenni?" Ez azonban eszükbe sem jutott. „Ez a magyar kormány minőségét 
minden vitatkozásoknál hívebben tükrözi és minden gyanítások fölé emeli."2 

A magyar történetírás XIX. századi klasszikusai közül Horváth Mihály Ros-
tyval ellentétben elfogadja Spalatói Tamás „elpuhulási" elméletét. A tatárok 
három részből álló seregét összesen 500 000 főnyinek mondja. Ami Béla király 
seregét illeti, szerinte a Duna vidéki zászlóaljak már összegyűltek, a tiszaiak 
még hiányoztak belőle, de ezeket a „száguldozó tatár csapatok miatt" haszta
lan volt várni. Béla így 65—70 000 főnyi sereggel indult el Pestről, hogy minél 
többen gyűlhessenek még táborába.3 

Szalay László egyik munkájában azt írja, hogy a tatár seregből 400 000 in
dult Magyarország és 100 000 Lengyelország ellen, másik müvében e számok: 
450 000 és 50 000 fő. Pesten 60 000 vitéz gyűlt össze Béla seregében, ki tetemes 
növekedést már nem várhatott. Megjegyzi, hogy a magyar seregben Kálmán 
hercegen kívül, ki évekig harcolt Galíciában „nagyobb háborúról úgy látszik 
senkinek sem volt fogalma". 

Szerinte a tatárok azért késtek a Dunán átkelni, mert azt hitték, hogy ott 
az „európai nyugot" együttes erejével fognak tátálkozni. Akkor keltek át, mi
kor megtudták, hogy sem az osztrák herceg, sem a pápa, sem a császár nem se
gít Bélának. A tatárok visszavonulásának oka ögödej halála volt, Batu a nagy
kán esélyes utódjának számított. Batu úgy vélte, hogy könnyű lenne Magyar
országot másodszor is meghódítani/1 

Wertner Mór Batu seregét félmillióra teszi. A kunok kivonulásával szerinte 
Béla király serege 40 000 harcossal lett kisebb. 64 személyt azonosít, kik a ta
tárok elleni harcban estek el, vagy akkori szolgálataikért kaptak jutalmat. 
A vereség fő oka szerinte az uralkodás egészségtelen rendszere. A „legundo
kabb párt" a faj- és vallásgyűlöletet hirdette a kunok ellen. Ez volt a fő baj.5 

A tatárjárásról szóló egyik „alapmű" a mai napig Gustav Strakosch-Grass-
mann igen alapos munkája.6 Megjegyzései közül néhányat érdemes idéznünk. 

Az 1241-es liegnitzi csatában, melyben Henrik sziléziai herceg is hősi halált 
halt, a templomos rend mesterének IX. Lajos francia királyhoz írott levele sze
rint a rendnek 3 lovagja, 2 fegyvernöke (sergans) és 500 közembere esett el; 
a templomosok közül csak hárman menekültek meg. Ilyenforma lehetett a temp
lomosoknak a muhi csatában elpusztult csapata is. A Szerző szerint a tatárok 
északi hadserege azért kanyarodott dél, azaz Magyarország felé, mert nagyon 
mélyen hatolt már Németországba, s attól tartott, hogy vereség esetén serege 
felmorzsolódhat. 

A magyar vezetők nem szokták meg nagyobb seregek mozgatását, s néhányuk 
személyes bátorsága nem egyenlítette ki a tatárok nagyobb fegyelmét. Ez volt 
a magyar vereség fő oka. 

2 Rosty Zs: i. m. 9., 64., 76., 103., o. 
3 Horváth Mihály: Magyarország történelme I. (Átdolgozta Hatvani Mihály) Pest, 1860. 

386—412. o. 
4 Szalay László: Magyarország története. 2. kiadás I. k. Pest, 1862. 34—56. o. — Vő.: A tatár

járás Magyarországon. 1241—1242. Budapest, 1872. 
5 Wertner Mór: Negyedik Béla király története. Temesvár, 1893. 45-, 81., o. 
6 Gustav Strakosch-Grassmann : Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in den Jahren 

1241 und 1242. Innsbruck, 1893. passim, különösen 79., 88—91., 157. o. 



Akik Béla király ellenfelei voltak; azok nem is vettek részt a muhi csatá
ban. Nem volt ott a csata két krónikása: Rogerius és Spalatói Tamás sem. Az 
a személy, aki Tamást tájékoztatta, valószínűleg Ugr.in érsek csapatában har
colt, s nem tudta, mit csinált a sereg többi része, nem i s tudott róla tájékoz
tatást adni. A Szerző szerint a magyarok a muhi csatában vitézül harcoltak, 
s Rogerius leírása, mely szerint az egész, csata egyetlen pánik lett volna — nem 
bizonyítható. Az ellenséges források a magyarok vitézségét említik, és Béla 
király utóbb sosem állította, hogy bármelyik magyar harcos ne teljesítette 
volna kötelességét. Vitézi tettek soráról tájékoztatnak a források. A vereség
ben fontos szerep jutott Béla hadvezéri hibáinak, de a fő ok a tatár sereg ki
válósága volt. 

A tatárok visszavonulásának oka ismeretlen. 

Bárczay Oszkárnak rendkívül rossz véleménye volt a nyugati, lovagi harc
eljárásról. Elfogadja Spalatói Tamás „elpuhulitság "-elméletét, s hangsúlyozza, 
hogy a magyarok hűtlenek lettek fölényesen jó régi harcmodorukhoz, mert 
utánozni akarták a jövevényeket. Ennek adták meg az árát.7 

A századforduló klasszikus történetírói közül Pauler Gyula megállapítja, 
hogy „soha, mióta a történelmet ismerjük, oly rendszeres, oly következetes 
emberirtást nem vitt véghez senki, mint a mongolok. Az Európa ellen támadó 
mongol sereget a hír öt-hatszázezerre tette" „valami száz-százhúszezer 
lovas vitéz bizonyára volt". A muhi csatában harcoló magyar sereg létszámát 
65 000 főre teszi, Batuét 50 000 főre. A visszavonuló tatárok szerinte olyan tar
tományokon haladtak át, melyeket még nem pusztítottak el,, hogy legyen mi
ből élniük.8 

Marczali Henrik szerint Béla király úgy gondolhatta, hogy súlyos lesz a meg
próbáltatás, de ha parancsait teljesítik, nincs mitől tartania, mert a tatárt olyan
nak vette mint a kunt, nem igen félt tőle. Magyarország Komnenosz Mánuel 
támadásai óta, tehát 70 éve nem viselt nagyobb háborút, nem képződtek igazi 
hadvezérek. Béla sem volt az. 

Magyarországon ez időben háromféle katonai szervezetben élő népelem volt. 
1. a kunok, 2. a magyarság zöme átmenetben az ősi alkotmánytól a hűbéres 
felé, 3. az urak és idegenek „a kor legelőrehaladottabb fokán" — fegyverük, 
harci módjuk a hűbéres lovasságé. Egy nagy szervező tehetség kezében e három 
elem szinte legyőzhetetlen egésszé alakulhatott volna. A kun portyázó, hírhozó 
előőrs, a magyarság zöme a derékhad, mely a döntő csatát megvívja, a lovagi 
sereg a tartalék, mely helyreállítja az ingó csatarendet, és legrosszabb esetben 
is biztosítja a sereg hátrálását. (Ebből láthatjuk, hogy Marczali nemigen volt 
tisztában a lovagi harceljárással.) 

-, A valóság más volt. A tatár legyőzésének két módja lett voüna — vagy vele 
„egyívású" nagyszámú, gyakorlott könnyűlovasságot kellett vele szembeállí
tani, vagy lovagsereget várakkal, városokkal. 

7 Bárczay Oszkár: Két had i e semény a XIII . évszázadból . Hadtörténelmi Közlemények, 
1893. 484—490. O. 

8 Pauler Gyula: A m a g y a r nemzet t ö r éne t e az Arpádház i k i r á l y o k a la t t . I I . k . Budapes t , 
1899/2 145—186. O. 



Egyik sem állt rendelkezésre. A kunok a döntés idején nem álltak a magyarok 
mellett. 

A nemesség és várjobbágyság könnyűlovassága Kálmán koráig méltó és 
nagyjából egyenlő ellenfele lett volna a tatárnak, s ha a vezetésben nincs nagy 
különbség, ugyanúgy megvédi ellene a hazáját, mint a besenyő és kun ellen. 
De a magyar sereg már nem volt a régi. Marezali találó megállapítása szerint: 
„A könnyűlovasságot csak a pásztori és vadászélattel együtt járó folytonos 
gyakorlat tette oly gyorssá, nyilazását csak a gyermekkor óta folyamatosan, 
szüntelenül tartó iskolázottság és fegyelem oly biztossá és rémületessé." A ma
gyar nép már megtelepült, mással is foglalkozott, mint harccal és vadászat
tal. „Sem lova, sem nyila, sem ő maga nem volt már egyenlő a tatárral — a 
tökéletesség mindig csak az egyoldalúság árán érhető el." 

Nem alakult még ki az előkelő lovagi elitje sem, nem voltak kővárak, erős 
városok. Ha mindez lett volna, az ország olyan ellenállást tanúsított volna a 
tatár, mint később a török ellen. E fejlődést éppen Béla király akadályozta. 
„Magyarországnak volt nemzeti, számos könnyű fegyverzetű hadserege, és 
volt néhány páncélos fegyverzetű könnyű dandárja. De az első már felbomló
ban volt, a másik csak alakulóban, számban, készültségben egyaránt fogyaté
kos". Elfogadja Spalatói Tamás elpuhultság-elméletét. 

A tatár sereg összlétszámát 120—140 000-re becsüli — a Sajó menti ütközet
ben szerinte 65 000 magyar vett részt, s kb. ugyanennyi tatár. A magyar sereg 
olyan nagy volt, amekkorát akkor egyetlen európai fejedelem sem állíthatott 
ki. Matthaeus Paris 1242-ben íródott bécsi krónikája 65 000-re becsüli a magyar 
sereget, pedig az erdélyi és északkeleti részek csapatai nem lehettek jelen. A 
csatában elesettek számát 10 000 főre teszi, de az üldözés során az egész sereg 
elpusztult. 

A tatárok visszavonulásának egyetlen oka volt : a nagykán halála.0 

A muhi csatáról a legrészletesebb tanulmányt mind ez ideig Olchváry Ödön 
készítette. Szerinte a nagykán Batunak az európai hadjáratra 300 000 lovast 
biztosított. Magyarországon egy-egy vármegye 500 főt állított ki, ez 72 me
gyére 36 000 fő lett volna, ha minden megye kiállítja csapatát. Ehhez járult 
még a kb. 30 000 főnyi nemesi-főúri sereg. Magyarország a határok védelmé
re szállt csapatokon kívül a megyék területéről 110 000, ezenkívül a nemesség 
40 000 lovast tudott kiállítani. 

A kor lovagi fegyverzetét csak a módosabb, lovagszámba menő egyének, 
a királyi csapatok s a gazdag főnemesség harcosai viselték, a szegényebbek 
„olcsóbb kiállításban" vonultak ki. Köztük lehettek olyanok is, kik védőfegy
verzet nélkül álltak ki. A magyar csapatok fegyverzetében a nyugati lovagi s 
az eredeti magyar harci eszközök vegyülékét találjuk. 

A magyarok hadi szervezete részben elfogadta a nyugati hadi szokásokat, 
de megtartotta a nemzeti jelleget, s ez a magyar lovas hadakat a többi európai 
népek fölé emelte. Nyugati hadviselési móddal a tatárokat legyőzni lehetetlen 
volt. 

S) Marezali Henrik: Magyarország tö r t éne te az Árpádok korában (1038—1301). A magyar 
r.emzet tö r téne te . II. k. Budapest, 18%. 465—504. o. — Uő. : Magyarország története. Budapest, 
1911. 154—171. O. 
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A tatárok főserege feltétlenül meghaladta a 100 000 főt. A kivonuló kunok 
harcosainak száma 40 000 fő volt. Béla király serege 10 nap alatt 50 000-nél 
nagyobbra nőtt. Ennek nagy része azonban harcban járatlan lehetett, mert 
olyan gyorsan gyűlt össze. A sereg zöme a tatárok betörése által nem akadá
lyozott megyék csapataiból s a nemesekből állt, valamint a tatárok elől mene
külő családokból, kik tán mind lovon, jól-rosszul felfegyverkezve jöttek, de 
katonai kiképzésben nem részesültek. 1—2 hónyi kiképzés rájuk fért volna. 

A muhi csatában a tatárok a magyar sereget nagyobbra becsülték a maguké
nál, de tévedhettek is, mert a magyarok többet mutathattak az igen sűrűn fel
álló tatároknál. A magyar sereg létszámát Olchváry 65 000 főre teszi, a mon
golokét 100 000-en felüli létszámúra. 

A szekérvár felállításának oka az lehetett, hogy az 1223-as Kalka menti csa
tában Msztiszláv kijevi fejedelem szekérvárában 3 napig védekezett a mon
golok ellen. A magyar sereg nagyrészt képzetlen, megbízhatatlan volt, együtt 
tartása céljából kellett a szekérvár. Béla király határozott, céltudatos ember, 
de kevésbé szerencsés a harcmezőn. Spalatói Tamás „elpuhultsági" elméletét 
nem fogadja el.10 

A legterjedelmesebb magyar hadtörténelem szerzője: doberdói Breit József 
a közismert tényeket ismerteti figyelemreméltó megjegyzések nélkül.11 

Hóman Bálint leírása szerint a tatár sereg 50—60 000 fő lehetett. A tatároktól 
Európa nem félt, „a keresztes hadjáratok több mint egy százados problémájának 
bűvkörében elkábult keresztények csak a szentföldi törökségben tudtak komoly 
ellenséget látni". Senki sem hitte, hogy „a magyar királyság, a keleti részek leg
nagyobb keresztény hatalmassága önerejével ne tudná visszaverni a vad hordá
nak vélt tatár sereg esetleges támadását". Nem hitték a magyarok sem, hiszen 
Mánuel császár sikertelen hadjárata óta komoly ellenség nem járt magyar föl
dön, más ellenséges támadásokat a magyar seregek könnyen visszavertek — még 
a német császárokét is. A tatárok erejét emlegető kunokat nem sokra becsülték. 
Ügy vélték, ezek vereségüket maguknak köszönhetik. 

Hóman elfogadja Spalatói Tamás vádjait. 
Béla a harcias párt (Kálmán herceg, Ugrin érsek) sürgetésére nem várta be 

Pest mellett összes hadait. A magyar sereg számbeli fölényben volt, fegyverzet
ben, vitézségben nem volt hiány, de hiányzott a tatár vezérekkel felérő had
vezér. Béla vitéz ember, körültekintő, megfontolt, de nem katona. Talán Ugrin 
érsek lehetett volna megfelelő vezér, de belőle is hiányzott a szükséges ravasz
ság, a királynak habozása megbénította akcióképességét. A magyar sereg 
helyválasztása is rossz volt, jobb lett volna a Bükk hegységtől déli-délkeleti 
irányban fekvő erdőségben elhelyezkedve bevárni a tatár támadást. A körül
zárt magyar sereg, ha csatarendbe áll, tán ki tudott volna törni, hiszen egyes 
részeinek ez sikerült is. 

A tatárokhoz átállt magyar renegátok már nem bíztak kedvező fordulatban, 

10 Olchváry Ödön: A muhi csata. Századok, 1902. 309—325., 412—427., 505—527. o. 
11 Doberdói Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. 5. rész. (1236—1242) Budapest, 

1930. 38. és köv. o. 
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s úgy hitték, hogy a magukéhoz hasonló nyomorult, de nem elviselhetetlen sor
sot biztosíthatnak lekóhelyükre visszatérő honfitársaiknak. 

A hadjárat félbeszakításának oka a nagykán halála volt.12 

Kritikai szemlélettel, új szempontok alapján nyúlt a kérdéshez Zichy Ladu
rner gróf, ki elsőként vonta kétségbe a tatárjárás pusztításának eddig elfoga
dott nagyságát. Szerinte a Magyarország ellen támadó egész tatár sereg 30— 
40 000 fő lehetett, ebből a magyar sereggel kb. egyenlő létszámú — 15 000 fő
nyi sereg vívta ki a muhi csatában a győzelmet. A tatárok hadvezetése sokkal 
jobb volt, de helyzetük igen veszélyes. Csatavesztés esetén bázisaiktól távol 
egész seregük megsemmisülhetett volna. 

A szekértábor meglétében nem hisz, nem lehetett szerinte annyi szekerük. 
Spalatói Tamás hírforrása nem láthatott be a táborba, mert olyan magas domb, 
melyről beláthatott volna, a közelben nem létezett. A többi források nem is 
említik a szekérvárat. 

A helyzet kedvező volt Béla számára, mert a tatárok a három folyó hatá
rolta félszigeten nem tarthatták magukat sokáig. Nyílt csatát kezdeményezni a 
nehezebb fegyverzetű magyarok ellen reménytelen lett volna számukra, csak 
meglepetésszerű támadásban reménykedhettek. Ez azért vált lehetségessé, mert 
a magyarok nem őrizték a folyópartot. Ha Béla a támadó Ugrin érsek segítsé
gére siet, feltétlenül megnyeri a csatát, de tétovázva elmulasztotta a megfelelő 
pillanatot. A magyarok nem vették figyelembe, hogy a Sajón más helyen is 
át lehet kelni. A tatár győzelem kétoldali rajtaütésszerű támadás eredménye. 
Nem áll, hogy nyugati típusú hadseregekkel nem lehetett a tatárok ellen ered
ményt elérni. 1285-ben lehetett. 

A két sereg vesztesége összesen 10 000 fő lehetett — a magyar seregé 6—7 000, 
a tatároké 4 000 körül. 

A kincsek eldotaálásáról szóló forrásközlést nem hiszi. Akkoriban nem volt 
még sok ékszer, s főként nem vitték őket a csatába. 

Zichy sok magyar várat sorol fel, melyek meg tudták magukat védeni. 
A Dunán átkelő egész tatár sereget 20—25 000 főre becsüli, s ennyi — bá

zisától, a Karakorumtól 8000 km-re — nem tudta elfoglalni az egész országot, 
mikor sok vár eredményesen ellenállt, s a Dunántúlon még magyar sereg is 
volt. összesen a Dunántúlon és Horvátországban kb. 160 vár, város és kolos
tor állott, ezenkívül még a nép menedékhelyei. Ezek nagy részét a tatárok nem 
tudták elfoglalni. Ha csak 100 hely maradt magyar kézen, mindegyikben lehe
tett 200 menekülő férfi. Ezek nem képzett katonák, de védett helyen vannak, s 
csak úgy menekülhetnek meg, ha védekeznek. Egy-egy vár megostromlása 
tatár részről legalább 200 halottat kívánt volna, s ez 20 000 fő lett volna össze
sen. Ezt nem tehette meg a tatár sereg, míg a dunántúli magyar sereggel nem 
végzett. Batu számítását áthúzta, hogy Béla megmenekült, a tatárok mindenütt 
ellenállással találkoztak, s a visszavonuló dunántúli sereg kitért előlük, de 
bármikor visszajöhetett. A lakossággal vívott gerillaháború megtizedelte a ta
tár sereget, s Batunalk be kellett látnia, hogy négy részre osztott (Dalmácia, 
Dunántúl, Alföld, Erdély) serege nem elegendő az ország meghódítására. Kény
telen volt kivonulni. 

12 Hóman Bálint — Szekfű Gyula: Magyar történet. I. k. Budapest. 1939/6 522—555. o. 
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A magyar veszteségek viszonylagos csekélységére vall, hogy Béla király még 
1242 tavaszán hozzáfogott a Frigyes herceg által elragadott megyék vissza
szerzéséhez, s még ugyanabban az évben visszacsatolta őket országához. 1243-
ban már Halicsot támadta, s a tatárjárás utáni két évtizedben nincs olyan év, 
hogy ne vezetne hadjáratot. Batu és utódai pedig nem támadtak többé, mert 
erős ellenállásra találtak. Rájöttek, hogy 40 000-es sereggel, bázis és utánpót
lás nélkül nem hódíthatják meg, s tarthatják birtokukban Magyarországot.13 

Zichy érdekes és szellemes fejtegetéseit a magyar történetírás nem fogadta 
el, de csak 7 év múlva vállalkozott azok cáfolatára Félegyházy József. A korábbi 
magyar történetírásnak — mint írja — egyhangúan az az álláspontja, hogy a 
tatárjárás során a magyarság elszenvedte első nagy vérveszteségét, melynél 
nagyobbat csak a török uralom idézett elő, de ez is csak azért, mert hosszabb 
ideig tartott. A pusztulás három tényezője: 1. a Sajó menti csata, 2. az egyéves 
dúlás, 3. az utána következő éhínség és ragály. Egyértelműleg nagy vesztesé
gekről ír a tatárjárás két fő forrása: Rogerius és Spalatói Tamás, s ezek hite
lességét a magyar történetírás azóta is elfogadta. 

Zichy nézeteit elutasítja. A tatár sereget azért tartja Zichy 30—40 000 
főnyinek, mert többet nem lehetett volna ellátni. Ezzel mai viszonyokat vetít 
vissza, mert a tatár seregnek sokkal kisebb utánpótlásra volt szüksége, mint 
egy jelenkori seregnek. Nem fogadja el Rogerius 500 000-es tatár sereglétszámát 
sem. Magyarország szerinte a kunokkal együtt 80—100 000 harcost tudott ki
állítani, ennél az előrelátó tatárok bizonyára nagyobb serget hoztak, úgy véli 
100—120 000 főnyit. Zichy azért becsüli a magyar sereget Muhinál 15 000 főre, 
mert Mohácsnál 1526-ban 25—30 000 fő harcolt, s akkor az ország lakossága 
kétszer akkora volt, mint 1241-iben. Nem veszi figyelembe, hogy Mohácsnál 
nem volt ott az ország egész hadereje, melyet Félegyházy 1526-ban 200—300 000-
re (!!?) becsül. Szerinte Béla király 80—100 000 főnyi seréget tudott volna ki
állítani, és ténylegesen 40—50 000 főnyit vezetett a Sajóhoz. A tatár seregek 
közül Batué volt a legerősebb, kb. 40 000 főnyi, valamivel kisebb, mint a ma
gyar sereg. Ez utóbbiból 25—30 000 pusztulhatott el. A nagy pusztulást bizo
nyítják a betelepítések. Az, hogy Béla rögtön a tatárjárás után megtámadta 
Ausztriát, nem bizonyítók, „a Dunántúl kevéssé megviselt népessége tudott 
annyi katonát szolgáltatni, hogy a király a nem túl erős osztrák tartományon 
elégtételt vehessen". Elfogadja, hogy a Felvidék kevesebbet szenvedett, mint 
Erdély, s az Alföld, de a magyar veszteségeket tekintve ez nem sokat jelent, 
mert a magyar településterület határáig itt is eljutottak a tatárok i— a sze
rencsés megmenekülök inkább németek és szlávok voltak. Az, hogy egy tatár
járás utáni oklevélben egy a tatárjárás előtt már létezett helység szerepel, az 
nem jelent annyit, hogy ott a tatárok nem pusztítottak. Akár egészen el is 
pusztíthattak egy ilyen helységet, s annak helyén ugyanazon a néven új köz
ség jött létre. 

Szerinte az is mutatja a pusztítás nagyságát, hogy az ország hatalmi helyzete 
megrendült, s a magyar faj gyengülése észrevehető. 

A tatárjárás következményei: „1. az értékesebb magyar elem kiirtása jelen
tős fajgyengülést eredményezett." 2. Az „idegen fajoknak" az eddiginél na-

13 Zichy Ladomér gróf: A tatárjárás Magyarországon. Budapest, 1934. 



gyobb hulláma lepte el az országot, s érezhetően erősödött a nem magyarok 
túlsúiya.( ! ?) 3. Magyarország katonai és politikai súlya erősen csökkent. Mi
kor a Babenberg ház kihaltával alkalom kínálkozott Ausztria és Stájerország 
megszerzésére, Béla király Przemysl Ottokár ellen nem tudott eredményt elérni. 
Megszerezte Stájerországot, de nem tudta megtartani. V. István „szégyentel
jes" vereséget szenvedett Ottokártól. 

A helyzet nem javult, míg a nemzet vérvesztesége némileg nem regeneráló
dott, s míg az Anjouk nagyvonalú uralkodása a hibákat jóvá nem tette. 

E csaknem évszázados visszaesés oka a tatárjárás.14 

Félegyházy „visszaesés"-elmélete semmi esetre sem fogadható el. Magyar
ország hatalmi súlya a tatárjárás után nem csökkent. 1272 után valóban csök
kent — a királyi hatalom vészes meggyengülése miatt. 

Nyíry László szerint a mongolok hazánkba betört két hadseregcsoportjának 
működése iskolapéldája két, bár önállóan működő, de egységes célt követő se
reg koncentrikus előnyomulásának. Az északi seregcsoport műveletei támo
gatták a magyarországi betörést, biztosították annak északi szárnyát, lekötöt
ték a magyar királyi házzal rokon lengyel herceg csapatait. A Magyarországra 
betörő tatár sereg 120 000 főnyi lehetett. 

Béla hadműveleti tervei nem voltak a tatárokéval egyenrangúak. A nehéz
kesen, több hullámban mozgósított sereget nem alkalmazta egységesen.15 

Erdélyi Gyula az egész tatár sereget 120 000 főre, a magyart 50—60 000 főre 
becsüli. Muhinál — úgy véli — kb. 60 000 tatár és 20—25 000 magyar harcolt. 

A tatár sereg március elején lépte át a határt. Azok a területek, melyeken 
előnyomult, már 4—5 héttel a muhi csata (április 11.) előtt nem jöttek tekintet
be mozgósítás szempontjából. Kiesett 12—15 vármegye, az egri püspök és szá
mos főúr csapata. Egy-két, a pesti táborba vonuló csapatot a kivonuló kunok 
is megsemmisítettek. Hiányzott a váradi püspök csapata is. Pósa erdélyi vajda 
serege már április elején megsemmisült. Csak a Duna mente, a Dunántúl s az 
ettől dél- és nyugat felé fekvő területek mozgósítása sikerült, s a szlavón, hor
vát, dalmát segédcsapatoké. A később Geregye Pál országbíró vezetésével a 
Duna vonalát védő magyar sereg szlavón, horvát és dalmát csapatokból ke
rült ki. Jól harcoltak a dunántúli várak őrségei. 

Mindezeket figyelembe véve a Muhinál harcolt magyar sereg nem lehetett 
65 000 fő, mint általában hitték. A már lényegében nehézlovas magyar sereg 
nem lehetett nagyobb 20—25 000 főnél, a tatárok 40— és 60 000 között lehettek. 
A muhi csata tapasztalatai alapján az ország vezetői rájöttek, hogy szükség 
van könnyűlovasságra is. A nehéz- és könnyűlovasság kombinatív alkalmazása 
azután 1278-ban aratott sikert.10 

Az 1945 utáni évek marxista történetírói közül a tatárjárással főként Lederer 
Emma foglalkozott. 1952-^ben megjelent tanulmányában kifogásolja, hogy a 
„polgári" történetírás olyan keveset írt a tatárjárásról. A legmegbízhatóbbnak 

• 

14 Félegyházy József: A tatárjárás történeti kútfőinek kritikája. Vác, 1941. — Uő.: A váci 
püspökség a tatárjáráskor. Vác, 1943. 

15 Nyiry László: A tatárbetörés évfordulójára. Magyar Katonai Szemle, 1941/II. 203—207. o. 
16 Erdélyi Gyula: Kik harcoltak Muhinál? Magyar Katonai Szemle, 1941/11. 207—211. o. 



— jogosan — Strakosch-Grassmann munkáját tartja17, s elsősorban annak ada
taira támaszkodik. Szerinte senki sem vizsgálta, miért csak egy évig tartott a 
tatárjárás, és miért nem ismétlődött meg. 

A tatárjárás idején a pápa és a császár főként egymással volt elfoglalva, s a 
pápa a tatárok bejövetelének hírére sem mondott le arról, hogy Magyarországon 
II. Frigyes császár ellen keresztes hadjáratot hirdessen. 

Hogy a tatár sereg mekkora volt, nem tudjuk. Lehet, hogy jóval 100 000 
fő alatt volt, hiszen a hódító török seregek, világuralmuk kezdeti korában 
szintén kisebbek 100 000 főnél. A tatár és török harcmodor viszont erősen 

különbözött, ezért ez az analógia nem döntő jelentőségű. > 
Feltehető, hogy Sej bán Pest alatt megjelenő seregét a magyarok a tatár fő-

erőnek tartották. 
Nem áll, hogy Muhinál a magyarok szekértáborban voltak. A XIII. század

ban a szekértábor még ismeretlen. Az sem biztos, hogy a csata a muhi síkon 
volt, mert e területen csontvázakat nem találtak. Nem valószínű, hogy — mint 
Olchváry véli — mindenki menekülés közben esett volna el. 

Pósa erdélyi serege „vajmi kicsi és megbízhatatlan lehetett". A tatár ura
lom alatt a papok egy része együttműködött a tatárokkal, köztük lehetett Ro-
gerius is. A főurak — egy XVI. századi török krónika szerint — asszonyokat 
és gyermekeket pusztítottak. A népi ellenállás erős volt. így Trencsén várát 
szláv várnépek védték meg. A tatárok a dunántúli várakat bizonyára el tud
ták volna foglalni, de feltehetőleg nem tartották fontosnak elfoglalásukat. 

A tatárok kivonulásának oka nem a nagykán halála volt, Batunak a nagykáni 
méltóságra nem is volt igénye, s különben is csak 1246-ban választottak új 
nagykánt. A tatárok azért vonultak ki, mert hódításukat nem tartották végle
gesnek, csak akkor tartották volna annak, ha a helyzet az orosz földeken szá
mukra kedvezően alakul. 

A magyar történetírás gyakran beszél arról, hogy 1242 után már nem volt 
tatár veszedelem, nem akartak már támadni. Ez nem áll. Még évtizedekig volt 
tatár veszedelem. 

Az országot egy év alatt nem lehetett tönkretenni, pár év alatt a károkat 
rendbe lehetet hozni. 

Béla külpolitikájában közvetlenül a tatárjárás után nem következett be vál
tozás. E téren 1245^ben vagy 1246-,ban következett be fordulat. 

Béla csalódott a pápában s a nyugati szövetségesekben, orosz szövetségest 
keresett. Rádöbbent „a pápa és a nyugati udvarok kétszínű politikájára", bár 
nem látta tisztán, hogy a pápa és nyugati barátai, főként a francia király, a 
tatárok „szövetségesei". A tatár hódítás a pápai politika számára „új lehetősé
geket nyitott az orosz földek felé fennhatóságának kiterjesztésére", Carpini és 
Rubruk kiküldése a tatárokkal való szövetség létrehozása céljából történt. 
Nyílt szövetség ugyan nem jött létre IX. Lajos francia király s a tatárok kö
zött, „de titkos szövetség bizonyára fennállott, és állandóan megvolt a nyugati 
hatalmasságok, a legkeresztényibb király és a mongolok között". 

Béla Dániel halicsi fejedelemmel fogott össze a tatárok ellen. Ezt az ellen
forradalmi történetírás lekicsinyelte. Béla átlátta, hogy „a magyarokat a tatár 
támadás ellen csak az oroszok hősi harca védheti meg". A pápa, aki ellenezte, 

17 L. a 6. jegyzetet! 
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hogý Béla tatár házassággal védje meg magát az újabb tatárjárás ellen, való
jában ia tatárok szövetségese volt: Béla végül nem szorult rá a tatár házasságra, 
mert bár Dániel meghalt, 1262-ben orosz népi felkelések törtek ki a tatárok 
ellen, s ez lefoglalta őket. -

"À polgári történetírás — kivéve à múlt század mongol történettel foglalkozó 
műveit — a mongol-keresztény szövetkezést tudatosan homályba borítja. Nem 
látja be, hogy a titkos szövetkezés 1245 óta folyamatosan fennállt. 

A muhi vereség azért nem voit végzetes, mert á tatárok nem tudták až orosz 
népet leigázni.Az orosz nép hpsi harcát az orosz fejedelmek gyakran elárulták, 
de kiemelkedő egyéniségek, mint Dániel, köztük is akadtak. 

„Számunkra azonban igen fontos tanulság a tatárjárás nemzetközi összefüg
géseinek feltárása, megmutatja, hogy már a korai középkor századaiban is mit 
jelentettek, a »-nyugati szövetségesek«, mit jelentett a pápa »segítsége«, s ezzel 
szemben mit jelentett až orošz nép hősi harca a függetlenségét védő magyar nép 
számára."18 

Schütz Ödön megállapítja, hogy a marxista történetfelfögás elveti Zichy 
prekoncepcióit, vagy Félegyházy cáfolatát. A kérdés még részletes marxista 
feldolgozásra vár. 

Érdekes megjegyzései közül figyelemreméltó, hogy szerinte nem kell hitelt 
adnunk a követek megöléséről szóló meséknek és Strakosch-Grossmann néze
tének, mely szerint a mongol hadvezetés csak akkor bocsájtkozik harcba, ha 
felbőszítik. Minden okot megragadnak a pusztításra és vérengzésre, ehhez 
ellenállásra sincs szükség. " 

Ami a tatár sereg létszámát illeti, az irodalom a Dzsingisz kán halálakor 
közölt 129 000 főből szokott kiindulni. Batu seregében aligha volt több összesen 
30—50 000 mongol vitéznél, de voltak csatlakozott nomádok és kényszersoro
zottak is. Az Európára törő egész hadsereg létszáma esetében „aligha kicsi
nyelhetjük az általában felvett 150 000-es létszámot". Pauler Gyula Batu fő
seregét 50 000-re, Béla király seregét 45 000-re becsüli. Ha meggondoljuk, hogy 
a magyar sereg mozgósítására néhány nap állt rendelkezésre, s ha tekintetbe 
vesszük a korabeli katonaállítás alacsony létszámait, talán ez a szám is csök
kenthető s a tatárok létszáma is. 

A tatárok kíméletlen vérengzését nem szabad lebecsülni, hasonlóak Ázsiá
ban is voltak. 

A kivonulás okát keresve egyetért Lederer Emmával — csak felderítő had-
járat volt. Azonkívül Ogodaj (ögödej) fia Kujük és Csagatáj unokája Bori ösz-

18 Lederer Emma: A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései. Századok, 1952, 
327—363. o. — Ennek népszerűbb, „kihegyezettebb" változata: A tatárok betörése Magyaror
szágra a pápai szövetségeseik. Budapest, 1952. — A pápák eleinte keresztényeknek vélték a 
tatárokat és potenciális szövetségeseknek a muzulmánok ellen. A szövetség azonban nem jött 
létre köztük. L. erről : Pálfy Ilona : A tatárok és a XIII. századi Európa. Budapest, 1928. Lederer 
Emma, mint korábbi tanulmányai mutatják, kiválóan képzett történész volt; hogy amit 1952-ben 
publikált, meggyőződésből, vagy kényszerből írta-e, azt sajnos már aligha fogjuk megtudni. 
Mindenesetre a Magyarország története I. kötetében a 124—132. oldalon (Budapest, 1961) Is több 
hasonlót ír. „Az urak meg sem kísérelték a nép ellenállásának megszervezését", sőt a legtöbb 
esetben „a tatárokkal vállvetve pusztítottak". Északon a népi eredetű harcosok (várnépek és 
várjobbágyok) tartóztatták fel a tatárokat. Rogerius „tatárvezető" szerepét itt már nem említi. 
Azért vonultak ki, mert előbb az orosz területeket kellett volna végleg biztosítani. Enyhébb 
hangon, de itt is szól a pápa tatár kapcsolatairól, a Dániellel való szövetség fontosságáról, s 
hogy a magyar népet az újabb tatárjárástól az orosz nép 1260-as évektől állandósuló felkelései 
mentették meg. 



szevesztek Batuval és kiváltak seregéből — így a nagykán halálával Batu se
regének hátában veszélyes koalíció alakulhatott ki; talán azért váltak ki a se
regből, mert tudtak a részeges nagykán rossz egészségi állapotáról. Ezek az 
okok talán siettették az egyébként is küszöbön álló hazatérést. Batu maga is 
aspirálhatott â nagykáni trónra. A fő ok azonban az volt, hogy a tatárok a 
hadjáratot felderítő hadműveletnek szánták. Előbb az Aranyhorda helyzetét 
kellett megerősíteni a. leigázott népek gyűrűjében. 

A Magyarországot fenyegető tatár veszély ezzel nem szűnt meg. Kujuk ter
vezett nyugati-'hadjáratot, mely halála miatt maradt el, dé kétséges, hogy a ta
tár belső ellentétek miatt létrejöhetett volna. • • 

Hazánkat úgyszólván csak az Aranyhorda veszélyeztette, de ennek táma
dását az örósz" nép hősi harca s az Arany hordában egyre fokozódó feudális 
anarchia meghiúsította.19 

Székely György-A Magyarország története I. kötetében ,a mongol sereg tel
jes létszámát 125000 főre teszi, -.•••'.. 

A tatár hadak súlyát „a pápaság á szakadár-oroszokra, valamint a magyar, 
lengyel és sziléziai népekre engedte hullani". A németek északi és keleti poli
tikája, mélyet a pápával egyetértésben vezették, erősen gátolta a mongolok 
elleni harcot, s közvetve megkönnyítette a mongolok európai támadását. 

A tatárok támadása a még küzdő Oroszországtól nyugatra csak előkészítő 
jellegű volt. • ' 

Béla király hada gyakorlatlan volt. A sértett urak csak lassan, vagy egyál
talán nem gyülekeztek. Egyes magyar urak dúltak, raboltak. 

A tatárok nehezen tudtak várakat elfoglalni — ez Morvaországban s a Kau
kázusban is így volt. A Dunántúlon nem tudtak nagy erőket bevetni, mert a 
Tiszántúl és Erdély jelentős tatár seregeket kötött le. 

Magyar részről nem nemesek is katonáskodtak, így északon szlovák vár
jobbágyok. 

A tatárok kivonulásának oka : a vitás trónutódlás, a Kaukázus környéki népek 
küzdelme, a nehéz terepet és nagy távolságokat jelentő orosz föld ellenállása, 
Béla király elmenekülése. Az országot első menetben nem is akarták végleg 
birodalmukhoz csatolni. Első menetben Khwárezmiből és Oroszországból is 
kivonultak. 

A Dániel fejedelemmel kötött magyar szövetségnél fontosabb volt az. orosz 
nép megélénkülő harca. Fokozódott az orosz, közép-ázsiai és kaukázusi népek 
ellenállása, és elkezdődött a Fekete-tenger mellett a nogaj tatárok különválása. 
Ezért halasztódott, majd bizonyult gyengének az 1285-ös tatár támadás.20 

Györffy György szerint Béla királyt a tatárok minden európai uralkodónál 
jobban gyűlölték, mert a Kalka menti csata után védelmébe fogadta a mene
külő nyugati kunokat, földjüket á magyar korona országai közé sorolta, és fel
vette a Kunország királya címét. A mongol követek megölése nem lehetett 
egyértelműen Béla műve, de diplomáciai ügyeskedésre képtelen merev egyéni
sége volt, s ez megbosszulta magát. 1238-foan rajta kívül II. Frigyes német-
római császár is fenyegető levelet kapott a tatároktól, hogy vesse magát alá 

19 Schütz Ödön: A mongol hódítás néhány problémájához. Századok, 1959. 209—232.0. 
20 Magyarország története. I. k. Budapest, 1964. 80—85. o. 
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hatalmuknak, s ez esetben olyan hivatalt vállalhat a nagykán udvarában, ami
lyet akar. Frigyes válaszlevelében azt írta, hogy jól ért a madarászáshoz, s ezért 
az udvari solymári tisztet választja. Ha ez igaz, akkor szellemességéről és po
litikai ügyességéről tanúskodik. A tatárok, kik pár évvel korábban Németország 
ellen akartak vonulni, megváltoztatták útvonalukat, és fő erejüket Magyaror
szág ellen küldték. 

A magyar sereg elszokott a nomád harcmodortól, de korszerű nyugati fegy
verzettel, pánccéllal és számszeríjjal sem volt kellőképpen felszerelve, harci 
kedvét megbénították a belső ellentétek. A harc úgyszólván eldőlt, még mielőtt 
a csatatéren megütköztek volna.21 

A tatárjárást a kunok magyarországi betelepedésével kapcsolatban vizsgál
ja Csorba Csaba. 

A magyar hadsereg mozgósítható létszáma 50 000-nél kevesebb volt. Eennek 
fele sem lehetett jelen a Sajó menti csatában. Nem voltak jelen a Drávától délre 
fekvő, az erdélyi és a Vereckei-szoroshoz közel fekvő megyék csapatai, a megye
székhely-várak s a magánvárak őrségei, a városokat őrző katonák. A magyar 
sereg nem volt egészében lovagi, de lovagi módon vezették. A csatában a nehéz
lovasság elitje jórészt bizonyára elpusztult, a könnyűlovasság viszont aligha 
szenvedett katasztrofális veszteséget. A korabeli katonai értékrend azonban 
jobban sajnálta 15—20 lovag elvesztését, mint 100—200 könnyűlovasét. 

A magyar királyság az 1220-as években a kun misszió folytán lett a tatárok 
ellensége, kik a kunokat saját alattvalóiknak tátották. A tatároknak a kunok
kal kapcsolatos fenyegetődzése nem hatott Bélára. „Fel sem merült, hogy Béla, 
büszke keresztény uralkodó, kinek országát hegyek, várak és sokezernyi pán
célos sereg őrzi, meghátráljon egy »pogány horda« előtt." 

Györffy György hibáztatja Bélát merevsége miatt, például hozva fel II. Fri
gyes császárt, ki ügyesebben felelt a tatárok meghódolást követelő levelére, s 
ezért a tatárok megváltoztatták a fő támadási irányt. Nem valószínű, hogy 
ilyen diplomáciai furfang miatt a tatárok megváltoztatták volna haditervüket, 
hiszen éppen legerősebb szomszédjukat akarták megtámadni. 

Béla komolyan vette a veszélyt, a nádort küldte a Vereckei-szoroshoz, hol 
a határt a határőrség és a határ menti megyék csapatai védték. Béla s a főurak 
számoltak azzal, hogy a határvédelmet áttörik, ezért tartózkodtak az ország 
közepén. így volt ez a korábbi nomád népek elleni háborúk során is. Béla ellen
csapásra gyűjtötte erejét. 

A kunok katonai erejét Csorba 5—10 000 lovasra becsüli. A magyar nehéz
lovasságnak szerinte több mint 200 éves tapasztalata volt a könnyűlovasokkal 
való együttműködés terén. Bélától többet várni sereggyűjtés dolgában nem le
hetett, s Frigyes osztrák herceg, ismerve a feudális hadsereg mechanizmusát, 
nem gyűjthetett ennyi idő alatt külső hadjáratra nagyobb sereget. II. Frigyes 
császár számára előnyös volt, ha Magyarország meggyengül. A németek a ta
tár fenyegetést nem tartották végzetesnek. Csorba elfogadni látszik Zichy né
zetét, hogy Muhinál a magyar sereg 15 000 fő lehetett, s nem voltak többen a 
tatárok sem. Ezen kívül 4—8 000 tatár jött északról és 10—15 000 Erdély felől. 
Ez utóbbiakkal szemben Posa erdélyi vajda nyílt ütközetet vállalt, s az ő se-

i 

21 A tatárjárás emlékezete. Budapest, 1981. 19—21. o. 
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rege nem lehetett nagyobb 5 000 főnél. A muhi csata nem volt megsemmisítő 
jellegű, hiszen következménye a teljes magyar védelmi rendszer átalakítása 
s nem összeomlása volt. 

Spalatói Tamás szekérvárról szóló adatát azért nem fogadja el, mert a gyor
sén haladó magyar sereg nem hozhatott magával annyi szekeret. Egyébként 
más forrás nem is szól a szekérvárról. Ha Béla megsegíti a támadó Kálmánt 
és Ugrint, a csata másként alakulhatott volna. (Zichy szerint ez esetben fel
tétlenül győznek.) A nyugati hadviselésben az éjjeli csata ismeretlen. A ma
gyarokat bizalommal töltötte el, hogy egy támadást visszavertek, ezért tértek 
nyugovóra. Hogy egy páncélos és lova felkészüljön, ahhoz idő kell, mire ez 
megtörtént — késő volt. A magyar sereg ellenállása ennek ellenére erős volt, 
hiszen Szubutáj már a visszavonulás gondolatával foglalkozott. Spalatói Ta
más elpuhultsági vádját nem fogadja el, de elismeri, hogy a magyar sereg ve
zetése gyenge volt. A sereg feltehetőleg nagyobb részét kitevő könnyűlovas 
(segédnépi és megyei) bizonyára gyorsabban rendezte sorait, mint a páncélosok, 
de látva a zűrzavart, valószínűleg megfutott. (Mint hasonló helyzetben a XVI— 
XVII. századi könnyűlovasok.) Az összeszokottabb páncélosok maradtak, de 
könnyű lovasok nélkül nem lehetett sikerük, mert kevesen voltak. A tatárok bi
zonyára engedték a könnyűlovasokat, számukra a nehézfegyveresek által vé
dett király és az előkelők elpusztítása volt a cél. Ez nem sikerült, a király is, 
a sebesült Kálmán herceg is elmenekült páncélosaival. 

Ha a muhi csata megsemmisítő volt, miért nyomultak előre a tatárok olyan 
óvatosan, hogy a menekülők 3 nappal előbb értek Pestre, mint ők? Miért nem 
keltek át a Dunán egész nyáron? 

Megemlíti, Zichyt idézve, hogy sok vár ellenállt, a tatárok sok embert vesz
tettek, s a magyar fegyveres erő nem semmisült meg. 

A tatárok — joggal — úgy vélték, hogy nem törték meg a magyar ellenállást, 
mert a király elmenekült. Di miért késtek 8 hónapot a király üldözésével, s 
végül miért üldözték csak kis erőkkel és eredménytelenül? Büntető hadjárat 
volt a tatárjárás vagy elvetélt hódítási kísérlet? Az utóbbi. Büntető hadjárat
nak túl hosszú volt, miközben a védelem újjászerveződött, a tatár sereg foly
ton apadt, s a királyt elszalasztották. Az ország ereje nem tört meg, a demográ
fiai veszteséget kiheverte. 

A tatárok visszavonulásának oka a magyar ellenállás és az orosz felkelések. 
A nagykán halálának nincs ebben szerepe, hiszen új nagykánt 1246-ban 
választottak, s a választásra Batu el sem ment.22 

A Magyarország hadtörténete című munka I. kötetében e sorok írója tett 
kísérletet a tatárjárás eseményeinek összefoglalására. Megemlíti, hogy a ta
tárjárás idején a várispánságok katonai szerepe kisebb volt már, mint a XII. 
század második felében. A muhi csatában a főerők összecsapása órákon, sőt 
némely források szerint egész napon át tartott. A kínai évkönyvek szerint Batu 
oly nagy veszteséget szenvedett, hogy visszavonulásra gondolt, s erről csak 
Szubutáj érvelése következtében mondott le. A visszavonulást több historikus 
a nagykán halálával magyarázza, de gondolni kell arra is, hogy a tatárok sok 

22 Csorba Csaba: A tatárjárás és a kunok magyarországi letelepedése. Emlékkönyv a Túr-
kevei Múzeum fennállásának harmadik évfordulójára. Túrkeve, 1981. 33—68. o. 

• 



vért vesztettek az orosz, magyar, lengyel seregek s a Bécs védelmére kénysze
rülő Frigyes herceg elleni harcokban. Nem tudták megsemmisíteni az egész 
magyar haderőt, s elfoglalni a várak jelentős részét. Csapataik erősen szétszó
ródtak Magyarország sűrűn lakott területein, s a harcosokon kívül közrendűek 
ellenállásával is számolniuk kellett. Sok erőt kötöttek le a városok, monosto
rok, kővárak. Zichy szerint ezek közül 160 nem került a kezükre, bár — nagy 
veszteségekkel — nagy részüket ostromolták. 

Az Európa ellen vonuló tatár sereg kilenc töményből állt, ami 90 000 har
cost jelent. Ennyi indult el, de köziben lemorzsolódás is lehetett. Legalább egy
harmaduk a Muhinál győztes fősereghez tartozott. A magyar királyság egész 
fegyveres ereje nem lehett sokkal több 50 000 főnél, s Muhinál nem lehetett 
ott az egész sereg. így nem voltak ott a tatárok által már elfoglalt területek 
csapatai, 12—15 megye, az egri püspök és néhány főúr egységei. Néhány, a 
király seregébe induló csapatot a kunok semmisítettek meg. Dénes nádor csa
pata Vereckénél, Pósa erdélyi vajda serege Erdélyben semmisült meg. A vá-
radi püspök sem volt ott a csatában. A dunántúli városokban is voltak fegy
veresek, s Geregye Pál országbíró mezei hadserege sem állhatott csak a muhi 
csatából elmenekült harcosokból. Így Béla serege Muhinál 20—25 000 fő lehe
tett, a tatároké valamivel több. A tatár győzelem fő oka vezetésének kiváló
sága s Béla vezetésének gyengesége volt.23 

A tízkötetes Magyarország története c. gyűjteményes munkában a tatárjárás 
eredményeit Kristó Gyula foglalta össze. Megállapítja, hogy a tatárok már 
Róma elleni katonai akcióról szövögettek terveket. A tatár hadak létszáma az 
európai hadjáratokban elérték, vagy meghaladták a 150 000 főt. Ha ennyi volt 
az egész tatár haderő, akkor a Batu vezette fősereg maximálisan 60 000 fő le
hetett. Ennek alapján Béla serege 60—70 000 főre tehető. De ez kétszer annyi, 
amennyit a magyar király a XII. század közepén a megyeszervezet fénykorában 
ki tudott állítani. Lehetséges, hogy Sejbán tatár vezér tévedett, s a magyar 
sereg nem volt nagyobb, mint a tatár, de az is lehet, hogy a tatár sereg kisebb 
volt 60 000 főnél. Béla király valószínűleg nem tudta, hogy a Sajó túlpartján 
a tatár fősereg várja. A muhi csatát nem lehet igazán ütközetnek nevezni, 
mert a magyar sereg nem is tudott harcrendbe állni. A „muhi esemény" a ma
gyar állam harmadfél százados történetének legsúlyosabb katonai veresége. 

Egyik oka az volt, hogy a tatár támadás katonai vákuum időszakában érte 
Magyarországot. A felbomló várszervezet elemei már nem, a kialakuló ma
gánhadseregek még nem tudták, az utóbbiak teljes elszánással nem is akar
ták átsegíteni a királyt és az országot a katonai krízisen. Magyarország, mint 
állam, fennállása óta első ízben volt kénytelen megadni a lehetőséget egy ide
gen hadseregnek arra, hogy az ország jelentős részét elfoglalja. 

A Kelet-Ausztriára támadó tatár sereg nem tudott számottevő eredményt 
elérni. Frigyes herceg, Vencel cseh király, Bernát karintiai herceg, Bertold 
aquilejai pátriárka (Gertrúd volt királyné öccse) és mások Csapatai kiszorították 
a tatárokat. Frigyes herceg ezután Magyarországra támadt, Győr városát el
foglalta, de a magyarok rövid idő után kiverték az osztrák csapatokat és visz-
szavették Győrt. Észak- és Északnyugat-Magyarország várai nem kerültek 

23 Magyarország hadtörténete. I. k. Budapest, 1984. 41—46. o. 
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tatár kézre, ami a hozzájuk tartozó várjobbágyok és várnépek érdeme, így 
Trencsén várának védelmét Szaniszló fia Bogomér szervezte, védői szláv vár
jobbágyok és várnépek voltak. A váralkat kivéve ez az országrész is kezükre 
került, s a megszállást egyelőre csak a Dunántúl, a Drávántúl s a Tenger
mellék kerülte el. 

Béla király levelet írt II. Frigyes császárnak és országát hűbérként aján
lotta fel neki, ha megmenti a tatároktól, kik — mint levelében írja — Német
ország megrohanására készülnek, azt remélve, hogy innét kiindulva minden 
országot és tartományt elfoglalhatnak. Frigyes elfogadta a hűbéri ajánlatot, 
s fia, Konrád elkezdte a német keresztes sereg szervezését, de mikor kiderült, 
hogy a tatárok megálltak a Dunánál, a keresztes sereg nem állt össze. 

1242 január közepén keltek át a tatárok a Dunán. Dunántúli hadműveletük 
eltér a korábbitól — rajtaütésszerű, kevésbé tervszerű. 

A tatárok kivonulásának oka aligha lehetett a nagykán halála, hiszen a kán
választó gyűlés csak 1246-ban ült össze, s azon Batu részt sem vett. 

A kivonulás oka inkább az lehetett, hogy a tatárok elsődleges céljukat tel
jesítették. Előkészítették a terepet egy majdani végleges hódítás számára. Mi
ért nem következett be a második támadás? Ennek oka lehetett a tatár biro
dalomban bekövetkezett változás, mely az Aranyhorda kialakulásával járt, 
az orosz fejedelemségek ellenállása és Béla király 1241 utáni politikája.24 

Az Árpád-kor háborúiról szóló kötetében Kristó Gyula megállapítja, hogy 
Béla király 1235. évi trónra lépése óta külországbeli hadjáratot nem vezetett. 
Spalatói Tamás „elpuhultság"-vádját „érdekesnek" mondja. Az Európa ellen 
induló tatárok seregének száma mértékadó feltételezés szerint 150 000 fő lehe
tett, de van olyan vélemény is, mely számát 90 000 főre teszi. A Bélával szem
ben álló főerő legfeljebb 60 000 fő lehetett, vagy ennél is kisebb. Ekkora ha
dat Béla még kedvezőbb feltételek esetén is aligha tudott volna kiállítani, ha 
több ideje van, s a kunok nem válnak ki seregéből. Béla serege minden való
színűség szerint jóval kisebb volt 60 000 főnél. Az egyik forrás a magyarok sze
mélyi veszteségét több mint 10 000 főre becsüli. Tehát szó sincs arról, hogy az 
országnak majdnem egész hadserege elpusztult volna, vagy hogy „az ország 
egész katonaságát megölték". Sokkal több volt azoknak a száma, kiket a ta
tárok később lemészároltak.25 

A háromkötetes Erdély történetében Makkai László írt a tatárjárásról, s an
nak következményeiről. A tatárjárás következtében elapadt a Kárpátokon túli 
telepítést tápláló erdélyi népfölösleg, s így a Kunországba irányuló magyar és 
szász kivándorlás hosszú időre megszakadt. A tatárok további betöréseitől 
Erdélyt nem sikerült teljesen biztosítani, a hegyéken túli vidékek pedig állan
dóan veszélyeztetett zónában maradtak, s még egy évszázadig ki voltak téve 
a tatár hadjáratoknak. A megkezdett államszervező munkát akkor sem lehe
tett volna folytatni, ha elegendő telepes népesség állt volna rendelkezésre. A 
milkói püspökség a valóságban megszűnt, az időnként kinevezett püspökök 
névlegesek maradtak a bizonytalan állapotok és a hívek hiánya miatt. 

24 Magyarország törénete. Előzmények és magyar törénet 1242-ig. Budapest 1984. 1417—1440. o. 
25 Kristó Gyula: Az Arpád-kor háborúi. Budapest, 1986. 111—131. o. 



Kunországnak csak a neve maradt meg, a szláv és maradék kun lakosságot 
a románok beolvasztják. A szörényi bánság johanniták általi megszervezési 
kísérlete nem sikerült — valószínűleg nem volt elég erejük a tatárok vissza
verésére — lemondtak az adományról. 

A székelyeket most már végleg kivonták az ország középső részeiből, a Nagy-
Küküllő alsó folyása mentén még ottmaradtakat részben a Kezdi székbe, rész
ben az Aranyos mellé telepítették, elhagyott földjüket a szászaknak adták. A 
tatárjárás egyenes következménye a nagyimértékű román bevándorlás. 

A király feladta a megyeközpont-várakat, mert védelemre nem voltak alkal
masak, és hegyi várakat kezdett építeni. Ezek környéke földművelésre egye
lőre alkalmatlan, lakatlan; magyar vagy szász lakosság utólagos betelepítése 
szinte lehetetlen volt. A megfogyatkozott magyar és szász lakosság arra sem 
volt elég, hogy a tatár pusztítás okozta hézagokat betöltse. Várnépre viszont 
szükség volt, nemcsak a katonai szolgálat és a fenntartás ellátására, hanem 
azért is, mert az Erdélyi-medence belsejében a királyi birtokok adományozás 
révén magánkézre jutottak, s a királyság gazdasági érdekei a megmaradt hegy
vidéki uradalmak jövedelmezőségének gyarapítását írták elő. A hegyvidék 
dús legelői elsősorban hegyi pásztornépnek kínáltak megélhetést, érthető, hogy 
a királyok a Bulgáriából és Szerbiából észak felé húzódó, s a kun uraloim meg
semmisülése után annak nyomása alól is felszabaduló román pásztorokkal né
pesítették be az új várkerületeket.26 

# 

Mekkora csapás volt a tatárjárás, a lakosság mekkora része pusztulhatott el? 
A ránk maradt elbeszélő források óriási pusztulásról szólnak. Nem csoda, ha 
pl. Szalay László úgy véli, hogy még a rejtekükből előmászó megmaradtak 
„felénél több" esett áldozatul a ragadozóknak, állatoknak, éhségnek és dög
halálnak.27 Ehhez járultak a csatákban s a tatárok gyilkosságai által elpusztul
tak tömegei. A magyar történetírás általában elfogadta a „nagyon nagy pusz
tulás" tételét, bár voltak kivételek, mint pl. Zichy Ladomér.28 

Hogy a kérdés mennyire nem egyszerű, mutatja, hogy a magyar történetírás 
két kiemelkedő középkorkutatója mennyire más eredményekre jutott e téren. 

Szabó István nézete szerint e kérdésben Zichy Ladomér jelenti az egyik vég
letet. A másikat — többek között — Szabó Kálmán, ki úgy véli 1938-ban meg
jelent művében, hogy az Alföldön valamennyi helység elpusztult. A település
történet adatai azonban óvatosságra intenek. Jakó Zsigmond szerint Bihar 
megyében, mely egyike a legnagyobb pusztulást szenvedetteknek, a tatárjá
rás után csak 38 falu maradt pusztán, s szerinte a tatárjárás nem volt végze
tes az ország népesedése szempontjából. A Fekete-Körös melletti falvak pl. 
mind megmaradtak. A Györffy György által írt Árpád-kori történeti földrajz 
első kötete szerint a falvak pusztásodása igen eltérő mértékű volt. A fő csapást 
az Alföld egyes tiszai vidékei viselték. Nemcsak azért, mert a tatár seregek 
zöme 1241—42 telén e vidéken táborozott, hanem mert a táj itt kevésbé tudott 

26 Erdély története három kötetben. Budapest. 1986. I. k. 309—316. o. 
27 Szalay László: i. m. (1862) 55. o. 28 L. a 13. jegyzetet! 
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menedéket nyújtani, bár az Alföld mocsaras-lápos vidékén is kisebb volt a 
pusztulás, mint a teljesen nyílt alföldi síkon. A Györffy által üresnek talált 
települések nem feltétlenül a tatárjárás miatt pusztultak el, más okai is lehet
tek a pusztásodásnak. A tatárjárás pusztításai kivételesen nagyok voltak ugyan, 
de a tömeges kiirtás, a terület sivataggá tétele túlzás. Az egykorúk csak egy-
egy vidéket láttak, s abból általánosítottak. A magyar népterüíet sem szen
vedett helyrehozhatatlan veszteségeket. így a szláv Trencsén megyében a ma
gyar elem térfoglalása éppen 1241 után kezdett megerősödni, s a XIII—XIV. 
században új magyar települések keletkeztek Turóc, Iiptó, Máramaras és Ko-
lozs megyékben. 

A tatárok célja nem a lakosság kiirtása, hanem meghódítása és szolgálatukra 
való megszervezése volt. Az ország nem lett helyrehozhatatlanul kiirtott, vagy 
nagymértékben néptelenné tett földdé, hiszen ez esetben nem tudta volna meg
tartani politikai és katonai súlyát, s nem hódított volna a tatárjárás után. 

A településrendszer nem bomlott úgy fel, mint a török idején. Olyan megyék
ben sem mutatkozik nagy törés a települési hálózatban, melyek nagyon ki vol
tak téve a tatárok dühének, így Bács, Bodrog, Torontál megyékben. Az ország 
népi összetétele sem igen változott meg, kivéve a középső Tisza menti új jász 
éš kun szállásokat, de az új jászkun telepekkel itt is régi magyar telepek válta
koztak. Nagyobb idegen tömeg szervezett betelepítéséről viszont nincs szó, fő
ként a magyar településterületen belül nincs. A röimán és rutén betelepülések 
főként addig üres területökre történtek. 

A tatárjárás utáni évtizedben a magyarság terjeszkedési feszültsége továbbra 
is érvényesülni tudott. Egyes megyékben a XIII. század második felében je
lennek meg először magyar telepek, máshol, így Ugocsa megyében a tatárjárás 
után alakult ki a magyar települések nagy része.29 

Határozottan más Györffy György véleménye. Szerinte az egykorú elbeszélő 
források, melyekből úgy tűnik mintha csak egy-két erődített helyen, sziklák 
rejtekében maradtak túlélőik, valóban túloznak. A pusztulás azonban valóban 
igen nagy. A csatatéren elesetteken, kardélre hánytakon és elhurcoltakon kí
vül legalább ugyanannyi a másodlagos következmények miatt elhunytak szá
ma. Soha nem látott éhínség pusztított. 1241-ben az ország nagy részén nem 
volt aratás, 1242-ben elmaradt a vetés, 1243-ban az első termés javát sáska
járás vitte el. A marhaállomány zömének pusztulására abból következtethetünk, 
hogy az ásatásokból ismert régi, kis termetű szarvasmarha a XIII. század de
rekától eltűnt, s átadta helyét a kunok által behozott fehér-szürke, utóbb „ma
gyarnak" mondott marhafajtának. Az éhezéssel fertőző betegségek léptek 
fel. A szervezet leromlása meddőséggel járt, ami a születések számának csök
kenését eredményezte. A pusztulás mértéke vidékenként változott. Legrosz-
szabb a helyzet a mongol seregek felvonulási útján volt, fél megyényi széles
ségben. Konkrétan meg tudunk határozni egyes helyeken (4 uradalom eseté
ben) 45, 40, 40 és 65%-os pusztulást, más helyeken még 75 és 80%-os pusztu
lást is. Ez a falvak eltűnésének számaránya. Előfordulhatott, hogy e falvak 
lakosai kevesebb és népesebb falvakban zsúfolódtak össze, de e feltevés szám
szerű bizonyítást nem nyert, s Borsod és Heves megyékben kétségtelenül nem 

29 Szabó István: A magyarság életrajza. Budapest, é. n. (1941) 33. o. — Vő.: A falurend
szer kialakulása Magyarországon. X—XV. század. Budapest, 1966. 174—180. o. 
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következett be. Igen erősen pusztult el az Alföld, alig pusztult a Csallóköz s a 
Nyugat-Dunántúl, meg a hegyvidék. A Kárpátok lakossága azonban egyébként 
is nagyon gyér volt, a telepítés itt csak a XII. században indult el. Az erdőren
geteget viszonylag kevesen használhatták túlélésre, s köztük szép számmal vol
tak nem magyar telepesek. A Dunántúl és a Kisalföld pusztulását területen
ként változó módon 0—40%-ra, általában 20%-ra becsülhetjük, az Alföldét át
lagban 60%-ra. Az egész ország pusztulása megközelíthette az 50%-ot. 

Ez kihatott a magyar nép későbbi sorsára. 1240 táján a magyarság demog
ráfiailag expanzív, megindult a jobbágyfiúk telepítése a Kárpátok gyéren la
kot medencéiben, s Erdélyből a kitelepülés Moldvába és a Havasalföldre. A 
tatárjárásnak szerepe volt abban, hogy ez a folyamat megállt, s a király után 
a földesurak is elkezdték a hegyek betelepítését a Kárpátokon túlról. A tatár
járás hozzájárult, hogy a Kárpát-medence népi képe olyanná formálódott, mint 
amilyen a későbbi századokban lett.'10 

• 

* . 
• 

A tatárjárás történetével, mint látjuk, sok és részben kiváló történész foglal
kozott. Megfelelő, hiteles és valóban korszerű monográfia azonban nem szüle
tett róla. Ez még a jövő történetírásának feladata. 

András Borosy 

HISTORIANS ON THE MONGOL INVASION 

Summary 
The invasion of the Mongols was one of the greatest catastrophies in the Hunga

rian history. It is natural that most of the historians in Hungary have dealt with 
this problem. This study is to recite the attitudes of Zsigmond Rosty, Mihály Hor
váth, László Szalay, Mór Wertner, Gustav Strakosch-Grassmann, Oszkár Bárczay, 
Gyula Pauler, Henrik Marczali, Ödön Olchváry, József Breit of Doberdo, Bálint Hó-
man, Ladomér Count Zichy, József Felegyházy, László Nyíry, Gyula Erdélyi, Emma 
Lederer, Ödön Schütz, György Székely, György Györffy, András Borosy, Gyula 
Kristó, László Makkai and István Szabó in connection with the Mongol Invasion of 
Hungary in 1241—1242. 

. . . 

. 

30 Györffy György: i. m. (1981) 23—25. o. 
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András Bor osy 

HISTORIENS SUR L'INVASION TARTARE 

Résumé 

L'invasion tartare de 1241—1242 a été une des plus grandes catastrophes de l'his
toire de la Hongrie au moyen âge. Il va sans dire que beaucoup d'historiens se sont 
occupés de cet événement. Nous vous faisons connaître l'opinion de la plupart. Ces 
historiens sont les suivants: Zsigmond Rosty, Mihály Horváth, László Szalay, Mór 
Wertner, Gustav Strakosch-Grassmann, Oszkár Bárczay, Gyula Pauler, Henrik Mar-
czali, Ödön Olchváry, József Breit de Doberdó, Bálint Hóman, le comte Ladomér 
Zichy, József Félegyházy, László Nyiry, Gyula Erdélyi, Emma Lederer, Ödön Schütz, 
György Székely, György Györffy, András Borosy, Gyula Kristó, László Makkai, 
István Szabó. 

> • • • • • • 

András Borosy 

HISTORIKER ÜBER DEN MONGOLENEINFALL 
• 

Resümee 

Der Mongoleneinfall von 1241—1242 war eine der größten Katastrophen der un
garischen Geschichte im Mittelalter. Es versteht sich von selbst, daß sich viele His
toriker damit befaßten. Ein großer Teil ihrer Ansichten werden hier behandelt. Diese 
Historiker sind: Zsigmond Rosty, Mihály Horváth, László Szalay, Mór Wertner, Gus
tav Strakosch-Grassmann, Oszkár Bárczay, Gyula Pauler, Henrik Marczali, Ödön 
Olchváry, József Breit von Doberdó, Bálint Hóman, Ladomér Graf Zichy, József 
Félegyházy, László Nyiry, Gyula Erdélyi, Emma Lederer, Ödön Schütz, György Szé
kely, György Györffy, András Borosy, Gyula Kristó, László Makkai, István Szabó. 

Андраш Бороши 

ИСТОРИОГРАФЫ О ТАТАРСКОМ НАШЕСТВИИ 
Резюме 

Нашествие татар в 1241—1242 году было одной из самых больших катастроф в 
истории средневековой Венгрии. Разумеется, многие историки занимались этим воп
росом. Здесь мы излагаем мнение большей части этих ученых, а именно: Жигмонда 
Рошти, Михая Хорвата, Ласло Салаи, Мора Вертнера, Густава Штракош-Гроссмана, 
Оскара Барцаи, Дьюлы Паулера, Хенрика Марцали, Эдзна Олхвари, Йожефа Брай-
та-Добердовского, Балинта Хомана, графа Ладомера Зичи, Йожефа Феледьхази, Лас
ло Ньири, Дьюлы Эрдэйи, Эммы Ледерер, Эдена Шютца, Дьёрдя Секей, Дьёрдя Дьёр-
фи, Андраша Бороши, Дьюлы Кристо, Ласло Маккаи, Иштвана Сабо. 

. 



VESZPRÉMY LÁSZLÖ 
• 

A HUN—MAGYAR HAGYOMÁNY ALAKULÁSA 
ÉS A TATÁRJÁRÁS* 

„Az írás, a scr iptura . . . hozzáfogott egy új történeti tudat kialakításához : 
írott kútfők, nemzeteégi emlékezések és mondai hagyományok adalékainak 
összeszerkesztésével. E különböző rendű adalékok először a gestaíró tudatában 
kerültek egymással érintkezésbe s váltak egyazon történet-concepció s egy
azon szerkezet elemeivé."1 Horváth János szép sorait immár klasszikus mű
vében, A magyar irodalmi műveltség kezdeteiben nem véletlenül a magyar 
eredetmonda és az Attila-genealógia tárgyalása ihlette. Tanulmányunk szűk 
keretei nem alkalmasak a hun—magyar hagyomány teljes hazai irodalmi és 
történeti szempontú kutatástörténetének számbavételére, több tényező azon
ban mégis szükségessé teszi e kérdés újbóli rövid áttekintését. Véleményünk 
szerint a Nagy Sándor-hagyomány, s közelebbről a Nagy Sándor-történet (His
tória de preliis Alexandri Magni) hazai elbeszélő forrásokra gyakorolt hatásá
nak kimutatása — amit Borzsák István eredményeinek köszönhetünk2 — alap
jaiban változtatott a hazai Attila-kép értékelésén. Rámutatott az Attila-kép 
irodalmi forrásaira s arra a tényre, hogy ezek bizony nem egy elveszett Attila-
sagára, hanem jórészt koraibban nem azonosított, vagy nem jelentőségük sze
rint értékelt latin forrásokra vezethetők vissza. Ügy látjuk, hogy a tatárjárás 
hatása nem kevésbé alakítóan hatott a hazai Attila-hagyományra, megtörve 
bővülésének korábbi irányát, ami egyúttal bizonyságul szolgál Macartney Ké-
zairól és művéről vallott nézeteinek tarthatatlanságára is. 

1. Fra' Paolino világkrónikája és Macartney Kézai-problémája 

Fra' Paolino történeti művei — a Historiarum epitome, a Chronológia magna 
és a História satyrica — a maguk teljességében még kiadatlanok.3 Valószínű
leg erre nincs is túl nagy szükség, mivel túlnyomórészt ismert forrásokból vett 
hosszabb-rövidebb kivonatokból állnalk. Mégis ma már Boccacciónál megér
tőbbek vagyunk, aki a Chronológiát „annalium laberintum"-nak nevezte, hoz
zátéve „vide hic manifeste, qualiter iste Venetus bergolus nullo modo respexit, 
quod dixerit"/1 A lesújtó vélemény az utóbbi években módosult, amikor a XIII— 
XIV. századi világkrónikák szerkesztési gyakorlatát, a bennük való eligazodást 

* Dolgozatunk a Spiritualita e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo 
c. velencei konferencián (1990) elhangzott előadás bővített változata. 

1 Horváth J.: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1944. 41. o. 
2 Borzsák I.: A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon. In: Antik tanulmányok 30, 1983., 

4-7. o. Vő.: A Nagy Sándor-hagyomány Magyarországon. Bp.,1984. 15—22. o. 
3 Fra' Paolino-ra 1. A. Ghinato: Fra' Paolino da Venezia OFM. Róma, 1951.; D. Franceschi: 

Fra' Paolino da Venezia OFM in Atti della Accademia d. se. di Torino. 98, 1963—64. 109—152. o. 
A műveiből kiadott részletekre: Muratori: Antiquitates Italicae Medii Aevii. t. IV. Milano, 1741. 
col. 949—1034.; W. Holtzmann: Bruchstücke aus der Weltchronik des Minoriten Paulinus von 
Venedig (I. Recension) Heft 1—2. Roma, 1927.; G Golubovich: Biblioteca bio-bibliografica della 
Terra saneta e dell'oriente francescano. T. 2. Quaracchi-Firenze, 1913. 74—102. o. 

4 Id. Cl. Scarpati: Vincenzo di Beauvais e la letteratura italiana del trecento. In: Italia 
medioevale e umanistica 19, 1976. 129—130. o.; B. Vittore: Boccaccio e i Veneziani bergoli. In: 
Lingua nostra 3, 1941. 49-52. o.; A. E. Quaglio: Tra fonti e testo del „Filocolo". In: Giornale 
storico della letteratura italiana 140, 1983. 489—513. o. 
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segítő tartalomjegyzékeket, a térképészeti tájékozódás segédeszközeit, s nem 
ezek adatainak forrásértékét vette a kutatás vizsgálat alá.5 

Jelen dolgozatunkban az 1344 körül befejezett História satyricát vizsgáljuk 
meg, gyakorlati okokból a bambergi Staatsbibliothekban őrzött kézirata alap
ján, bár tudjuk, hogy a többi kézirattal való egybevetés esetleg még szolgál
hat érdekes részmegfigyelésekkel.6 Annyi bizonyos, hogy a vizsgált kézirat a 
magyar történeti vonatkozású részleteket illetően megegyezik az Andreas Dan-
dolo-féle krónika publikált kéziratával.7 Mint tudjuk ugyanis — s ez már a 
Dandolo-kiadás jegyzeteiből is kiderül — Dandolo egyik alapvető forrása éppen 
fra' Paolino műve volt. Fra' Paolino magyar történeti forrását, azaz Kézai 
Simon 1283 körül szerkesztett művét mindvégig szem előtt tartotta, s szűk
szavú kivonatokban rögzítette a magyarok Árpád-kori történetének vázát. 
Nem véletlen, hogy legrészletesebben a magyarok első királya, Szent István 
uralkodását és a kereszténység eredetét, valamint a Kálmán magyar király 
idején Apuliába küldött magyar csapatok esetét örökítette meg.8 A magyar 
krónikából vett adatai mindvégig pontosak és helyesen értelmezettek. 

Fra' Paolino világkrónikáját a magyar történetírás számára Eckhardt Sán
dor fedezte fel 1928-ban.9 Meggyőzően és helyesen állapította meg, hogy Pao
lino magyar és hun történeti ismereteinek jó részét Kézai Simon, IV. László 
magyar király klerikusa krónikájából merítette. Nem egyszerűen csak ismerte 
Kézai Simon művét, hanem annak egy, ma is ismert kéziratához igen közel
álló változatából szó szerint vett át hosszú bekezdéseket, mondatokat. Már 
Eckhardt foglalkozott annak lehetőségével, hogy a kettőjük művei közötti 
kapcsolat nem közvetett-e, azaz Paolino nem a Kézai krónikájában szereplő hun 
történet egyik elveszett forrását használta-e? Eckhardt — helyesen — kate
gorikusan elvetette ezt a lehetőséget, mégis, Carlile Alymer Macartney köny
veiben (1951, 1953), a középkori magyarországi történetírással foglalkozó ed
dig egyedüli idegen nyelven megjelent művekben, fra' Paolino krónikájának 
egy elveszett forrását tekinti — többek között — Kézai hun története mintájá
nak.10 Macartney egyébként is szívesen feltételezett elveszett fokozatokat a 
krónikák történetének a rekonstruálásakor, így Kézai esetében még másik há
rom feltételezett forrással is számol. A kérdést úgy dönthetjük el, ha megnéz
zük, érdemes-e egyáltalán egy Kézai koránál, tehát az 1280-as éveknél sokkal 
korábbi és a Kézaiéhoz hasonló részletességű Hun-krónikában, vagy ahogyan 
Macartney hívja, „Attila-saga"-ban reménykednünk? 

5 Anna-Dorothee v. den Brincken: „Die Nationes Christianorum Orientalium". In :Verständnis 
der lateinischen Historiographie von der Mitte des 12. bis in die zweite Hälfte des 14. Jhs. 
Köln-Wien, 1973. 454—45S. o.; Uő: Tataula alphataetica. Von den Anfängen alphabetischer Regis
terarbeiten zu Geschichtswerken. In: Festschrift f. Hermann Heimpel. Bd. 2. Göttingen, 1972. 
(Veröff. des Max-Planck-Inst. f. Gesch. 36/1 (2.) 912—914. o.; Uő: Kartographische Quellen, 
Welt-, See- und Regionalkarten. Turnhout, 1988. (Typologie . . . t. 51.) 29—30. o. 

6 Bamberg, Staatsbibliothek, E IH. 11. Jelenlegi jelzete Misc. Hist. 4/1. A kézirat többi ré
szét nem kaptuk meg mikrofilmen. A további kéziratok eltérő variánsaira Eckhardt Sándor 
tett megjegyzést, amit még nem tudtunk ellenőrizni: A pannóniai hun történet keletkezése. 
In: Századok, 61—62, 1927—8, 477. o. 

7 Dandolóval való kapcsolatára : Arnaldi, G. : Andrea Dandolo doge-cronista. In : La storiogra-
fia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi. (Ed. Pertusi, A.) Firenze, 1970. 181—188. o. 

8 Kézai krónikájának kiadása: Scriptores rerum Hungaricarum. (Ed. E. Szentpétery) Bp., 
1937. Vol. 1. 129—194. o. Kiadta Domanovszky Sándor. 

9 L. a 6. jegyzetet. 
10 C. A. Macartney: Studies on the Earliest Hungarian Historical Sources VI—VII. Oxford, 

1951. 73—179. o., a hun történetre vonatkozó szövegrészletek kiadva a vatikáni kéziratból 180—184. 
o. Uő.: The Medieval Hungarian Historians. A Critical and Analytical Guide. Cambridge, 1953. 
89—108. o. 
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2. A hun-—magyar hagyomány 

A magyarországi írott hun hagyomány első emlékei az 1200 körül alkotó 
Anonymus krónikában találhatók meg.11 Szerény kezdet, 23-szor említi Attilát, 
de csak a következő rövid megállapításokat téve: — Attila a rómaiak ellené
ben foglalta el Pannoniát — Attila a magyar királyi dinasztia őse —, Árpád 
Attila jogán veszi birtokba Pannoniát — Attilát Isten ostorának nevezi (fla-
gellum Dei) —, a hunok bevonulását 45l-re teszi — a székhelyeket Attila né
pének tudja —, Buda várát (a mai Óbudát) a németek Attila városának (Etzil-
burg) hívják.12 

A névtelen királyi jegyző rendkívül jól informált volt, a hazai szóbeli ha
gyományok és mondák, de egyúttal a külföldi klasszikus irodalmi művek ala
pos ismerőjének bizonyult krónikája alapján, s valószínűsíthető, hogy kül
földi egyetemeken, olasz vagy francia iskolákban is megfordult. Semmi okunk 
nincs kételkedni abban, hogy Attilára, vagy a hunokra vonatkozó ismeretei
ből elhallgatott volna valamint. A magyar történelemhez semmiképpen sem 
kapcsolódó Trója- és Nagy Sándor-történetekből például számos idézetet, uta
lást, részletet szőtt bele művébe. Krónikája alapján megállapíthatjuk, hogy a 
magyarokkal csak Attilát hozta kapcsolatba, a hun nevet le sem írta. Ennek 
oka az, hogy kimondatlanul is azonosnak tekinti a hunokat és magyarokat, így 
találta az általa bizonyítottan forgatott kézikönyvben, Izidor Etimológiájában 
(IX, 11,66), ahol a hunok a Nagy Sándor által a Kaukázusban elzárt szkíta nép
ként szerepelnek. Ezt az elzárást a szkítákról szólva említi meg a Névtelen. 
Ez a jellegzetesség a magyar—hun hagyomány legállandóbb eleme, még Kézai 
hosszú és sokszorosára bővített művében is változatlanul így szerepel: „Huni 
sive Hungari" annak ellenére, hogy őnála már magyar és hun test vérnépek 
lesznek. A X. századtól állítottak ilyet külföldi források, de nem szükségsze
rűen kell ilyen korai időből származni a megállapításnak. Attila beillesztése 
az Árpádok családfájába már csak következetlenség árán volt lehetséges, hi
szen a totemisztikus áDatőstől, a turul madártól való származás hagyománya 
idegenül állt szembe Attilával. Ezt a magyar—hun viszony pontos meghatá-

11 A hun—magyar hagyomány és a Kézai-krónika irodalmát nem ismertetjük, erre 1. A 
magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp., 1972. 181—182. o. Rövid áttekintése Kul
csár P.: La fondation de Venise dans l'historiographie humaniste en Hongrie. In: Venezia e 
Ungheria nel Rinascimento. (Ed. V. Branca) Firenze, 1973. 353—358. o.; Itt utalunk Tóth Zoltán 
egy kéziratos, gondolatgazdag értekezésére „A Hun Krónika kialakulásának kérdéséhez" cím
mel. Lelőhelye: MTA Kézirattár Ms 5034/1. A kiváló hadtörténész érdeme, hogy felhívta a fi
gyelmet a Knauz-krónika variánsaira, Laskai és Unrest szövegeire, a tatárjárás jelentőségére 
a hagyomány alakulásában, s hasonlóképpen jelentősek a hun történet évszámadataihoz fűzött 
megjegyzései. Hasznosítható megfigyeléseket tesz még Bartoniek Emma is kéziratos historio
gráfiai művében : MTA Kézirattár Ms 10645/1—11. 

Anonymus krónikája: Scriptores (1. 6. jegyzet) vol. 1. 13—118. o. Az Attila-hagyomány leg
újabb áttekintései: Wiliams, J.: Etzel der riche. Bern, 1981. (Europäische Hochschulschriften, 
Reihe I., Bd. 364. o.) ; Cordt, E.: Attila-flagellum-Dei, Etzel, Atli. Zur Darstellung des Hunnen
königs in Sage und Chronistik. Trieste, 1984. (In: Quaderni delľlstituto di Filológia Germanica. 
Facoltà di lett. dell'Univ. di Trieste.) Kitűnő magyar nyelvű összefoglalás Eckhardt S.: Attila a 
mondában. In: Attila és hunjai. (Szerk.: Németh Gy.) Bp., 1940. (reprint 1986) 143—216. o. 

Boba Imre egyéni véleményére 1. Dux Boemorum and the Sclavi Nitrienses in Anonymi 
Gesta Hungarorum. In: Ural-Altaische Jahrbücher (Ural-Altaic Yearbook 60, 1988. 18. o.) Vő: One 
or Two „Athilas" in the Gesta of Anonymus Belae Regis? (megj. alatt). Anonymus krónikája: 
Scriptores (1. 8. jegyzet.) vol. 1. 13—118. o. (Kiad. Jakubovich Emil) 

12 Scriptores vol. 1. 35, 40. Jellemző példája Macartney módszerének, amikor Attila városa 
fallal való körülvevését (Studies, "VT—VII. 149. o.) Sabellicus De vetustate Aquileiae (Padova, c. 
14£2) vezeti vissza, közvetetten pedig egy elveszett ősi Attila-történetre. Ezzel szemben minden jel 
arra mutat, hogy a Névtelen itt a XII. század közepi, általa többször is felhasznált Gesta Rode-
rici-ból vette kölcsön a leírást: „multis et firmis edificiorum munitionobis rehedificavit, atque 
muro inexpugnabili undique cinxit, firmiterque illud construxit" egy, korábban a szaracénok ál
tal elpusztított várat. Gesta kiad. In: Menéndez Pidal: La Espaňa del Cid. Vol. 11. Madrid, 1969. 
2. 921—971. o. 



rozása csak még tovább kuszálta volna. Az ellentmondást talán némiképp ma
gyarázza a XII. század végi udvari irodalmi élet sokszínűsége — Nagy Sándor, 
Attila, Szent László lovagkultusza együttes jelenléte —, s valószínűsíthető 
kapcsolódása az uralkodó — III. Béla — idealizált képének a megrajzolásához. 
Ezért válhatott elsődlegessé Attila dinasztiához való viszonyának a hangsú
lyozása, s másodlagossá a hun—magyar viszony.13 

Bizonyos részletek azonban biztosan nem magyarországi forrásból származ
nak, így a 45l-es évszám, amely a catalaunumi csata hiteles évadata és Attila 
„Isten ostora" jelzője. Bizonyos, hogy a névtelen szerző ott, ahol az előbbiekkel 
találkozott, azt is olvashatta, hogy Attila a hunok királya volt. 

A „flagellum Dei' kifejezés leírásában Anonymust bizonyára az is támogatta, 
hogy — az általa nyilvánvalóan ismert — Szent István Nagyobb legendája a 
magyarokat tekinti az isteni akarat végrehajtójának: őket rendelte ugyanis 
„az örökkévalóság titkos terve korábban természetes lakóhelyükről napnyugati 
részekre a keresztények eltévelyedéseinek megbosszulására". Innen már csak 
egy lépés, hogy a Névtelen krónikájában a pogány magyarokat a Szentlélek 
segítse a honfoglaláskori harcokban. A magyarországi Attila-hagyomány szem
pontjából lényeges, hogy olyan alapvető rokoni kapcsolatról hallgat, mint hogy 
a Budavár nevében szereplő Buda, Attila testvérével, Blédával azonos. A hely
nevek etimológiáit kedvelő Anonymus ezt semmi esetre sem mulasztotta volna 
el! Tud Budavár és Attila kapcsolatáról, de jellemző módon ezt az információt 
a németekre hárítja, mint írja: a németek hívják Attila városának. Ez nem 
meglepő, hiszen a magyar történetíró működésével nagyjából egy időben szer
kesztik meg a nem is olyan messzi bajor-osztrák vidéken a Nibelungenliedet.14 

Figyelemreméltó, hogy tud Csabáról, de őt még nem hozza semmiféle ro
koni kapcsolatba Attilával. Ellentmondással terhes, hogy Anonymus Attila 
népe visszamaradt részének tekinti a székelyeket. Ebből logikusan következne, 
hogy a magyarokkal egy népet alkotnak. Ez a következtetés azonban ellent
mondott a szerző ismereteinek, miszerint a székelyek a törzsszövetség létre
jötte után csatlakoztak a magyarokhoz, és Anonymus korában is észrevehetően 
őrizték jogi, katonai, társadalmi különállásukat. Állásfoglalásában kifejeződ
hetett: a székelyek és magyarok között olyan a viszony, mint a hunok és ma
gyarok között, tulajdonképpen azonosak (egy nyelvet beszélnek), mégis más 
a nevük és hagyományaik, mivel átmenetileg kiszakadtak a hun—magyar tör
ténelemből. A székelyek esete is bizonyítja Anonymus művében, hogy a kirá-

13 A XII. század végi magyarországi irodalmi életre Gerics J.: Krónikáink és a Szent László 
legenda szövegkapcsolatai. In. Középkori kútfőink kritikus kérdései. (Kiad. Horváth J. — Szé
kely Gy.) Bp., 1974. 113—136. o. Hadrovics L.: A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori iro
dalmunk. In: MTA I. Oszt. Közi. 16, 1965. 288-89. o.; legutóbb Szovák, K.: Szempont középkori 
elbeszélő irodalmunk kritikájához (Előadás az Ókortudományi Társaság 1990. februári ülésén). 

Jellemző, hogy Anonymusnál az Attila-hagyománynak — a kimutatható írott források nyo
mai ellenére is — orális jellege van, ezzel kapcsolatban az „audire" ige szerepel többször is, 
valamint egyszer a „fáma volante" kifejezés. Attila és az Árpádok családi kapcsolatáról nyilván 
ő maga is így, hallomásból szerezhetett tudomást. 

14 Hóman B.: Magyar történeti elemek a Nibelung énekben. In: Történetírás és forráskritika. 
Bp., 1938. 293—336. o. ; Simon V. P. : A Nibelung ének magyar vonatkozásai. In : Századok 112, 1978. 
271—325. o.; legutóbb Bérezik, A.: Vermutliche ungarische Spuren im Nibelungenlied. In: Akten 
des V. Internationales Germanisten—Kongresses, Cambridge, 1975. (Ed. L. Forster—H. G. 
Roloff) (Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe A. II. Bern-Frankfurt. 1976.) 383—388. o. 
A magyarországi forrásokra Williams i. m. (11. jegyzet) 253—263. o. A Tihanyban tisztelt Szt. 
Ányos életírása révén is bővülhetett a hazai Attila-ismeret köre. (Birnbaum megfigyelése elő
adásában) l. még Williams i. m. (11. jegyzet) 106—107.o. 



lyi udvar ideológiai rendszerében a mitikus ős szerepében Attila és nem a hu
nok állottak, a szerző a székelyek kapcsán sem ejti ki a nevüket.15 

Attila és a magyarok közti kapcsolat természetesen már Anonymus műkö
dése előtt is dokumentálható. Így 1071-ben I. András magyar király özvegye a 
német krónikások szerint Attila kardját ajándékozta a bajor hercegnek.16 

Ugyanennek a hercegnek a seregében tartózkodott 1063-ban a bambergi püs
pök, Günther, akiről feljegyezték, hogy Szent Ágoston és Szent Gergely mű
veinek tanulmányozása helyett Attila alakja foglalkoztatta.17 Budavár és Attila 
várának első feljegyzett azonosítása 1189-ből származik, amikor Barbarossa 
Frigyes kereszteseivel átvonult Magyarországon. Az 1189-es adat fényesen iga
zolja Anonymus megjegyzését a német Buda váráról való vélekedéséről.18 

(Az azonosítás alapja az óbudai, aquincumi római romok voltak.) Attila nevé
nek az ismeretét igazolják az oklevelekben a feltűnő magyarországi helynevek, 
így az első 1138-ban.19 A magyar tudósok régóta vitatkoznak azon, hogy az 
Attila- és a hun-hagyomány a magyarok régtől megőrzött öröksége, vagy kül
földi források alapján beszivárgott, másodlagosan szerzett ismerete-e.20 Té
mánkat e vita eredménye nem érinti, annyit azonban megállapíthatunk, hogy 
Anonymus krónikája az első szilárd és megbízhatóan datált magyarországi 
elbeszélő forrásunk, amely magyar Attila-hagyományról tanúskodik. A királyi 
jegyző sorai szerint 1200 körül a magyar királyok legalább akkora büszkeség
gel emlegették őseik között Attilát, mint az 1083-ban és 1192-ben szentté ava
tott királyi elődeiket, s tudomásul vették a tényt, hogy ők is Attila ágyékából 
származnak. 

A hun—magyar hagyomány alakulása szempontjából érdekes Spalatói Tamás 
Spalatói krónikája (História Salonitana) a XII. század 60-as éveiből, azaz még 
Kézai Simon klasszikus hun történetének írásba foglalása előtt.21 A szerző 
gyakorlatilag az anonymusi krónika szintjén áll, tud a hun és magyar azonos
ságról — ő ezt ki is mondja, szemben Anonymussal —, tud Pannónia elfogla
lásáról a rómaiak ellenében, s említi Attila nevét, igaz nem királyként, hanem 
csak vezérként (dux). 

Csak egy rövid kitérő keretében utalunk egy nehezen értelmezhető és rop
pant zavaros forrásra, a XIII. század első évtizedeiben keletkezett ún. Lengyel— 
magyar krónikára. Témánkkal kapcsolatos említéseiben azonban szorosan kö
tődik az előbb említett csoporthoz: nem ismeri a hun nevet, Attila nevéhez 
kapcsolja Pannónia elfoglalását, az Árpádokat Attila i vadékainak tartja, ne
vezetesen Gézát, Szent István apját, Attila dédunokájának. Ugyanakkor első
ként tesz kísérletet arra, hogy az európai Attila-irodalom egyes elemeit (Vita 

15 Általában 1. Györffy Gy.: A székelyek eredete és településük története. In: Erdély és 
népei. (Szerk. Mályusz E.) Bp., 1941. 35—86. o. A székelyek nevének emlegetése egyúttal arra 
is bizonyíték, hogy ekkorra már kialakult — még ha kidolgozatlanul is — egy székely-hun ha
gyomány. 

16 Lambertus Hersfeldensis: Annales. In: MGH SS V. (185.) 
17 „semper ille Attalam, semper Amalungum et cetera id genus portare tractât" idézi 

W. Wattenbach—R. Holtzmann: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. (Ed. Fr. — J. 
Schmale) Darmstadt, 1978. 480. o. 

18 Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum. In: MGH SS XXI. (171.) 
19 L. Szentpétery I. : Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. Vol. 1. Bp., 1923. 

22—23. o. 
20 Az újabb tanulmányok közül másodlagos hagyománynak tekinti Krlstó GY.: Volt-e a 

magyaroknak ősi hun hagyományuk? In: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. 313—329. o. 
A hagyomány ősisége mellett Kulcsár P.: A magyar ősmonda Anonymus előtt. In: Irodalom
történeti Közlemények 91—92, 1987—88. 523—533. o.; legújabban Várady L.: Revision des Ungarn-
Image von Konstantions Porphyrogenetos. In: Byzantinische Zeitschrift 82, 1989. 37—38., 55. o. 
(Erre a tanulmányra G. Silagi hívta fel figyelmünket, amit itt köszönünk meg.) 

21 Thomas Archidiaconus : História Salonitana. (Ed. Fr. Ra6ki) Monumenta spectantia his
tóriám Slavorum merid. SS III. Zagrab, 1894. 



Ursulae, Attila hódításai, köztük Velence elleni felvonulása), valamint a Nagy 
Sándor-történet némely elemét a hun—magyar hagyományba beillessze.22 

Jó okunk van feltételezni, hogy az anonymusi csoport és Kézai munkájának 
keletkezése között a hun—magyar hagyomány fokozatos bővülésen, gazdago
dáson ment át. Ennek ösztönzője a külföldi, nem magyar krónikák hunokkal 
kapcsolatos adataiban, illetve a német ösztönzésre felgyorsult magyarországi 
hun mondaképződésben lehetett. A hagyomány bővül évszámaiban, s szerep
lőkkel népesedik be. Igazuk lehet azoknak a történészeknek, akik ezt a fokoza
tot az ún. Knauz-kirónikában, főleg annak müncheni és bécsi kézirataiban vé
lik fellelni, annak ellenére, hogy annak írásba foglalása jóval későbbi a Kézai-
krónikáénál. Megjelenik a 445-ös évszám, azaz Bléda halálának a forrásokban 
szereplő éve, mint Attila királlyá tételének időpontja. A hun honfoglalás évada-
tát pedig ehhez mérten szabja meg 417-ben. Nyilvánvalóan az anonymusi ma
gyar honfoglalástörténet mintájára Attila vezértársakat kap, a magyarországi 
földrajzi nevekből képzett Kévét, Budát s további hármat. A 3 közül Kadisa 
Anonymus művében az anyaországtól elszakadt magyarokat megszemélyesítő 
Szovárd testvére. A vezérek közé emeléséhez talán ösztönzésül szolgálhatott a 
magyar királyi udvar által támogatott domonkos expedíciók sikere a keleten 
maradt töredék magyarság felderítésére 1235—36-ban.23 Laskai Osvát XV. szá
zadi ferences hitszónok Szent István-prédikációjában meglehet — persze nem 
is bizonyítható — joggal említ csak 3 hun vezért (Attila, Kéve, Buda), talán 
utalva arra, hogy a korai fázisban csak 3 hun vezérrel számolhatunk.24 Az 
Attila név sajátosan magyar Ethele alakját sem ismerte Anonymus és Spalatói 
Tamás, de még a Knauz-krónika is felváltva használja a két névváltozatot. (Ethe
le alakot — tudtunkkal — nem ismernek a nem magyar források.) A hagyo
mány lényeges bővülése, hogy a Knauz-^krónikában Attilának már (két fia is 
megjelenik: Aladár és Csaba. Anonymusnál Csaba is az elszakadt magyarság 
képviselője, így hangsúlyos itteni szereplését éppúgy az 1230-as évek domonkos 
missziói tehették indokolttá. Anonymus őszinteségét illetően nem lehetnek 
kétségeink, amennyiben tudott volna Csaba és Attila rokonságáról, akkor Csa
ba nevét nem a „bolond, ostoba" jelentésű görög szóból magyarázta volna. 
Csaba nélkül nincsen Aladár — fogalmazza meg szellemesen Tóth Zoltán.25 

Valóban, Csaba koholt személye tette indokolttá a forrásokban megőrzött Ald-
rián személyének bevonását a magyar hagyományba. Az ő nevéből képzett 
Aladár utódok nélküli elhunytával válhatott Csaba Attila örökösévé, s Csaba 
nevével a krónikás egyúttal egy azonosított névhez jut az Attila és az Árpádok 
közötti — Anonymusnál még üresen tátongó — nemzedéktáblán. 

. 
. . . . . • 

• 

22 Chronicon Hungarico—Polonicum. (Ed. J. Deér) In : Scriptores (8. jegyzet) 2. 289—320. o.; 
Legutolsó kiadója Karácsonyi B. In: Acta Univ. Szeged, de József A. nom. Acta Historica. t. 26. 
Szeged, 1969. Jellemző az Attila-hagyomány bővülésére, hogy a Nagy Sándor történetéből vett 
idézet („Hlc autem Alexander nihil aliud optât facere nisi ire preliando et subiugando sibi 
gentes et conquirendo sibi nomen et victoriam") Anonymusnál (Scriptores, vol. l. 91. o.) még 
a magyarok jellemzését szolgálja, míg a Magyar—lengyel krónikában (uo. vol. 2. 300. o.) már 
Attiláét. A két krónika meggyőzően bizonyítja a Nagy Sándor-történet 1200 körüli hazai hasz
nálatát, továbbá összetéveszti Udine alapítását Aquileiáéval. 

23 Chronicon Knauzianum. (Ed. Bartoinek E.) uo. 321—346. o. 
24 Laskai Osvát: Sermones de Sanct is . . . Biga salutis intitulati. Hagenaw, 1502. Nr. 76. 
25 Tóth Z.: i. m. (14. jegyzet) 
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3. A tatárjárás hatása 

A hun—magyar hagyomány alakulásának — véleményünk szerint is — meg
határozó eseménye volt a Magyarországot sújtó 1241—42-es tatár hadjárat.26 

A tatárok borzalmas pusztítást végezve, kis híján a magyar királyi családot is 
fogságba ejtették. A királyi udvarnak minden oka meg volt rá, hogy végérvé
nyesen kitagadja Attilát a családfájáról. Attila és a tatárok közötti asszociáció 
hasonló módon mehetett végbe, mint amikor Észak-Itáliában a X., majd később 
a XIV. században a magyar hadjáratok hatására a hunokat a magyarokkal azo
nosították, vagy ahogy a XVI—XVII. századi török portyázások a délnémet 
közvéleményben a X. századi magyar kalandozások emlékét idézték fel. A 
pogány hunok és tatárok azonosítására számos támpontunk van. így egy itá
liai Attila-történetben válnak a tatárok a hun király népévé, vagy egy XIV. 
század eleji kéziratban egy hun történetet másoltak be, Piano Carpini útle
írása és IV. Béla tatárokhoz küldött követeinek jelentése után, nyilván össze-
tartozónak érezvén a két témát.27 Az udvari szemlélet megváltozását legjob
ban IV. Bélának egy IV. Ince pápához intézet leveléből tudjuk nyomon kö
vetni. (1247. nov. 11.)28 E levél a nyugati hatalmasságokhoz küldött segélykérő 
levelek sorába illeszkedik. A keresztény hit és az európai civilizáció védelme-
zésére hivatkozó levelek és Isten ostora, Attila között már áthidalhatatlan a 
távolság. A tatárjárás előtt a magyar király által az országba behívott, majd 
később letelepített kunoknak is szemére veti: „ó fájdalom, ma pogányokkal 
védelmezzük országunkat és pogányokkal verjük le az egyházhoz hűtleneket." 
Majd kifejti a tatárak és Attila közötti hasonlóságot: „Ha ezt a területet a ta
tárok birtokba vennék, ami nehogy bekövetkezzék, kitárulna előttük a kapu 
más katolikus hitű vidékek felé . . . Álljon itt például Attila, aki keletről jőve 
a. Nyugat leigázására, mindenekelőtt Magyarország közepén állította fel szék
helyét . . . " Talán nem véletlen, hogy itt jelenik meg először az Attila és a ha
sonló nevű vandál király Totila azonosítása, ami egyébként az európai forrá
sokban sem ismeretlen, s majd Kézai Simon fog tiltakozni ellene. 

A tatárjárás jelenti azt a határt, amin túl Attila alakja elveszti korábbi egyed
uralkodó szerepét a hun—magyar hagyományban a hátralévő Árpádok ural
kodása alatt. Kézai krónikájában részben emiatt bővül, teljesedik ki a most már 
kimondottan hun—magyar mondakör, részben pedig azért, mert IV. László 
király uralkodása alatt — akinek beceneve a kun volt — Magyarországon is-

. . . . . • ' . - . . • 

26 Uo. A tatárjárás szerepét a hagyomány alakulásában legutóbb M. D. Birnbaum hangsú
lyozta: Mattia Corvino, il „flagellum Dei" dell'epoca del Rinascimento. In: Rivista di studi 
ungheresi 1989. n. 4. 69—70. o., továbbá 1. a megjelenés alatt álló tanulmánykötetet: Attila: The 
Man and His Image. (Ed. M. D. Birnbaum — F. Bäum) (A University of California „Attila" 
konferenciájának anyaga.) 

27 Magyarok és hunok azonosítása: A. Carlie — G. Fedalto: Le origini di Venezia. Bologna, 
1978. (II mondó médiévale. Studi di storia e storiogr. Sez. d. st. bizantina e slava, t. 1.) 81., 
100—103. o. ; Veszprémy L.: A Lech-mezei csata ábrázolása a törökellenes képzőművészetben. 
In: Tarsoly, 1987—88. 3—4. o.; A kéziratra; N. van Werveke: Catalogue descriptif des manuscrits 
de la Bibliothèque de Luxembourg, Luxembourg, 1894. 244—246. o. Nr. 110. 

28 Szentpétery I.: Regesta regum (19. jegyzet) Nr. 934., datálják 1250-re, 1253-ra és 1254-re is. 
(Ford. : Gy. Ruitz I.) In : A tatárjárás emlékezete. (Szerk. : Katona T.) 341—344. o. Már IV. Béla tatá
rokhoz küldött követeinek jelenlétében (1247-48) a tatárokat a világ pörölyeként emlegeti (malleus 
orbis). (Kiad.: N. van Werveke) i. m. (27. jegyzet), (ford.: Györffy Gy.) In: Julianus barát és 
Napkelet felfedezése. Bp., 1986. (Szerk.: Györffy Gy.) 199—200. o. Fontos Marosi E. megjegyzése, 
miszerint a levélben említett Heraclius-győzelemhez a keresztereklyének a perzsa királytól való 
visszaszerzése kapcsolódott. (Ars Hungarica 18, 1990. 182. o.) Freisingi Ottó krónikáját (V, 9.) v. ö. 
Bezzota. G.: Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220—1270). Bern—München, 1974. 186. o. A 
levélhez 1. még Senga T.: IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához intézett „tatár-levele". 
In: Századok 121, 1987. 584—612. o. 



mét megerősödött a bevándorolt pogány népelemek befolyása a királyi udvar
ban. Ez utóbbi jelenség ellenére sem került vissza Attila az Árpádok ősei közé. 
A változás tudomásul vétele persze külföldön lassabban ment, így a IV. Béla 
halálakor Csehországba menekült lányánál lévő kincsekkel kapcsolatban a 
német krónikás az Attila óta gyűjtött kincstárról tud.29 De Kun László idején 
változatlanul támadható volt Attila személye. Lehet, hogy éppen Kézai króni
kája elleni tiltakozásként, Szent István verses históriájában szembeállítják a 
magyarok első szent királyát és Attilát:30 „Míg Attila állt fölötte (a magyar 
nép egyedül a zsarnok igáját nyögte) ész nélkül és hitetlenül". Attila veszi ma
gára a pogány hunok minden bűnét. 

Az Árpádok alatt Kézai Simon krónikája a hun—magyar hagyomány vég
leges kidolgozása, s egyúttal egy olyan kompiláció jön létre, amelyen a XIV. és 
XV, századi átdolgozok is csak kevéssé módosítanak, inkább csak észlelik a 
kidolgozás elnagyoltsága által okozott ellentmondásokat, s ezeket feloldandó, 
mint ez ; a középkorban oly gyakori, csak még továbbiakkal terhelik meg a 
Kézai-alapszöveget. 

A hun—magyar hagyomány tatárjárás utáni legteljesebb és legrészletesebb 
megfogalmazása található a Kézai-krónikában. A korábbá kutatók joggal hív
ták fel a figyelmet arra, hogy belső ellentmondásai arra utalnak: a nála rög
zített anyagnak lehettek mára elveszett fejlődési fokozatai. Az ellentmondások 
ugyanakkor annak is a bizonyítékai lehetnek, hogy Kézainak nem állt rendel
kezésére egy előtte már részleteiben kidolgozott mondakör, neki magának kel
lett a töredékeket, építőmesterhez illően, összeállítania.31 Elég, ha arra utalunk, 
hogy a hun történet évszámai nátla mennyire hiányosak, műve belső szerke
zete azonban a hiányzókat is feltételezi. Mégis, a reánk maradt változat szer
zőségét Kézainak tulajdonító felfogást komoly érvek támogatják. Kézai kró
nikájának — bármily furcsán is hangzik — nem a hunokra vonatkozó része 
jelenti a lényegét, hanem a magyar társadalom, a társadalmi hierarchia létre
jöttére vonatkozó jogtörténeti fejtegetései. Az általa képviselt ún. communitas 
nobilium-teória lényege, korabeli jogtörténeti háttere jól ismert Geiies József 
és Szűcs Jenő tanulmányai nyomán.32 A hun történet itt már nem több, mint a 
szerző eszmetörténeti mutatványához szolgáló kelléktár. Kézai itáliai és francia 
földi tanulmányútjai során alaposan megismerte az Attilára és a hunokra vo
natkozó forrásokat és bőven merített belőlük.33 Lényegi mondanivalójának 
forrásul mégis a római és a kánonjog, illetve az aqüileiai patriarchátus kora
beli államszervezete szolgált. Művében Attila természetesen sokat szerepel, 
amit az a tény is indokol, hogy az Attila-űrodalomban á tálában nem léteznek 
,,igazi" hun hősök. Sőt, Attila leírása Kézainál megőrzi az elsősorban a német 
irodalomra jellemző pozitív vonásokat, az ún. „Etzel der riche" képet. 

29 Continuatio Vindobonesis, a. 1276 „que a tempore regis Ungarie Attile . . . fuerant conser-
vata". In: MGH SS IX. 708. Idézi: Pauler Gy.: A magyar nemzet története az Árpád-házi kirá
lyok alatt. 2. Bp., 18992. 281., 539. O. 

30 Mezey L.: Szent István XIII. századi verses históriája. In : Irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1988. (Eötvös-füzetek, XI.) 5—14. o. (Ford.: Weöres S.) 
In: A magyar középkor irodalma. (Szerk.: V. Kovács S.) Bp., 1984. 838—843. o. 

31 Domanovszky S.: Attilától Árpádig. Adalék krónikáink kritikájához. In: Emlékkönyv Me-
lich János hetvenedik születésnapjára. Bp., 1942. 55—65. o. 

32 Szűcs J. : Társadalomtörténet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Gesta Hungaroru-
mában. In: Nemzet és történelem. Bp., 1984. 2. 413—556. o., (Századok 107, 1973. 569—643., 823—878. 
o.) ; Gerics J.: Adalékok a Kézai-krónika problémáinak megoldásához. In: Annales Univ. Se. 
Budapest, de R. Eötvös, Sect. Hist. I, 1957. ; üő : A korai rendiség Európában és Magyarorszá
gon. Bp., 1987. 250—264. o. 

33 Szűcs J.: i. m.; J. Williams: i. m. (11. jegyzet.) 
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Attila személyének a térvesztése ugyanakkor annyira nyilvánvaló, hogy a hat 
hun kapitány sorában már csak a negyedik. Még árulkodóbb, hogy Attila vé
réből most már nem az Árpádok, hanem csak egy előkelő magyar nemzetség, 
az Abák elődei (Ed és Edemén) erednek. Ez a tény látszólag az Abák sikereként 
is értékelhető lenne, ám sokkal inkább arról van szó, hogy a jóhírében meg
tépázott Attilának nem juthatott előkelőbb utód. Maga Kézai sem képzelhette 
másként, hiszen Csabát, az Abák ősét a nála dehonesztáló „keverék" jelzővel 
látja el. Hasonló az eljárás, mint Anonymusnál a székelyek Attilához kapcsolá
sakor, mivel itt is szerepet játszhatott a magyaroktól való etnikai különállás 
tudata, jelen esetben az Abá'ké.34 (A XIV. századi krónikaszerkesztés helyezi 
majd csak Attilát vissza az Árpádok családfájára.) 

Az Attila-, illetve hun—magyar hagyomány Anonymustól Kézaiig terjedő 
íve — most nem beszélve a humanizmus-kori fejleményekről — egyáltalán 
nem mesterséges. A kutatás már bizonyította, hogy Kézai alaposan kiaknázta a 
Névtelen művét, az ott található Attilára vonatkozó megjegyzéseket pedig kü
lönösen megszívlelte.35 A mű célja mindkét esetben ugyazaz: jogtörténeti ér
veléssel magyarázatát nyújtani a magyar társadalom, a nemesi társadalom ke
letkezésének, az alattvalók és a király viszonyának, a jogoknak és kötelezett
ségeknek. E szándék Kézai esetében világosabb, a Névtelen esetében ezt már 
kevesebben hangsúlyozták, köztük a leghatározottabban Fritz Kern.30 Kézai 
művében így nyeri vissza Attila „elveszített" hun királyi címét, amit még Ano
nymus elismert. A párhuzam teljes lesz, Kézainál a hun vezérek úgy választják 
meg Attilát királlyá, miként a Névtelennél a magyar vezérek Árpádot, aki
től nála a későbbi királyi intézményhez egyenes út vezet. Az Anonymus és 
Kézai közötti forrásokban Attilát vezérré degradáló szemlélet alapja lehet az 
első keresztény király, István elsőségét megóvni akaró szándék, de lehet, hogy 
ebben is a tatár pusztítás következményét kell látnunk.37 

A hun—magyar hagyomány töredezettségét, fokozatos bővülését mutatják 
a különböző szövegekben felmerült évszámok. Anonymus 451. éve feledésbe 
merült, s helyét a pannóniai hun foglalás időpontjaként a 417-es év foglalja el, 
amelyet a nem magyar eredetű 445-ös adat egészít ki. Ezeket több forrás, így a 
Knauz-krónika töredéke, a kései Laskai Osvát és a hasonlóképpen XV. századi 
Jakob Unrest töredékei őrizték meg.38 Kézainak, ha mind a hun mind a magyar 
foglalást évhez akarja kötni, választania kellett, mivel a 400-as és 800-as évek 
között kitöltetlen űr tátong, ami fölött a Névtelen még nagyvonalúan átsiklott, 
így Kézai kézirata a magyar honfoglalást tette 872-re — nem is tévedve túl 
sokat, a hun bevonulást pedig 700-ra. Szövegéből is kiderül, Attila unokája már 
a magyar honfoglalás résztvevője. A 872 és 700 különbségéből adódó 172-es 
számból pedig a 72 feltételezi a 445 és 417 adatok ismeretét, kiegészítve Attila 
feltételezett 44 éves uralkodásának tartamával.39 

, 
34 Az A b á k beil lesztése az At t i la -csa ládfába is kor je lző é r tékű , s K u n László k o r á r a u ta l . 

Horváth J.: A h u n - t ö r t é n e t és szerzője. I n : Irodalomtörténeti közlemények 67, 1963. 448. o. 
35 Kézai A n o n y m u s - h a s z n á l a t á t meggyőzően bizonyí to t ta Györffy Gy.: K r ó n i k á i n k és a m a 

gya r ős tör ténet . Bp. , 1948. 137—151. o. 
36 Kern, F.: Go t t e sgnaden tum u n d Wide r s t ands rech t im f rüheren Mit te lal ter . Leipzig, 1914. 

370—371. o., ehhez l . m é g Schramm, P. JE.: Der König von N a v a r r a (1035—1512). I n : Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte . Ge rm. Abt . 68, 1951. 150—158. o. ; Gerics J.: A kora i rend iség (32. jegyzet) 
251. o. 

37 Tóth Z.: i. m . 
38 Jakob Unrests Ungar i sche Chronik . (Kiad. : A. Armbruster) I n : Revue R o u m a i n d 'his tor ié . 

13, 1974. 473—508. O. 
39 Tóth Z.: i. m. 



Áttekintésünk után határozott nemmel válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy 
kereshetjük-e Paolino hunokra vonatkozó szövegében a magyar hun-történet 
egy elveszett forrását. Kézai, aki maga velencei forrást is hasznosított művé
hez, olyan eredetien gyúrta egybe a hunok fiktív és valós adatait, kiegészítve 
a lassan formálódó helyi magyarországi híranyaggal, hogy vonzó mintát kínált 
fra' Paolino számára. Perdöntő továbbá annak a ténynek a rögzítése, hogy a 
velencei világkrónika szerzője a magyar történetre vonatkozó részleteket is 
Kézaitól merítette, mégpedig a fennmaradt és azonosítható szövegvariánsokat 
követve. Az észak-itáliai ferencesekre vonatkozó adatgyűjtés publikálása után, 
ahol számos magyarországi rendtaggal találkozhatunk, semmi meglepőt nem ta
lálhatunk Kézai művének ismeretében.40 A fra' Paolino-mű mesterségesen kel
tett rejtélyét véglegesen csak a hun és magyar vonatkozású helyek kritikai ki
adása oszlathatja majd el. 

4. összefoglalás 

Megállapíthatjuk, hogy fra' Paolino művében nem kereshetjük a Kézai Si
mon krónikájánál régebbi, attól különböző magyarországi forrásokat. Ezt 
ugyanis a magyar—hun hagyomány vázolt fejlődése nem indokolja. Az 1300 
előtti hagyománykör tulajdonképpen csak Anonymus és a tatárjárás között 
fejlődhetett töretlenül, akkor még egyértelműen Attila alakjához kapcsolódva. 
A szívósan élő hun—magyar azonosságtudat, amit a keleten maradt magya
rokhoz tett julianusi utazás eredményei is erősíthettek, túlélte a tatárok okozta 
sokkhatást. A következő négy évtized alatt Kézai művéig Attila szerepét a 
hunok vették át, s bővült a hagyomány, elsősorban a nem magyar történeti 
források alapján. Az ami sajátosan magyar benne, bizony elég szerény: néhány 
magyarországi helység neve, ahol római romok maradtak meg, s néhány hely
névből képzett személynév. Feltételezhetjük, hogy a tatár pusztítás keserű epi
zódja nélkül a magyarországi hagyomány is a németföldihez hasonló irány
ban fejlődött volna — de legalábbis elérte volna az észak-itáliai érdeklődés 
mértékét — jócskán bővült volna epikus elemekkel, s szervesebben kapcsolódott 
volna a mondák szintjén a „valódi" magyar történelemhez. 

' 

40 Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana. Vol. 2/2. La provincia del Santo 
dei Frátri Minori Conv. (Ed. P. G. Lulsetto OFM) Padova, 1986. 
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László Veszprémy 

THE DEVELOPMENT OF THE HUNNISH-HUNGARIAN 
TRADITION AND THE MONGOL INVASION 

Summary 

The development of the Hunnish-Hungarian tradition is one of the most proble
matic questions in the history of the Hungarian literature and in the historical re
searches. Some experts supposed that the Hunnish history in Kézai had alrady been 
created, in a form very similar to that of his, a long time before his chronicle has 
been completed. E. g. C. A. Macartney thought that the source of Kézai was a sup
posed antecedent of the World Chronicle of the Venetian Fra' Paolino. Accepting 
the disbelief of Sándor Eckhardt in connection with the attitude of Macartney (1928) 
this study states that the only source of Fra' Paolino was just the Chronicle of Ké
zai. To prove this the author reviews the history of the Hungarian-Hunnish traditi
on from the 11th century to the Chronicle of Kézai and directs the attention to the 
effects of the 1241—1242 Mongol Invasion upon the development of the tradition. 
When Anonymus had put down the tradition in writing in 1200 it has been connec
ted with Attila yet; however, as a result of the raid of the Mongols, the House of 
Árpád outcasted Attila from among its ancestors and the memory of the Hunnish 
king was thrown a shadow on. 

László Veszprémy 

LA FORMATION DE LA TRADITION HUNNIQUE-HONGROISE 
ET L'INVASION TARTARE 

Résumé 

Une des questions les plus discutées des recherches historiques et d'histoire litté
raire en Hongrie est la formation de la tradition hunnique-hongroise. Plusieurs per
sonnes supposaient que l'histoire des Huns gardée chez Kézai s'était formée déjà 
avant Kézai dans une forme semblable à la sienne. Ainsi, C. A. Macartney a pen
sé que la source de Kézai pouvait être l'antécédent supposé de la chronique du mon
de de fra'Paolino de Venise (cela a été contesté déjà avant lui, en 1928 par Sándor 
Eckhardt, à juste titre). Selon cet essai aussi la seule source de Paolino a été la chro
nique de Kézai. Pour prouver cette hypothèse, l'essai donne un aperçu de la tra
dition hunnique-hongroise du XIe siècle jusqu'à la chronique de Kézai et attire 
l'attention sur le rôle décisif de l'invasion destructrice tartare en Hongrie (1241— 
1242) dans la formation de cette tradition. La tradition écrite pour la première fois 
par Anonymus vers 1200 a été reliée au personnage d'Attila, et plus tard, sans doute, 
autour de sa personnalité se serait formée une vaste épopée d'Attila. Mais à cause 
de la destruction des Tartares, les Arpadiens ont retranché Attila de leurs ancêtres, 
et sa personnalité a étét reléguée au second plan. 
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László Veszprémy 

DIE GESCHICHTE DER HUNNISCH-UNGARISCHEN 
ÜBERLIEFERUNG UND DER MONGOLENEINFALL 

Resümee 

Eine der umstrittensten Fragen der literaturhistorischen und historischen For
schungen in Ungarn ist die Geschichte der hunnisch-ungarischen Überlieferung. Es 
wurde von mehreren angenommen, daß die von Kézai festgehaltene hunnische Er
zählung bereits viel früher in einer ähnlichen Form entstanden sei. So meinte C ' A . 
Macartney Kézais Quelle in der vorausgesetzten Urfassung der Weltchrouik des 
Venezianer fra' Paolino gefunden zu haben, was jedoch von Sándor Eckhardt bereits 
früher im Jahre 1928 mit Recht bestritten wurde. Auch der vorliegenden Studie zu
folge war die Chronik von Kézai Paolinos einzige Quelle. Um dies zu beweisen, 
überblickt der Verfasser die Geschichte der ungarisch-hunnischen Überlieferung 
vom 11. Jahrhundert bis zu Kézais Chronik und macht auf die entscheidende Aus
wirkung des verheerenden ungarischen Feldzuges der Mongolen (1241/1242) auf die 
weitere Geschichte dieser Überlieferung aufmerksam. Als sie gegen 1200 das erstemal 
von Anonymus schriftlich niedergelegt wurde, knüpfte sie sich noch an die Person 
von Attila (Etzel), und wahrscheinlich hätte sich auch ein umfangreicheres Epos 
um seine Gestalt entwickelt. Aber die Arpaden stießen Attila wegen der durch die 
Mongolen angerichteten Verheerung aus der Reihe ihrer Vorfahren aus, so geriet 
seine Gestalt in den Hintergrund 

Ласло Веспреми 

ФОРМИРОВАНИЕ ГУННО-ВЕНГЕРСКОЙ ТРАДИЦИИ 
И ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ 

Резюме 

Одним из наиболее спорных вопросов венгерской историографии и исторических 
исследований является складывание гунно-венгерской традиции. Многие ученые пред
полагали, что сохранившаяся у историка Кезаи история гуннов существовала уже 
гораздо раньше в аналогичной с ним форме. Так С. А. Макартни в его предполага
емом предисловии кмировой хронике венецианца фра' Паолино считал, что он на
шел источник Кезаи, (что уже в 1928 году Шандор Экхардт справедливо взял под 
сомнение). Согласно и настоящемр исследованию единственным источником Паоли
но была хроника Кезаи. В доказательство этого исследователь делает обзор венгеро-
гуннской традиции начиная с XI века до хроники Кезаи и обрашает внимание на 
решающую роль опустошительного военного похода татар на Венгрию в формиро
вании традиции. Вперные изложенная примерно в 1200 году письменно Анонимным 
писателем традиция связывалась еще с личностью Аттилы, и, очевидно, что именно 
вокруг его фигуры сформировался бы наиболее пространный эпос Аттилы. Однако 
из-за нашествия татар династия Арпадов исключила из числа своих предков Атти-
лу, и таким образом его личность отошла на задний план. 
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WEHLI TÜNDE 

A MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET HELYZETE 
A TATÁRJÁRÁS KÖRÜLI ÉVEKBEN 

Az egykorú történeti források szerint a politikai válsággal küszködő, jobbára 
csak a kisebb, bár szinte folyamatos határvillongásokkal és személyek közötti 
összecsap ás okkial együttélő országot megrázta a tatárok 1241. évi beözönlése, 
szokatlan harcmodora és pusztításának formája. A tatárok ekkor végigszá-
guldoittak Erdélyen és az Alföldön, benyomultak a Felvidékre, és nyugat felé 
átkeltek a Dunán is. Ütjukat halottak tömege és hamu jelezte. Rogerius sze
mélyes élményein alapuló leírása, a korszak egyéb elbeszélő forrásai, a tényékét 
rögzítő levelek, valamint az újjáépítéssel kapcsolatban kiadott dokumentumok1, 
s ezeken túl a korszak építészeti és művészeti emlékei tájékoztatják a leghite
lesebben az utókort arról, hogy mit is pusztítottak el a tatárok 1241-ben és mi
ben állt az ország ezt követő újjáépítése. A stílustörténet szempontjait szem 
előtt tartó publikációk alig térnek ki az 1241-es eseményekre.2 Az összefoglaló 
munkák, kézikönyvek 1241 után önálló fejezettel is érzékeltethető korszakot 
nyitnak.3 A korszak stílusának és a kvalitásnak a tekintetében megoszlanak a vé
lemények4. Jelen feladatunkat abban látjuk, hogy — elsősorban a medievisták 
tájékoztatására — felvázoljuk a magyarországi művészet 1241 körüli képét. 

Az ország védelmi rendszere 

Források egybehangzóan állítják, hogy a legsikeresebben Esztergom volt ké
pes ellenállni a tatárok ostromának.5 Az árkokkal, sáncokkal és fatornyokkal 
körülvett váralji településeket a tatárok könnyen bevették, a sziklacsúcson 
álló, a XII—XIII. század fordulóján kiépült várat azonban nem. A vár a te
rephez igazodó, szabálytalan alaprajzú, tornyokkal, kaputoronnyal és védő
folyosóval körülvett várfalon belül helyezkedett el. Magját a hegy legkiemel
kedőbb pontján álló lakótorony alkotta. A Szent Adalbert-székesegyházon kí
vül egyéb egyházi intézmények, gazdasági stb. épületek is tartoztak az együt
teshez. Esztergom minden bizonnyal a legreprezentatívabb és stratégiailag is 
legmegbízhatóbb tatárjárás előtti királyi vár volt. Források és régészeti feltárá
sok bizonyítják, hogy más kőből épült királyi, ispáni és egyházi központok mel
lett az ország kővárait gyarapíthatták a II. Endre idejében a Barcaságban le
telepített német lovagrend építkezései is. Szabályos négyzet alaprajzú, fallal 
körülvett váraik (Keresztvár, Törcsvár stb.) az óbudai királlyi vár kialakításakor 

1 A források magyar nyelven is olvashatók az „A tatárjárás emlékezete" (Bp., 1981.) kötetben. 
2 Pl. Divald K. : Magyarország művészeti emlékei. Bp., 1927. 
3 Gerevich T.: Magyarország románkori emlékei Bp., 1938. 98. skk. o. Itt kívánjuk megemlí

teni a jaki műhely eredetének és kisugárzásának sokat vitatott témáját. A kérdésre vonatkozó 
legfontosabb újabb publikációk: Bogyay, Th. v.: Normannische Invasion. In: Forschungen zur 
Kunstgeschichte und christlichen Archäologie. II. Baden-Baden, 1953. 3. skk. o. ; Schwarz, M.: 
Der Weg normannischer Dekorationsformen in der Bauplastik nach Niedeösterreich. In: Forsch
ungefragen der Steinskulptur der Arpadenzeit in Ungarn. Akten der Pannonia-Konferenzen. m . 
1978. Székesfehérvár, 1979. 79. skk. o.; Tóth S.: A gyulafehérvári fejedelmi kapu jelentősége. 
Építés—Építészettudomány, XV. k. Klny. 1983. 418. o.; Marosi E.: A jaki apátsági templommal 
kapcsolatos műemlékvédelmi problémák. (Kézirat, 1987.) 67. o. 

4 Dercsényi D. : A régi magyar művészet periodizációs problémái. Művészettörténeti Értesítő 
Klny. 1965. 94. o. 

5 L. az 1. jegyzetben. Rogerius: m . skk. o., a Székesfehérvárott 1242. febr. 9-én írt levél: uo. 
113. o. 
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a mintakép szerepét is betölthették.6 Sőt, a kőből épült magánvár már ebben 
az időben sem lehetett szokatlan, ilyen a Székesfehérvárott összegyűlt papok 
levelében említett Németújvár, Fülek és Léka.7 Ezek első építési periódusa ke
véssé ismert, de az Aba nemzetségbeli Andronicus által Füzéren 1235 előtt 
emelt, védőfolyosóval ellátott várfalú, belső tornyos várban már kisebb palota 
is állt.8 Nyilvánvaló, hogy a tatárjáráskor a palánkból, sáncból álló városfalak, 
ispáni várak, a kisnemesek mottéi, f atornyai pusztultak el. 

A védelmi rendszer javításán, biztosabbá tételén az érintettek a tatárok 1241. 
évi betörésekor is folyamatosan dolgoztak, s még új várakat is építettek. A vesze
delem hírére építették a szepesiek Menedékkő várát, melyben templom is állt,9 

Rogerius menekülése közben olasz típusú vár építésének az ötletével állt tár
sai elé. Ugyanő, amikor Pannonhalma alól Erdély felé követte a tatár sereget, 
azt tapasztalta, hogy „az átvonulás után igen sok vár épült".10 

A várépítés igazi fellendülése a tatárak visszavonulása utáni évekre esik. 
Az építkezésben a király járt elöl. A budai Várhegyen új székhely kiépítésébe 
kezdett. Az újabb támadástól való félelem miatt itt csak gyenge falaik és bás
tyák épültek.11 Ezzel szemben a Mária királyné anyagi áldozatvállalásával 
1251—1257 között épült visegrádi a korszak hazai várépítészetének mind stra
tégiai, mind reprezentációs szempontból a legkiemelkedőbb alkotása lehetett. 
Az egymással összeköttetésben álló alsó és felső várat tornyokkal és kapuk
kal megerősített fal védte. A védőrendszer kiterjedt a hegy körüli völgyre, és 
egészen a Dunáig vezetett. Az első vár magját a monumentális, hatszögletű, ún. 
Salamon-torony képezte. A felső várnak ötszögű tornya volt és királynéi pa
lota állt benne. A vár építésére vonatkozó adatokat az alsó vár tornyának fél
köríves ikerablakai, s azok bimbós oszlopfői hitelesítik.12 IV. Béla kezdeménye
zésére épülhetett a pozsonyi ispáni vár négyzet alaprajzú lakótornya, és sze
repe lehetett a királynak a győri királyi és püspökvár lakótornyának építésé
ben. Az utóbbinak késői román bimbós oszlopfői a XIII. század közepének em
lékei. A felsorolt várakat IV. Béla annak a Duna menti várrendszernek a lánc
szemeiként építtette, amelyről 1250-ben IV. Ince pápához írt levelében így 
fogalmaz: , , . . .nekünk és egész Európának üdvösebb lesz, ha a Dunát várak
kal erősítjük, mert ez az ellenállás vize".13 

A Duna menti védővonal mellett a király egy határvárrendszer kiépítését is 
céljául tűzhette ki. E cél érdekében emeltethette a kisebb, de a környék vé
delmét biztosító várakat Erdélyben (Dévát biztosan, esetleg Csicsót, Bálványos
várát, Sebesvárt stb.) és a Felvidéken (Sárospatakot, Turócot, Zólyom várát és 
Trencsént).14 

A korszak egyik legjelentősebb királyi építkezése minden bizonnyal Vesz
prémben folyt. Ennek a század közepi periódusnak jelenleg egyetlen emléke az 

6 Entz, C: Die B a u k u n s t Transs i lvan iens im 11—13. J a h r h u n d e r t . Acta Históriáé Artium XIV. 
1968. 18. skk . o. ; Altmann, J. : Neues te Fo r schungen d e r Burg de r König in in Obuda. Acta Ar-
chaeologica, 1982. 230. o. 

7 V. ö . : 5. jegyzet , 113. skk . o. 
8 Feld I. : K u t a t á s a f üzéri v á r b a n . Műemlékvédelem, XXV. 1981. 71. skk . o. 
9 Szepességi v a g y lőcsei k r ó n i k a és é v k ö n y v a k e d v e s u t ó k o r s zámára , (összeál l . Hain G.) 

Bp. , 1988. 14. o. 
10 V. ö . : 5. jegyzet , 146. o. 
11 Gerevich L.: A b u d a i v á r fe l tárása . Bp. , 1966. 32. s k k . o. 
12 Várép í tésze tünk . (Szerk. Gerő L.) Bp. , 1975. 287. s k k . o. ; Schónerné Pusztai I.: A v i segrád i 

fel legvár he lyreá l l í tása . Műemlékvédelem, XXVII. 1983. 225. o. 
13 L. az 1. jegyzetet , 343. o. 
14 Entz G.: 1968. 15. o. ; Várép í tésze tünk 1975. 217. skk . o. ; Gerevich T . : 1938. 124. sk . o. 
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ún. Gizella-kápolna lehet. Ebben a kápolnáiban egy ausztriai eredetű korai gó
tikus elemeket hasznosító műhely tevékenysége bontakozik ki a boltozati bor
dák és a zárókövek megformálásában. Ez a műhely nyilván más királyi, illet
ve központi építkezésekben is részit vett, és a két színes, sekrestyével ellátott 
palatakápolna feltehető magyarországi prototípusát alkotta meg.15 

IV. Béla a személyes példa mellett különböző eszközökkel igyekezett a te
hetősebb személyeket, intézményeket és városokat is bevonni az ország védelmi 
rendszerének kiépítésébe. A források és a régészeti feltárások alapján elég 
sok vár épül ennek eredményeképpen. A szepesi prépost torony és palota épí
tésére kötelezett. A veszprémi püspök Tátikán négyzet alaprajzú tornyot emel. 
Az egri püspök székhelyén a sérüléseik kijavítása mellett várfalakat és kapu
kat emelt, a vár északnyugati részén épített lakótornyának boltozatos föld
szintje jelenleg is látható. Az egyházi méltóságviselők mellett a nemesek is 
építkeznek. A Nagymartoniák Fraknón monumentális kör alaprajzú tornyot 
emelnek.16 A Héderek lékai várának építése a 70-es évekig elnyúlik. Ennek 
ellenére tornyának bimbós fejezettel ellátott ikerablakai és a palota földszinti 
középpillérsoros boltozott nagyterme a romantika késői fázisába tartoznak.17 

A nemesek többsége a XIII. század második felében szerényebb várakat, la
kótornyokat épít birtokközpontjaibah. Ezek többségükben egyszerűek, alapve
tően a védelmi és a gazdasági funkciók ellátásának igényével készülnek (Csák
tornya, Simontornya18). A városfalakhoz és a templomok erődítéseihez hason
lóan művészettörténeti szempontból alig értékelhetők. 

A tatárjárást követő három évtized erőfeszítéseinek eredményeképpen kié
pült várrendszer az ország védelmének biztosítására többé-kevésbé alkalmas 
volt. A várak többsége azonban nemcsak anyagában, hanem alaprajzában és 
típusában alig haladja meg az 1241 előtt épülteket. Elenyészően kevés azonak a 
száma, amelyeknek legalább palotájában az építtető reprezentációs igénye is 
megnyilvánult. A szerkezeti elemek és díszítő motívumok a század első felének 
eredményeit őrzik. 

A városok 
• 

A régészeti feltárások alapján a magyarországi városok a tatárjárást meg
előző időben meglehetősen kezdetleges képet mutathattak. Többségük a ki
rályi és püspöki székhelyek, valamint az ispáni várak közelében kialakult laza 
településhalmaz volt. A lakosság vallási kötelezettségének ellátására a falusi 
plébániák színvonalát ritkán meghaladó egyházak szolgáltaik, a lakóépületek 
többsége könnyen pusztuló anyagból készült, a városfalak sem voltak gyakoriak. 
IV. Béla várospolitikája ezért jórészt a tatárjárás tapasztalatainak levonásá
ból indulhatott ki. 

A király városiasodás érdekében tett legfontosabb lépése a mai Budapest te
rületén egykor szétszórtan fekvő települések rendezése, mindenekelőtt a Vár-

15 Marosi E.: Magyarország i művésze t a 12-13. században. (Histográfiai vázlat és ku ta t á s i 
he lyze tkép) . Történelmi Szemle, K lny . 1980/1. 147. o. 

16 Az egész c s o p o r t r a : Fügedi E.: Vár és t á r s ada lom a 13-14. századi Magyarországon . Bp. , 
1977. 28. o. ; Várépí tésze tünk, 1975. címszavai , Marosi E. : Megjegyzések a 13. századi m a g y a r o r 
szági építészet kronológiá jához . Építés- Építészettudomány, X. 1980. 320. o. 

17 Dercsényi D. — Zádor A.: Kis m a g y a r művésze t tö r téne t . Bp. , 1980. 64. o . ; Gerevich T. ; 
1938. 125. sk. o. 

18 Várépí tésze tünk, 1975. 20., 245. skk . o. 
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hegy gyéren lakott északi részének a királyi vár erődrendszerébe való bekap
csolása, s 1246—47 körül német és magyar polgárság betelepítése. Lényegében 
az ekkor kialakult településszerkezet határozza meg a mait is. A rendelkezésre 
álló téren orsó alakban épültek ki az utcasorok, melyek egy-egy tágabb tér
be torkollva plébániatemplomnak, piacnak hagytak helyet. A királyi palota 
előtti téren rendezték a nagy vásárokat. Az utcasorok fésűs beépítése fokoza
tosan valósult meg. A földszintes vagy egyemeletes házak oromfalukkal néz
tek az utcára. Egy vagy két szobasorosak voltaik, s hosszan hátrafelé _ nyúltak. 
Széles kapujuk középen vagy oldalt helyezkedett el. A kapuk, ablakok és a már 
ekkor megjelenő ülőfülkesorok többségükben csúcsívesek, henger- és körte
tagos profiljaik a romanika és a gótika határán állnak. A Várhegyen folyó 
telepítés mellett jelentős településrendezés folyt a váralj i részeken, a mai Pes
ten és a Margitszigeten is.19 

A budai Várat jellemző elemek a tatárjárás után fejlődésnek induló városok 
többségén felismerhetők. Esztergomban a vár alatti királyi város, Sopronban 
az ispáni vár utcái orsós elrendezésűek. Az utóbbi városban az európai város
képre jellemző lakótorony a század második felében jelenik meg.20 Győrött és 
Székesfehérvárott a vár előtt alakult ki a piac. A király koronázó székvárosában 
a várat és a bazilikát magába foglaló castrumtól északnyugatra fekvő, 1235-ben 
általa épített Szent Péter és Pál-templom környékének betelepítésére és a vár 
védelmi rendszerébe történő bevonására törekszik, a castrumot körülvevő, már 
korábban létező városrészek hátrányára.21 Az ispáni és püspöki székhelyek 
többségének polgári negyede a vár alatt épül ki (Pozsony, Veszprém, Pécs stb.). 
A vár nélküli városok központja a plébániatemplom lesz (Szeged). A királyi te
lepítéspolitikának köszönhetően alakul ki a felvidéki (Selmecbánya, Lőcse, 
Kassa, Gölnicbánya, Szomolnok, Radna) és erdélyi városok (pl. Kolozsvár) 
sora.22 A telepített városok többségét a négyzetes utcahálózat jellemzi. A város 
középen kiszélesedő téren emelkedik a plébániatemplom, a piac, és itt állnak 
a város előkelőinek házai. A városiasodás mértékét mindenütt a koldulórendek 
városszéleken megjelenő templomai jelzik. Ezek legnagyobb számban a mai 
Budapest területén épülnek, de feltűnnek Sopronban és főként a telepített 
városokban is. A nagyobb, főleg királyi városokban épülnek a johanniták (pl. 
Nyulak szigete, Esztergom, Székesfehérvár) templomai. A városok fejlődése, 
kiépülése a polgárság erőtlenségénél fogva lassan és erőtlenül folyt, a szom
szédos délnémet és cseh-morva területekhez viszonyítva is. 

A templomépítészet és épületplasztika 

A XII. század nagy építési hullámainak, majd a XII—XII. század fordulójára 
tehető építkezéseknek köszönhetőek a magyarországi püspöki székesegyházak. 
Az 1241. évi tatárjárás során többségük kisebb-nagyobb mértékben meg
rongálódott. Űj templom építésére azonban sehol sem volt szükség. A javítások 
jellegére Pécs, Eger és Gyulafehérvár régies, normannos elemei utalhatnak. 

19 Budapest története I. (Szerk : Gerevich L.) Bp., 1973. 361. skk. o. 
20 Sedlmayr J. : Sopron ko ragó t ikus l akó to rnya i . Soproni Szemle, 1986/4. 326. 334 skk . o. 
21 Fügedi E.: Székesfehérvár korai története a város alaprajzában. In: Székesfehérvár évszá

zadai 1. Székesfehérvár, 1967. 27. skk. o. 
22 A magya ro r szág i művésze t tö r téne te . (Szerk. : Dercsényi D. és Zádor A.,) (4. kiad.) Bp. , 

1970. 107. o. 
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A városiasodás üteméneik megfelelően emelkednek a plébániák. A budai Vár 
német polgárai Mária (Nagyboldogasszony) plébániatemplomának építését IV. 
Béla kezdeményezi. Az építkezés első, az 1240-es évek végén kezdődő fázisában 
egy háromhajós, álk ereszthaj ós bazilikális, potigonális fő- és egyenes záródású 
mellékszentélyes, nyugati toronypárral ellátott templomot terveznek. A dél
keleti kapun még normarmos motívumokat is alkalmazó műhelyt az építkezés 
folyamán korszerűbbek váltják fel. Egy korszerűbb boltozás következtében az 
alaprajz is módosul, majd az 1260-as évek végén, az utolsó szakaszban a küasz-
szikus gótika szászországi változatát képviselő műhely mesterei veszik át a 
munkát. Nekik tulajdonítható a hosszház csúcsíves boltozása, a nyugati rész 
modernebb, plasztikusabb ornamentikája. Ez utóbbi legfejlettebb típusát az 
északnyugati kapu képviseli.2'' A királyi reprezentációt is szolgáló plébánia
templomnál jóval szerényebb igénnyel épül a magyar polgárok Mária Magdolna 
tiszteletére szentelt temploma. Az egyhajós, egyenes szentélyzáródású, nyitott 
fedélszékű épület a Mária-templomnál későbbi alapítású, de az építtetők anyagi 
erejénél fogva befejezése körül a Mária-templom mesterei is munkálkodhat
tak.-4 Keveset tudunk a Váralja alatti és a mai Pest településeinek plébániá
iról, ennek ellenére feltételezhetjük, hogy ezek a magyarok várbeli templomá
hoz hasonlítottak.. Az új királyi székhely körül kialakuló városhoz hasonlóan, 
a városiasodás ütemének kísérőjelenségeként, nemritkán exemptiók segítségé
vel, országszerte új plébániák épülnek. Ezek némelyikén — főleg az ispáni vá
rosokban — a budai központ hatásának érvényesülésével számolhatunk (Sopron, 
Szent Mihály-templom25). A telepített városok igényesebb plébániatemplomainak 
többségét a század első felének alaprajzi megoldásai ösztönzik. Ezt tapasz
talhatjuk a Felvidéken Selmecbánya, Korpona, Hontnémeti stb., Erdélyben 
Vízakna, Tövis, Felek, Oltszakadát, Nagydisznód, Tövis stb. háromhajós, gyak
ran nyitott fedélszékes, pilléres bazilikái esetében.26 A típus redukált változatai 
köszönnek vissza Hont vármegye néhány településén (Szász, Bátaszék, Bélabá
nya stb.27). A plébániahálózat kiépülésekor a legnagyobb szerepet minden bi
zonnyal a regionális tradíciók játszották. Erre következtethetünk a Szepesség-
ben, ahol a bényi temlom típusa formálhatta a szepeshelyi premontrei prépost
ság háromhajós, álkereszthajós, nyugati toronypáros épületét, s ennek egy va
riánsa bukkan fel Szepesolasziban.28 Hasonló szerepet tölt be Erdélyben a kerci 
cisztercita apátság, mely Prázsmár, Halmágy, Szászsebes, Szék stb. templomai
nak alaprajzi, szerkezeti és díszítőelemeken felismerhető ösztönzést nyújtott.29 

Az 1241 utáni várostelepítő akciók következtében és a különböző exemptióknak 
köszönhetően egy a szent istváni megyerendszerhez viszonyítva korszerűbb 
plébániahálózat alakul ki a XIII. század utolsó negyedére, végére. A plébániák 
jó része a század első felének vívmányait konzerválja, kisebb részük követi 
csupán a század közepe udvari környezetből induló klasszikus gótikus építé
szetét és épületszobrászatát. 

A városi fejlődés fokmérői az 1241 körüli években nemcsak a plébániatemp-
• 

23 Gerevich L. 1973. 381. skk . o. 
24 Marosi E.: 1980. 147. o. 
25 L. : 24. jegyzet . 
26 Marosi E. 1980. 143. o. 
27 L . : 26. jegyzet . 
28 Ruminski, K. W.: Die Ki rche St. Mart in des Zipser Kapi te ls . Acta Históriáé Artium, XXII . 

1976. 21. skk . o. 
29 Entz G.: A kerc i (círtai) c iszterci ta ép í tőműhe ly . Művészettörténeti Értesítő, Klny . 1963. 

140. skk . o. 
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lomok, hanem a koldulórendi építkezések is. A domonkosok és a ferencesek 
első rendházai már a század első harmadában feltűntek, súlyuk a tatárjárás 
után nő. A Nyulak szigetén Mária királyné építtet női domonkos kolostort Mar
git nevű leánya számára. Az ásatások tanúsága szerint itt egy, a rendi előírá
sokat szigorúan követő, puritán templom épül. Az egyhajós épület síkfedémes; 
egyenes záródású szentélye keresztboltozatos. A hajó keleti felébe apácakarzat 
kerül, a nyugati homlokzat elé torony. A templom déli oldalán a kerengő körül 
kiépül a kolostor is. A nyugati oldalon állhatott az az épület, amelyben Mária 
királyné tartózkodott leánya meglátogatásakor. A kolostoregyüttes építése 
sok időt igényelt. Vitája szerint Margit már 1252-ben itt élt, de a felszentelésre 
csak 1259-ben került sor.30 A Nyulak-szigeti rendházzal egy időben épülhetett 
a domonkosok várbeli rendháza. Ez típusában az apácákéhoz hasonlított, az 
eltérést a szentély előtti énekeskarzattal ellátott Lettner jelenléte és a nyugati 
torony hiánya jelentette. A négyzet alakú kerengő körüli emeletes rendház 
kiépítésére a templomi északi oldalán kínálkozott megfelelő terület.31 

A domonkosoknak és a ferenceseknek több templomuk állt a tatárjárás kö
rüli években a mai Budapest területén. Megjelentek a régebbi városokban is, 
de jelenlétük elsősorban a dinamikusabban fejlődő hospestelep üléseket jellemez
te. Épületeiket, akárcsak az ispotályosokét, lovagrendekét, alig ismerjük, gyak
ran lokalizálásuk is megoldhatatlan. 

A szerzetesrendi monostorok iránti érdeklődés a XIII. század közepén meg
csappant. A század első és második negyedében elkezdett nagy királyi és ma
gánalapítású monostorok ekkorra készen vannak, illetve a befejezés előtt áll
nak (Zirc, Vértesszentkereszt, Bélapátfalva, Ják). A század közepe táján már 
csupán a király alapít néhány premontrei monostort (Szepeshely, Túróc, Csút) 
a frissen telepített vidékek egyházszervezetének megalapozása céljából. Ezek 
a monostorok is a század első felében kialakult nemzetiségi monostorok min
táját követik, illetve a szűkebb régiójukban már álló templomok nyújtanak 
hozzájuk előképet.32 A XIII. század közepén megalakul a pálos rend. Ezt a ren
det igénytelensége teszi a nemesek szemében vonzóvá. Elhagyott épületekbe 
is beköltöznek, templomaik a falusi plébániák színvonalán állnak. 

A jelenleg ismert Árpád-kori falusi templomok többsége a tatárjárást követő 
évtizedekben épült. A falusi templomépítészet fellendülése a megrongálódottak 
pótlásán túl az új telepítések igényeinek (Szabolcs, Szatmár) és nem kis mér
tékben a kisnemesség és a faluközösségek templomépítésben kifejeződő rep
rezentációs igényének köszönhető (Vas, Zala). A falusi templomok egyszerű
ek. Egyenes, vagy félköríves apszisúak, egy hajójuk nyugati oldalához torony, 
karzat épülhet. A XIII. század második felére csökken a centrális templom 
iránti érdeklődés, de a típus még nem tűnik el.33 A falusi templomok az egy
szerűségük ellenére is változatosak. Változatosságukat az egyes tájakon kiala
kuló divatnak (pl. téglatemplomok épülnék Zala megyében), illetve egy-egy 
nagyobb építkezés bizonyos formáinak, díszítőelemeinek redukált, vagy átfor
mált átvételének köszönhetik. Közismert például a jaki bencés apátság temp
lom elemeinek feltűnése Csempeszkopácson (kapuzat megoldása és timpanon
ja), Magyarszecsődön (kapu oszloipfői); az egri székesegyház kőfaragóinak tu-

30 Gerevích L.: 1973. 376. sk. o. 
31 L.: 30. jegyzet és H. Gyürky K.: Az egykori budai domonkos kolostor. Bp., 1976. 15. skk. o. 
32 Marosi E. 1980. 143. o. 
33 Gervers—Molnár V. : A középkori Magyarország rotundái. Bp., 1972. 31. skk. o. 
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lajdonítható a szomolyai templom gyémántmetszéssel díszített kapuja, a vár
aszói templom ívsoros párkánya;34 a gyulafehérvári székesegyház un. fejedelmi 
kapujának beosztása és felépítése a szász templomokon érvényesül (Holcmány, 
Felek, Szakadat stb.).35 

A XIII. század közepe épületszobrászati szempontból meglehetősen szegényes 
képet mutat. A század első felének főleg a nagy nemzetségi monostorok eseté
ben tervezett monumentális ikonográfiái programjai alig valósulnak meg az 
építkezések elhúzódásának következtében. A század első felében megfogal
mazott jelképes és kevésibé elvont ábrázolások (Krisztus menybemenetele és 
eljövetele: Agnus Dei, kereszt) gyakran a felismerhetetlenségig deformálódhat
nak a falusi mesterek munkáin (Vas, Zala, Erdély). A XIII. századi magán
kegyúri alapítások egyik célja a reprezentáció. Ennek legpregnánsabb kifejezői 
azok a timpanondomborművek, amelyek a templom építtetőjét egy devocio-
nális kompozíció kereteiben jelenítik meg. Ez a jobbára közösségek által emelt 
falusi templomokból értelemszerűen hiányzik. A század közepének korszerű, 
a kllasszikus gótikus stílust követő alkotásainak plasztikai díszítése mérték
tartó. 

Falfestészet 

A XIII. század közepét igen kevés falfestészeti emlék képviseli. Egy részük 
hagyományos Maiestas-programot, krisztológiai ciklust ábrázol (Vizsoly, Hi
degség). Rossz állapotuk, provinciális színvonaluk a datáláshoz és a stílusösz-
szefüggések megállapításához kevés támpontot nyújt. A falképek másik része 
bizantinizáló. A veszprémi ún. Gizella-kápolna falképei — az északi fal apos
tolpárjai és a keleti zárófal Kálváriája — sok restauráláson estek keresztül. 
Ezért az utóbbi időkig — amikor is az együttes még restaurátor kezétől érintet
len, maphorionnal fedett fej és zöldes tónussal modellált arc töredékével gaz
dagodott — a falképek kapcsailatainak kutatásakor csupán az ikonográfiára 
lehetett hagyatkozni. Ez egyértelműen Bizánc felé vezet. A bizánci impulzus
sal foglalkozva több ízben megfogalmazódott az az álláspont, hogy Magyar
országra velencei közvetítéssel érkezett el a bizánci művészet. Ujabban me
rült fel a veszprémi falképekkel kapcsolatban a Balkán felől érkező keleti 
hatás gondolata.36 Tekintetbe véve a szóban forgó korszak politikai és föld
rajzi viszonyait, elfogadhatjuk ezt a gondolatot. Annál is inkább, mert Veszprém 
a királyné vára; a kifestés idején a niceai fejedelemségből érkezett Laskaris 
Máriáé. IV. Béla felesége hozhatott magával bizánci-balkáni, festésben jártas 
mestereket, hiszen leginkább ők elégíthették ki a keleti festészethez szokott 
királyné igényeit. Nem kizárt, hogy Veszprém, mint művészeti centrum, bizo
nyos szerepet vállalt a bizantinizáló irányzat magyarországi népszerűsítésében, 
bár közvetlen kapcsolatba egy emlékkel se hozható. A jaki templom 1256-os fel
szenteléséhez kötött ikonszerű Szent György alakja ugyanis a bizánci eleme
ket a korszak salzburgi-jkarinthiai emlékeinek nehéz stílusával ötvözi,37 a lékai 

34 Marosi E.: 1980. 144. o. 
35 Entz G.: A gyu la fehérvá r i székesegyház . Bp . , 1958. 107. sk. o. 
36 Tóth M.: A r p á d kor i falfestészet. Bp. , 1974. 73. skk .o. 
37 Uo. 78. skk . o. 



várkápolna 1260-as évek körüli álló alakját hangsúlyos rajzosság jellemzi,38 

a bényi körtemplom álló apostolainak és a zsámbéki Krisztus-fejnek a bizán-
cias körön belüli elhelyezése még megoldatlan. 

Könyv festészet 

A tatárok 1241. évi pusztításai minden bizonnyal érzékenyen érintették az 
egyházi intézmények és magánszemélyek könyvtárait, könyvgyűjteményeit. A 
hiányzó könyveket pótolni kellett. Ennek ellenére, még a XI—XII. századhoz 
viszonyítva is, meglepően kevés kódex maradt fenn a XII. század közepe 
tájáról. Ez a megállapítás különösen az aranyozással és festéssel is díszített 
kódexekre érvényes. Mindössze két olyan kódexünk van, amelynek XIII. szá
zad közepi magyarországi használata csaknem biztos. Ezek egyike a wolfen-
bütteli Psalterium (Herzog-August Bibliothek, Cod. Guelf. Heimst. 52). Festett 
figurális és ornamentális iniciáléi francia típusú, a délnémet romanika hagyo
mányait is feldolgozó, a szász-thüringiai Zackenstil kezdetének körébe sorol
ható munkák. A kódexről, nem megalapozatlanul, feltételezik kutatói, hogy 
esetleg IV. Béla leánya, (Szent) Margit számára készült, vagy neki vásárolták. 
A reprezentatív kiállítás mellett az is alátámasztja ennek lehetőségét, hogy a 
magánáhitatot szolgáló psalterium típusa, amibe kötetünk is tartozik, a XIII. 
század derekán még igen ritka.39 A domonkos kódex mellett egy ferences Missale 
(Assisi, Ferences Könyvtár, Cod. 607) képviseli az ismertetett festői irányt. 
Ez a kódex azonban bejegyzései alapján már magyarországi munka lehet.40 

Liturgikus kódexeink erőteljes délnémet kapcsolatai mellett a francia könyv
festészet magyarországi jelenlétével is számolhatunk. A korszak francia, el
sősorban párizsi scriptoriumai egész Európát elárasztották ún. kis bibliáikkal, 
jogi és teológiai munkáikkal. A hazai könyvtárak elég sok példányukat őrzik, 
sajnálatunkra egyikben sincs a középkori magyarországi használatot igazoló 
bejegyzés. 

A miniálás, az illuminálás magyarországi történetében a tollra j zos iniciálék 
sohasem játszottak olyan domináns szerepet, mint a tatárjárást követő fél év
században. Ez elsősorban a társadalmi fejlődés olyan szintre jutásának köszön
hető, amelyben minden intézkedés írásba foglalása természetes igény, másodsor
ban az írásbeliség megfelelő intézményeinek tulajdoinítható. Az „incipit" ini
ciálé tollra j zos stílusa alapján a királyi kancelláriában másolhatták Anonymus 
Gestájának az 1240—50-es évek fordulójára datálható példányát is (Budapest, 
Országos Széchenyi Könyvtár, Cod. lat. 403). 

ötvösség, kézművesség 

A templomi liturgia, továbbá az egyházi és világi személyek reprezentatív, 
főleg nemesfémből készült használati tárgyai és ékszerei a tatárjárás viszontag-

38 Uo. 76. Sk. O. 
39 Csapodi Cs.: XIII . századi magya ro r szág i Psa l t e r ium Wolfenbüt te lben. Magyar Könyvszem

le, XCI. 1975. 231. skk . o . ; Wehli T.: A wolfenbüt te l i z so l tá roskönyv könyvfes tészet i s zempon t 
ból. I n : T a n u l m á n y o k a középkor i magya ro r szág i k ö n y v k u l t ú r á r ó l . Bp. , 1989. 251. skk . o. 

40 Veszprémy L.: Egy Á r p á d - k o r i ferences kéz i ra t Assis iben. Ars Hungarica, XVII. 1989. 1. 
90. skk . o. 
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ságai közepette elkallódtak, vagy a tatárok zsákmányává váltak. A liturgikus 
tárgyak pusztulásának arányait a földből előkerült bronz körmeneti keresztek 
imponáló mennyisége jelezheti/'1 A Magyarországon nagy számban előforduló 
1250 utáni limoges-i zománclap- és corpustöredékek, s nem utolsósorban a szar
vasi kereszt (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár) arra utalnak, hogy a tatá
rok kivonulása után a bronz körmeneti kereszteket és egyéb liturgukus tár
gyakat limoges-i kommerciális darabok importjával pótolták.42 A limoges-i tár
gyak a XIII. század közepén nemcsak Magyarországon, hanem egész Európá
ban igen elterjedtnek és kedveltnek mondhatók. Importjuk az európai viszo
nyok között sajátos módon, csak M'agyarorszagon, egy egyszerűbb kivitelezésű 
helyi produkció kialakulásához vezetett.43 

A limoges-i tárgyakon és azok magyarországi másolatain kívül sem a tatár
járást megelőző, sem az azt követő évekből nem maradt fenn jelentősebb li
turgikus rendeltetésű tárgy. E hiányért bőséges kárpótlást nyújt a világi rep
rezentációt szolgáló ötvösművek egy csoportja. A kollekció három vagy négy 
bizánci típusú női koronából áll (ezekből kettő ma a waweli keresztet alkotja, 
egyet Plockban őriznek, egynek a rajza ismert) és vállcsatok, melltűk tartoz
nak hozzá. A bizánci jellegű koronák 1200 körül a Hohenstaufok körében ki
alakult szobrászati stílust ötvözik. A Rajna—Maas-vidéki művészetnek az 1200 
körüli évektől folyamatos magyarországi jelenléte, a bizánci női koronák funk
ciójának ismerete és ebből következően a koronák megfelelő használata a kora
beli Európában leginkább a niceai származású Laskiaris Mária, és a Bizáncban 
nevelkedett III. Bélát eszményképének tartó IV. Béla udvarában nyer értel
met, s így készítésük leginkább a magyar királyi udvar környezetében képzel
hető el. Ehhez az együtteshez két, ugyancsak a király számára készült kereszt, 
és végül az V. István sírjában talált, 1270 előtt készült női korona tartozik. A 
bizánci és Hohenstauf-udvar művészete Magyarországon több évtizedes formá
lódás eredményeképpen a középkori ötvösség első internacionális stílusát te
remtette meg.4,1 

Az udvari reprezentáció körébe tartozik IV. Béla aranypecsétje is. E pecsét 
hátoldalára a III. Béla idejében kialakult típus és a kereszt iránti speciális tisz
telet jeleként az ország címere helyett a kettős kereszt került.45 A hagyomány
őrzéssel szemben az újítás szándéka ismerhető fel IV. Béla dénárjainak egy 
csoportján, melyeket pecsétjeinek trónoló királyalakja díszíti.46 A királyi pénz
verő kamara királyi igényt kielégítő alkotása lehet végül a Nyulak-szigeti do
monkos apácakolostor pecsétje, melyen Margitot a trónoló Boldogasszonynak 
ajánlja fel a térdelő királyi pár. 

A tatárjárás kétségkívül nem jelentett éles cezúrát a magyarországi mű
vészet történetében. Bizonyos mozgást, változást azonban eredményezett. Szem
betűnő az elszakadás a távolabbi művészeti centrumoktól, s helyettük egyrészt 
a század első fele hazai hagyományainak konzerválása, másrészt e hagyomá
nyoknak a szomszédos területek felől érkező hatásokkal történő megújítása. 
Az is észrevehető, hogy az építészet és a képzőművészet egyes műfajainak ori-

41 Lovag Zs.: A középkor i b ronzművesség emléke i Magyarországon . Bp. , 1979. 5. sk. o. 
42 Kovács E.: Limoges- i zománcok Magyarországon . Bp. , 1968. 14. o. 
43 Uo. 32. o. 
44 Kovács E.: A r p á d k o r i ötvösség. Bp., 1974. 25. skk . o. 
45 Uo. 37. sk. o. 
46 Huszár L.: T h e Ar t of Coinage in H u n g a r y . Bp. , 1963. 11. o. 



entációja és mozgása nem egyirányú. A korábbiakná l nagyobb szerepet j á t 
szanak egy-egy terület , Vagy műfaj k ia lakulásában a lokális centrumok. S 
végül, m i n d mennyiség, mind minőség szempontjából figyelemre méltó a k i rá 
lyi udvar művészete. 

Tünde Wehli 

THE STATE OF THE HUNGARIAN ART 
IN THE TIME OF THE MONGOL INVASION 

Summary 

The Mongol Invasion was the cause of desolation among the treasures of archi
tecture and arts in Hungary. So far as the restaurations and replacements are con
cerned after the withdrawal of the Mongols, the history of arts goes from one ext
reme to the other. On the one hand some experts argue that the dynamical recons
tructions resulted in quantitative growth and stylistic renewal, on the other hand so
me say that they could aim only at quick and improvised replacements and restau
rations. This study states that both attitudes hold particular elements of truth but 
they are equally schematic. There are different tendencies in the branches of art 
after 1241 which in most cases are influenced less by the royal intentions than by 
the contemporary social-political changes. This is why there can be observed mo
dern and traditional styles in different branches of art simultaneously, the appea
rance of the secular culture and the settling of the Hungarian arts in that of the 
neighbouring countries,, and the parallel development with them. 

Tünde Wehli 

L'ÉTAT DES A R T S EN HONGRIE À L'EPOQUE 
D E L'INVASION T A R T A R E 

Résumé 

L'invasion tartare devait faire une grande destruction des monuments d'art et 
d'architecture en Hongrie. Dans la littérature d'histoire de ľarts l'appréciation des 
restaurations et des remplacements effectués après la sortie des Tartares hésite 
entre deux extrémités, notamment: la restauration verveuse aurait abouti à un acc
roissement quantitatif, à uň renouvellement stylistique, ou, au contraire, la restau
ration aurait visé seulement de remplacer et de réédifier rapidement les trous, de 
combler les vides. Cette étude constate que dans les deux opinions il y a de la vérité, 
mais elles sont schématiques. Après 1241 dans certains genres de l'art de différen
tes tendences se font valoir, et, souvent, ce ne sont pas les conséquences de l'inten
tion royale, mais celles des changements sociaux et politiques de l'époque. Il s'en
suit de là par exemple que certains genres sont caractérisés par un style moderne 
ou conservateur, d'où résulte également l'apparition de la culture laïque et l'intég
ration de l'art hongrois aux arts des pays voisins et le développement parallèle de 
l'art hongrois avec les arts des pays voisins. 

— 43 — 



Tünde Wehli 

Тюнде Вели 

СОСТОЯНИЕ ВЕНГЕРСКОГО ИСКУССТВА В ГОДЫ, 
СОПРИКАСАВШИЕСЯ С ТАТАРСКИМ НАШЕСТВИЕМ 

Резюме 

Татарское нашествие, очевидно, произвело основательные разрушения памятников 
архитектуры и искусства Венгрии. Оценка восстановления и восполнения их после 
ухода татар колеблется между двумя крайностями, согласно чему: энергичное восс
тановление разрушенного привело к количественному росту, к обновлению стилей и, 
согласно другому взгляду, восстановление преследовало лишь поспешное, быстрое 
восполнение разрушений и потерь. В настоящем исследовании автор констатирует, 
что оба мнения содержат отчасти правду, но лишь схематично. После 1241 года в 
отдельных жанрах искусства осуществляются различные тенденции, и они зачастую 
являются не столько следствием королевского намерения, а скорее последствиями 
общественно-политических исменений того времени. Этим можно объяснить в числе 
прочего успех более прогрессивного или более консервативного стиля, выход его на 
арену мировой культуры, и не в последнюю очередь вкрапление венгерского искусст
ва в искусство соседних стрна и параллельное с ними развитие. 

DIE LAGE DER UNGARISCHEN KUNST 
IN DEN JAHREN UM DEN MONGOLENEINFALL 

Resümee 

Der Mongoleneinfall muß an Ungarns architektonischen und anderen Kunstdenk
mälern schwere Verwüstungen angerichtet haben. Die Beurteilungen der Wieder
herstellungen und Ersetzungen nach dem Auszug der Mongolen schwanken in der 
kunsthistorischen Literatur zwischen zwei Extremen. Der einen Meinung nach führ
te die schwungvolle Wiederherstellung zu einer quantitativen Zunahme und einer 
Erneuerung im Stil, der anderen Meinung nach verfolgte sie nur das Ziel, die Ver
luste und Schäden schnell und flüchtig zu ersetzen. In dieser Studie wird behaup
tet, daß beide Meinungen zwar Teilwahrheiten enthalten, jedoch schematisch sind. 
Nach 1242 setzten sich verschiedene Tendenzen in den einzelnen Gattungen der 
Kunst durch, und diese waren häufig weniger die Folgen der königlichen Intention 
als vielmehr die der zeitgenössischen gesellschaftlichen und politischen Veränderun
gen. Diesen ist es u. a. zuzuschreiben, ob der modernere ober konservativere Stil in 
der einen oder anderen Gattung zur Geltung kam, ferner, daß die säkulare Kunst 
erschien, und nicht zuletzt, daß die ungarische Kunst in die der Nachbarländer in
tegriert wurde und sich mit deren Kunst parallel entwickelte. 



ZSOLDOS ATTILA 

A KIRÁLYI VÁRSZERVEZET ÉS A TATÁRJÁRÁS 

1241. április 11-én a VI. Béla király által vezetett magyar sereg súlyos ve
reséget szenvedett a Sajó melletti Muhinál a tatároktól. A csatavesztés nagy
számú áldozatot követelt: emberei súlyos — később halálosnak bizonyult — 
sebbel menekítették el a király öccsét, Kálmán szlavóniai herceget, a csatában, 
illetve az azt követő fejvesztett menekülés közben halálát lelte az ország egy
házi és világi méltóságainak egész sora, nem is beszélve magának a seregnek 
és az azt követő szolgaszemélyzetnek a veszteségeiről. A király csak nagy ne
hézségek árán, hívei ismételt önfeláldozásának köszönhetően menekülhetett 
el a csatatérről. Nem kevésbé voltak súlyosak a muhi csata későbbi következ
ményei sem: az ország nagyobb része közel egy évre tatár megszállás alá ke
rült, de a királyi családot üldöző, iletve az átvonuló tatár seregek pusztításait 
az ország szinte minden vidéke megsínylette. 

A vereség valóban sokkoló hatású lehetett a készülődő tatár támadás hírét 
félvállról vevő, az összecsapás elé túltengő önbizalommal tekintő1 magyar köz
vélemény számára. Az Árpád-kori magyar történelem e kétségkívül jelentős 
katonai kudarcának okait már a kortársak is elkezdték kutatni. Rogerius vá-
radi kanonok, aki a tatárjárás eseményeinek átélője, pusztításainak túlélője 
volt, Siralmas énekében a „magyarok és a király gyűlölködéseire" vezette 
vissza a katasztrófa okait. Éleslátását, történetírói képességeit mi sem mutatja 
meggyőzőbben, mint az, hogy az általa felvetett kérdések (magyar—kun el
lentétek, a II. Endre híveit sújtó megtorlás, birtokvisszavételi politika, archai
kus hatalomgyakorlási szokások megváltoztatása) többségét — kisebb vagy 
nagyobb mértékben — a modern szakirodalom is számon tartja a katonai ve
reséghez vezető okok között. A tudományos igényű magyar történetírás ugyan
akkor más szempontokat is vizsgálata tárgyává tett e kérdéssel kapcsolatban. 
Voltak, akik a tatárok nyomasztó túlerejével magyarázták az 1241-ben történ
teket,2 mások IV. Béla — egyébként tagadhatatlan — katonai tehetségtelensé-
gét kárhoztatták.3 Molnár József alapvető tanulmányában a tatároktól elszen
vedett vereség legfőbb katonai okaként „a magyar hadszervezet átmeneti jel
legét" jelölte meg. Megállapításai szerint az ország hadszervezete a XIII. szá
zad közepén, a tatárjárás időpontjában éppen átalakulóban volt: a XII. szá
zad közepén még virágzó királyi vármegyerendszer — mely az ún. megyei csa
patok révén a magyar hadszervezet alapjául szolgált — a század végén megin
duló, majd a XIII. század első harmadában ímegsökasadó birtokadoimányozá-
sok következtében bomlásnak indult, s ugyanakkor a későbbiekben majd a 
helyébe lépő, a magánúri nagybirtokok önálló seregtesteiből felépülő haderő 
kifejlődésének kezdeti szakaszánál tartott. Az előbbi már nem, az utóbbi még 
nem volt képes sikerrel felvenni a harcot a tatárokkal.4 Ez a vélemény kedve
ző fogadtatásra talált a szakirodalomban; lényegét tekintve ma is uralkodó 
felfogásnak számít. Erre az álláspontra helyezkedtek a tatárjárás témáját érin-

1 Ilyen értelemben nyilatkozik a tatárjárás eseményeit elbeszélő mindkét bővebb terjedelmű 
forrás, l. Rogerius 14., 28. c. (SRH II. 560—61., 569—70. o.) ; Spalatói Tamás 36. c. (Gombos i n . 
2232—33. O.) 

2 L. pl. Olchváry 1902. 414. o. 
3 L. pl. Zichy 1934. 49—50. o. — Árnyaltabban fogalmaz Hóman (Hóman-Szekfű I. 543. o.) 
4 Molnár 1959. 222., 237, o. . 
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tő legújabb összefoglalások is.5 Mivel a tatár támadás elleni védekezés kudar
cának eme közkeletű magyarázatában központi helyet foglal el a királyi me
gye — pontosabban a királyi várszervezet6 — XIII. század közepi állapota fel
tétlenül indokoltnak tűnik a tatárjárás és a királyi várszervezet története kö
zötti kapcsolatok néhány kérdésének végiggondolását. Az alábbiakban három 
nagyobb téma kifejtésére vállalkozunk. Megvizsgáljuk a megyei csapatok, s 
ezzel összefüggésben a királyi várszervezet tatárjárás-korabeli állapotának, s 
különösképpen katonai teljesítőképességének alakulását. Forrásaink által nyúj
tott lehetőségeinkhez mérten megrajzoljuk a várszervezet népeinek részvéte
lét a tatárjárás harcaiban. Végezetül megkíséreljük megvonni a királyi vár
szervezet szemszögéből a tatárjárás mérlegét. 

' ' ' . • " • " ' ! 

Az Árpád-kori magyar államszervezet szerkezetére hosszú időn át döntő be
folyással volt az a tény, hogy a király volt az ország legnagyobb földbirtoko
sa. A királyi birtokok két alapvető típusa, az udvari és a várszervezet közül 
az utóbbi a helyi igazgatásban is szerephez jutott: az ún. királyi vármegyéket, 
ill. a királyi várszerkezeteket szoros szálak fűzték egymáshoz. Kormányzattör
téneti szempontból nem annyira a királyi vármegye és a királyi várszervezet 
területi egybeesésének határozott tendenciája a figyelemre méltó: ez az egy
beesés, mint az köztudomású, korántsem volt kizárólagos, számos várszerve
zetnek voltak más, esetleg kifejezetten távoli vármegyében földjei, ill. népei. 
Jóval jelentősebbnek ítéljük a királyi vármegye és a királyi várszervezet kö
zötti szervezeti kapcsolatokat. A királyi vármegye ugyanis nem kizárólag at
tól „királyi", hogy területének túlnyomó része királyi birtok (ide értve a vár-
és udvari szervezet földjein kívül a királyi család egyes tagjainak eltartására 
rendelt birtoktesteket is). A vármegye „királyi" jellegének kialakításában és 
megtartásában el nem hanyagolható jelentőségű az a jellegzetesség, hogy a ha
talmat helyi szinten gyakorló, a közfunkciókat ellátó vármegyei szervezet a 
király személyéhez, illetve méltóságához kapcsolódott: a megyésispánok a 
mindenköri király mindenkori személyes híveiből, bizalmasaiból kerültek ki, 
míg a megyei igazgatás kisebb tisztségeit jórészt a királytól propriusi függés
ben lévő várjobbágyok látták el. Ennek köszönhetően, bár a királyi vármegye 
és a királyi várszervezet két határozottan különböző intézmény — lévén előb
bi a magyar helyi igazgatás birtoktípusoktól független alapegysége, utóbbi 
pedig éppen ellenkezőleg, maga is királyi birtoktípus — a kettő kapcsolatának 
pontos feltárása, a kora Árpád-kori vármegye feltételezett „dualizmusának" 
elutasítása jó száz éve heves viták tárgya volt. Jóllehet ma már a szakiroda
lom elveti a „politikai" és a „katonai" megye egykor hangoztatott párhuzamos 
létének a gondolatát, a kérdés némely vonatkozása ma sem mondható meg
nyugtatóan tisztázottnak. Elég talán a vármegyéhez nem kapcsolódó Szolga
győr-típusú várszervezetekkel kapcsolatos kérdéseket megemlíteni. A királyi 
vármegye és a királyi várszervezet kapcsolatának vizsgálata egy további, té
mánkhoz a legszorosabban illeszkedő hadtörténeti kérdést is felvet, nevezete
sen az úgynevezett megyei csapatok ügyét. 

5 MT 1/2. 1431. o. (Kristó Gy.); MHt I. 41. o.(Borosy A.); Kristó 1986. 207. o. 
6 A különbségtétel okára és jelentőségére az alábbiakban visszatérünk. 



Történetírásunk hagyományos és általánosan elfogadott előadása szerint a 
tatárjárás előtti magyar hadsereg alapját a királyi vármegye hadakozol adták. 
Közismertek azok a XI—XII. századi eseményeket elbeszélő forráshelyek, ame
lyek e felfogás igazát bizonyítják. Az 1071-ben Nándorfehérvárt ostromló ma
gyar sereg egységei közül külön is megemlítik a Jan ispán által vezetett sop
roniak csapatát (agmina Suproniensium). Az 1074. évi kemeji csatában Géza 
herceget „három vár csapatai" (tribus agminibus castrorum) hagyták magára 
átallván Salamon király oldalára, míg a mogyoródi csata leírása Géza és László 
hercegek seregében a bihari és a nyitrai (Bihoriensi agmine, Nitriensi agmine), 
Salamon oldalán pedig a bácsi csapatot (Bachienses) nevezik meg.7 Joannész 
Kinnamosznak az 1167. évi magyar—bizánci háborúra vonatkozó tudósítása a 
vármegyei csapatok létszámára is felvilágosítást nyújtó adatokat tartalmaz. 
£ szerint a 37 vezér által irányított sereg összlétszáma 15 ezer főt tett ki. Kin-
namosz híradását összekapcsolva a XII. századi Magyarország vármegyéinek, 
illetve ispánságainak több, egymástól független forrás által 70 körülire tett, 
valamint az 1152. évi halicsi hadjáratban harcoló magyar csapatoknak az orosz 
krónikákban 73-ban megadott számával, lehetőség nyílt az egyes királyi vár
megyék által kiállított csapatok létszámának meghatározására. Az 1167-ben 
szereplő magyar sereg ugyanis alighanem a teljes haderő feléből állt (36 me
gyei csapat és a „királyi dandár"), s ha ennek létszáma 15 ezer, akkor egy vár
megyére 300—400 főnyi katonaság jut.8 

Régebbi történetírásunk túlnyomó része ennek a 300—400 fős kontingensnek 
a tagjait a várjobbágyokkal azonosította, bár néhányan a várnépek hadi sze
repével is számoltak. Molnár József gondos adatgyűjtésen alapuló tanulmánya9 

óta aligha vonható kétségbe a várnépek bizonyos fokú részvétele a különböző 
hadjáratokban. Az újabb szakirodalomban a várnépek hadakozásának kérdé
sében kibontakozott vita sem ennek tényét érinti, hanem a várnépek katonás
kodásának elsődleges vagy járulékos, másodlagos jellege körül forog, s mint 
ilyen, a XI—XII. századi hadtörténet problémáit feszegeti. Mint látni fogjuk, 
a vita mégis lényeges ponton kapcsolódik a tatárjárás korát közvetlenül meg
előző fél évszázad hadszervezeti kérdéseihez. 

A vita egyik résztvevője, Borosy András véleménye szerint a várnépek alap
vetően termelő tevékenységgel foglalkozó, a várszervezetet eltartó szolgálóré
teg tagjai voltak, s csak egy részük tartozott rendszeres hadakozással szolgál
ni. A hadakozó castrenses külön falvakban laktak, és a „hadakozás mestersé
ge apáról fúra szállott közöttük".10 Ezzel szemben Kristó Gyula11 a várnépek
ben látja azt a réteget, mely a megyei csapatok, s így a királyi haderő gerin
cét képezte. Érvelésében központi helyet foglal el az a nagyon is megfontolan
dó megállapítás, hogy a királyi várszervezet keretei között viszonylag kis szá
mú várjobbágyság élt, s következésképpen a megyei haderő zömét csak a vár
népek adhatták. Álláspontja szerint a castrenses eredendően a királyi várszer
vezet hadakozó népei közé tartoztak, s csak másodlagosan, a XII. század má
sodik felét követően térhettek át a termelő, illetve egyéb, a várszervezet mű-

7 SRH I. 371., 384., 389., 390. o. 
8 Kinnamosz szövege Moravcslk 19S4. 242. o. ; a v á r m e g y é k s z á m á r a u ta ló for rások Gombos 

I I I . 7167. o., Hrbek 1955. 208. o., Forster 1900. 140. o. ; az 1152. évi h a d j á r a t r a 1. Hodinka 1916. 
172—73. o. 

9 Molnár 1959. 
10 Borosy 1983. 20. o. 
11 Kristó 1976. 24., Kristó 1988. 160—61. o. 
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ködtetéséhez szükséges, de nem kifejezetten katonai tevékenységre. A kérdést 
eldöntő forráshelyként idézi Szent István I. törvényének azon cikkelyét, amely 
úgy rendelkezik, hogy a vasárnapi munkán rajtakapott személytől büntetés
képpen elvett ökröt át kell adni a várnépeknek elfogyasztásra.12 Kristó ma
gyarázata szerint, ha a várnépek a törvény keletkezésének idejében (agrár) 
termelő tevékenységet folytattak volna, úgy igásállatként jobban hasznosít
hatták volna az elkobzott ökröt, s annak élelemként való felhasználása a vár
népek nem termelő, katonáskodó jellege mellett bizonyít. 

Kristó Gyula érvelését — bár maradéktalanul osztjuk véleményét a várjob-
bágyok viszonylag alacsony, a megyei csapatokkal kapcsolatban felmerülő 
300—400 főt távolról sem megközelítő számáról — nem tartjuk meggyőzőnek. 
Mindenekelőtt az idézett törvényszöveg nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
a várnépek (agrár) termeléssel foglalkoztak akár a saját, akár a vár ekéjével 
és ökreivel. Kristó helyesen mutat rá arra, hogy az ökrök — az elkobzottak is 
— elsődlegesen igásállatként szolgáltak, amelyeknek elfogyasztására az állat 
eredeti tulajdonosa legfeljebb végszükség esetén kényszerülhetett, hiszen az 
igaerő felélése a termelés folyamatosságát veszélyeztette volna. A mástól, bün
tetésképpen elkobzott ökör elfogyasztása azonban nyilvánvalóan nem járt ilyen 
következményekkel, nem érintette a castrenses gazdaságának igaerejét, legfel
jebb étrendjét tette, alkalomszerűen, gazdagabbá. Más megfontolások is a vár
népek eredendően termelő tevékenysége mellett szólnak. Feltételezve, de meg 
nem engedve, hogy a várnépek a XI—XII. században kizárólag, de legalábbis 
túlnyomórészt katonáskodtak, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ebben az 
esetben a korabeli magyar társadalom mely rétegében kell keresnünk a vár
szervezet fenntartóit. A várakat fel kellett építeni, a megépülteket karban kel
lett tartani, megfelelő fegyver- és élelmiszerkészlettel kellett ellátni. Azoknak 
a várszervezeteknek az esetében, amelyek egy-egy királyi vármegyével voltak 
területi és szervezeti összefüggésben, ez a kérdés megfelelhető lenne annak fel
tételezésével, hogy a várszervezet részesült a királyi megye területén élő, de a 
várszervezettől független királyi népek szolgáltatásaiból. Ez a megoldási kí
sérlet sem adna azonban megnyugtató magyarázatot a királyi vármegye hát
terére nem támaszkodó Szolgagyőr-típusú várszervezetek fenntartásának 
problémájára, jóllehet ez annál is inkább megkerülhetetlen kérdés, mert ezek
nek a várszervezeteknek a létével a kutatás már a XI—XII. században számol.13 

A várnépek alapvetően katonai jellegű eredeti szolgálatának feltételezése el
len szól Anonymus 21. caputja is, amely határozottan megkülönbözteti a vár
nak szolgáló várnépeket (seruientes qui nunc civiles vocantur) és a vár őrize
tére rendelt hadakozókat (milites).1'' Igaz ugyan, hogy a Névtelen tudósítását 
legfeljebb a XIII. század első évtizedeire vonatkozóan tarthatjuk hitelt érdem
lőnek, mégis, a várhoz tartozó népek hadakozás szerint való megkülönbözte
tésének a honfoglalás — azaz Anonymus koncepciója szerint a várszervezetek 
létrehozásának — korába való visszavetítése félreérthetetlenül jelzi, hogy a 
XII—XIII. század fordulója táján nem volt hagyománya, vagy emlékezete an
nak, hogy a várnépek valaha is elsősorban hadakozók lettek volna. Ez pedig 
aligha képzelhető el abban az esetben, ha még a XII. század közepén — a vár-

• 

12 I s tván I. 8. (Závodszky 1904. 144. o.) 
13 Györffy 1977. 329. o., Kristó 19S8. 352—54. o. 
14 Anonymus 21. c. (SRH I. 62. o.) 



megyei csapatok létszámáról árulkodó források idejében — a várnépek töme
gesen megjelentek volna a királyi hadban. 

Az elmondottak semmi esetre sem jelentik a várnépbeliek hadakozásának 
teljes és kategorikus tagadását. Megítélésünk szerint azonban a várnép már a 
várszervezet létrehozásának idejétől kezdve annak ellátására rendelt szolgál
tatónép-fajta volt, amelyet a várszervezet kötelékén belül ellátott speciális 
feladatok tagoltak csoportokra. Ennek megfelelően, amikor forrásaink egy 
várnépbelit pusztán a castrensis (civilis) néven emlegetnek, nem adnak teljes 
felvilágosítást az illetőnek a várszervezetben betöltött szerepéről. Az említett 
terminusok tudniillik csak a kérdéses személynek a várszervezet hierarchiájá
ban — ha úgy tetszik, vertikális keresztmetszetében — elfoglalt helyét vilá
gítják meg, de homályban hagyják azt, hogy a várnépi státuson belül — a ho
rizontális tagolódásban — milyen feladatot lát el. Erre a kérdésre azok az em
lítések adnak választ, amelyek egy vár halászairól, szőlőműveseiről vagy ép
pen hadakozó várnépeiről beszélnek. Azaz a hadakozó castrensis számára a ka
tonáskodás éppen olyan speciális szolgáltatásfajta volt, mint más várnépbeli 
csoportok számára a kenyérsütés, a hídőrzés, vagy bármely más feladat. A hi
vatásszerűen és rendszeresen hadba vonuló várnépbeliek tehát a castrenses 
egyik csoportját alkották, s indokolatlan a katonáskodást mint kötelezettséget 
kiterjeszteni a castrenses rétegének egészére. 

A vármegyei csapatokra vonatkozóan megfontolást érdemlő szempont az is, 
hogy a külországokba vezetett támadó hadjáratokat megörökítő forrásokból 
kiszámított 300—400 főnyi kontingenst bajosan lehetne az egyes vármegyék 
által kiállítható haderő maximumának gondolni. Ellenkező esetben ugyanis — 
pl. az 1152. évi halicsi hadjárat alkalmával, amelyben az ismert gondolatme
net szerint valamennyi megyei csapat részt vett — fel kellene tételeznünk, 
hogy az országon belül nem maradtak hivatásszerűen, vagy rendszeresen ha
dakozók az ispánsági várak őrzésére, az utak vigyázására, a belső rend fenn
tartására, a hadjárat helyétől távol eső határok biztosítására. Ez nyilvánvaló 
képtelenség, következésképpen a királyi vármegyék csapataiban rendszeresen 
— de nem feltétlenül egy időben — katonáskodó harcosok létszáma akár je
lentős mértékben is meghaladhatta a szakirodalom által emlegetett 300—400 
főt. Ez olyan nagy számot jelent, amelynek kiállítására még az ereje teljében 
lévő királyi várszervezet — akár valamennyi várnépbeli hadba vonulása mel
lett — sem lehetett képes. Változatlanul megválaszolatlan tehát a kérdés: kik 
biztosították a vármegyei csapatok jelentősnek mondható létszámát? 

A válasz a királyi várszervezet keretein kívül keresendő, nevezetesen annak 
a felismerésében, hogy a királyi vármegye csapata nem azonos a megye kirá
lyi várszervezete által kiállított katonai kontingenssel, az utóbbi az előbbinek 
csupán része.15 A várjobbágyokon és a hadakozással szolgáló várnépeken kí
vül további, a királyi várszervezeten kívül álló katonáskodó elemek jelenlété
vel is számolnunk kell a megyei csapatokban. 

Mielőtt ezeket a különböző hadakozó csoportokat számba vennénk, célsze
rű elkülöníteni azokat, amelyeknek a vármegyei haderőben való megjelenése 
nem valószínűsíthető. Ezek közé soroljuk mindenekelőtt az egyházak hadako
zó népeit az egyházi birtokoknak és népeknek a megyei igazgatás szervezeté-

15 Itt és az alább elmondottak magától értetődően nem vonatkoznak a Szolgagyőr-típusú vár
szervezetekre. 
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tol az egyház immunitása révén megvalósuló nagyfokú függetlensége, hang
súlyos elkülönülése miatt. Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy pl. a szentmár
tonhegyi apátság különböző megyékben élő hadakozó jobbágyai — noha ugyan
azon família ecclesiastica tagjai — egymástól függetlenül, a megyék szervezeté
ben vonuljanak hadba. Hasonlóképpen eleve kizárhatjuk a megyei haderő tagjai 
közül a vármegyerendszertől független szervezetben élő hadakozókat: a lovag
rendeket (amelyeket egyházi jellegük miatt az előző csoporthoz is szoros szá
lak kapcsolnak), valamint az etnikai különkormányzatok csapatait. Ez utóbbi
ak között tarthatjuk számon a tatárjárás előtti időkben a székelyeket, a szepe
si és erdélyi szászokat, a főként a XII. században emlegetett magyarországi 
mohamedánokat, továbbá a nádori méltósághoz való kapcsolódásuk miatt a 
besenyőket. 

A királyi vármegye — egyszersmind a területén működő várszervezet — 
élén álló ispán az esetek túlnyomó többségében a nagybirtokos világi elő
kelők közül került ki. Ezek katonaállítási kötelezettségéről már a XI. 
századból vannak adataink.16 Kézenfekvő arra gondolni, hogy a megyésis-
páni tisztet viselő nagybirtokosok fegyveres kísérete nem különült el a 
megyei csapattól, hanem annak részeként szerepelt. A világi nagybirtok
nak a XI—XII. században megfigyelhető fokozatos, majd a XIII. században 
felgyorsuló előretörése, a magánúri kíséret archaikus formáit felváltó fami-
liaritás megjelenése és megszilárdulása valószínűsíti, hogy a megyei csapatok
nak ez a komponense létszámban és katonai erőben mind jelentősebbé vált. 
Ez a hagyományos megyei haderő keretein belül lejátszódó folyamat döntő 
jelentőségű lehetett az új, a magánúri bandériumokon alapuló hadszervezeti 
rendszer megalapozása tekintetében. 

Kérdéses, hogy a királyi vármegye csapatához tartoznak-e szervezetileg a 
megye területén élő, a királyi várszervezethez azonban nem tartozó királyi 
népek katonáskodó elemei. Erre vonatkozóan tanulságos az udvarnok ispá
nok fiainak (filii comitum udvarnicorum) hadba vonulásának szabályozása. 
1232-ben Máté nádor előtt az udvarnok ispánok fiai olyan panasszal éltek, hogy 
noha „régi és bevett szabadságuk szerint" (iuxta antiquam et approbatam li
bertatém eorum) a királyi zászló alatt lennének kötelesek hadakozni, miként 
a királyi serviensek (tamquam regales servientes), mégis, V. István halála után 
csorbultak kiváltságaik, és kérik azok helyreállítását. A nádor elismerve a 
panasz jogosságát elrendelte, hogy az udvarnok ispánok fiainak hadakozása 
„István király . . . rendelése szerint" (iuxta ordinacionem . . . regis Stephani)17 

történjen. Jóllehet az előkelő udvarnokok „régi szabadságukra" hivatkoztak, 
azt mégsem vezethetjük vissza a XIII. század elejénél korábbi időkre. Egy
részt ugyanis a „sub vexillo regio" történő hadakozás az említett esetben ki
fejezetten a királyi serviensek rétegére való hivatkozással fordul elő, már pe
dig a serviens regis elnevezés és az azt hordozó társadalmi réteg éppen a XIII. 
század elején jelent meg.18 Ezt megelőzően az udvarnok ispánok fiai — nem 
lévén királyi serviensi réteg — aligha katonáskodhattak a királyi serviensek 
módjára. Jóval valószínűbb, hogy az 1282-ben felemlegeteítt „régi és bevett 
szabadság" a III. Béla király egyik oklevelében szereplő „szabad udvarnokok 

16 K á l m á n I. 40. (Závodszky 1904. 188. o.) 
17 AUO IV. 243. O. 
18 Bolla 1983. 61—64. O. 
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szabadságával" (libertás liberorum udvornicorum) lehet azonos,19 amelynek 
konkrét tartalmáról nincsenek ugyan ismereteink, maga az említés azonban 
megengedi annak a lehetőségnek a kizárását, hogy az esetlegesen 1186 körül 
ténylegesen létező kiváltságot csak utólag értelmezték a királyi serviensi ré
teg katonáskodási gyakorlatára való hivatkozással. Másrészt pedig az udvar-
nok ispánok fiait megillető „régi szabadságnak" ahhoz az V. István király
hoz kötése, akinek az udvarnokokkal kapcsolatos intézkedéseiről viszonylag 
pontos információink vannak,20 arra enged következtetni, hogy István emlí
tett ordinatiója nem egy régi joggyakorlat megállapítása és írásba foglalása 
volt, hanem — a középkor jogelveinek megfelelően — újonnan hozott intéz
kedés régi jogszokásként való feltüntetése. Az elmondottak alapján úgy vél
jük, nincs akadálya annak a feltételezésnek, hogy a várszervezethez nem tar
tozó királyi népek hadakozói nem a királyi zászló alatt, hanem a vármegye 
csapatában vonultak hadba. 

Az eddig számba vett, különböző katonáskodó rétegek (várjobbágyok, hada
kozó várnépek, valamint az egyéb királyi népek katonáskodói és a mindenko
ri megyésispán magánúri kísérete) azonban, még együttesen is, aligha lehet
tek elegendően a vármegyei csapatok nagy létszámú fegyveres erejének kiállí
tására. A vármegyei csapatok összetételének vizsgálata során indokolt tehát 
egy olyan társadalmi csoportnak is a kutatás körébe vonása, amellyel a szak
irodalom nagy része mindeddig nem számolt. Ez a közszabadok rétege. 

Az Árpád-kori közszabadok katonáskodási kötelezettségét a magyar törté
netírás egyöntetűen és egyértelműen megállapította. Mellőzve ezúttal a XI. 
századi törvényekben szereplő miíesekre vonatkozó ismereteink tárgyunktól 
messzire vezető elemzését, a közszabadok hadakozását érintő kérdések vizsgá
latát kezdjük Kálmán királynak a szabadok dénárairól rendelkező törvényé
vel. A törvény az addig minden libertől szedett adót eltörölte, majd megálla
pította azokat a íiber-kategóriákat, amelyek — az általános szabályozás elle
nére — a továbbiakban is kötelesek fizetni a nyolcdénáros adót. Az adófize
tésre kötelezett, illetve az attól mentesített liberek közötti különbségtétel alap
ja annak figyelembe vétele volt, hogy a liber saját földjén él-e, van-e önálló 
egzisztenciája, vagy sem. A törvény az önálló (föld)tula j donnai rendelkező li-
bereket mentette fel az adófizetési kötelezettség alól, míg a más földjén élő 
:— jogállás szerint egymástól különböző — Ziberek adózását részletesen szabá
lyozta. Kálmán törvényét a kutatás teljes joggal hozta kapcsolatba egy felté
telezett hadszervezeti reformmal. A törvény katonai szempontokat figyelem
be vevő jellegét minden kétséget kizáróan igazolja a várnépek közé telepedett 
.közszabad hospesek katonáskodásának rendezése : a Tiospeseknek ugyanis vagy 
fizetniük kellett a nyolc dénáros adót, vagy vagyonuk fele arányában részt 
kellett vállalniuk a várnépek katonai kötelezettségeiből. Mivel a törvény a ka
tonai szolgálat vállalásához köt kedvezményt — csak a vagyon fele, s nem 
egésze a szolgáíatvállalás alapja —, nyilvánvaló, hogy a törvényhozói szándék 
az utóbbi, a hospesek katonáskodását jelentő változatot kívánta ösztönözni.21 

19 1186 : AUO VI. 164. o., v. Ö. : 1186 : HO VI. 4. o. 
. .20 L. pl. 1272: AUO VIII. 402. o., v. ö. még Pauler 1899. II. 300. o. 

21 A szabadok dénárainak és ä hadszervezeti reformnak az összefüggésére legújabban Bolla 
19S3. 46—49., 59—60. o., Kristó 1986. 196—97. o. — Kálmán törvényének szövege Závodszky 1904. 
187—88. és 189. o. A hospeseket érintő rész: „Si quis höspitum accola terram civium cohabitât, aut 
iuxta medietatem substancie civilium expendicionem facitat, aut VIII denarios solvat," T— Zá-
vodszky 1904. 187—88. o. — Az idézet törvényhely nem alkalmas a várnépek általános jellegű ha
dakozásának bizonyítására, vonatkozhat ugyanis a hadakozással szolgáló várnépbeliekre. 
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Arra vonatkozóan, hogy a törvény szabályozása által érintett hospesek erede
tileg a megyésispánnal, azaz a megyei csapattal vonultak hadba, perdöntő adat
tal rendelkezünk a tatárjárást közvetlenül megelőző időből. E szerint a tren-
cséni vár zamari Tiospeseit három várjobbágy azzal vádolta, hogy a vár szál
lásadó várjobbágyai közé tartoznak. A zamariak viszont közszabadnak és hos-
pesnek (homines libère condicionis et hospites) mondták magukat. Az eljárás 
során Lodomér trencséni ispán is megerősítette a zamariak állítását, s hozzá
tette, csak azzal a szolgálattal tartoznak, hogy hadjárat esetén a hospesek hat 
raansiónként egy jól felfegyverzett katonát kötelesek adni a trencséni ispán 
csapatába.22 Hasonló gyakorlatot szüntethetett meg IV. Béla akkor, amikor a 
somogyi ispánt eltiltotta attól, hogy a berényi hospeseket katonáskodásra 
kényszerítse.23 A hospestelepülések XIII. század közepi kiváltságleveleinek 
többsége már a berényiek esetében érvényesülő elv szerint fogalmazódott meg : 
rendszeresnek mondható a privilégiumokban az a rendelkezés, mely a közös
ség által kiállított fegyvereseket a királyi zászló alá (sub vexillo regio) rende
li, kiszakítva őket a vármegyei csapat hadszervezeti rendjéből.2'1 A XI—XII. 
századra vonatkozóan tehát nagy biztonsággal megállapítható a külön katonai 
jellegű kiváltsággal nem rendelkező Jiospesközösségek által felszerelt katonák 
megjelenése a vármegyei csapatokban. 

A közszabadok másik, önálló tulajdonnal rendelkező, és ennek alapján a 
nyoledénáros adó fizetése alól mentesülő csoportjának XII. századi hadakozá
sáról igen kevés pozitív adattal rendelkezünk. Mindenesetre indokoltnak mond
ható a szakirodalomnak az az állásfoglalása, mely a Freisingi Ottó püspök ál
tal a XII. század közepén kollektív katonaállítási gyakorlattal jellemzett „pa
rasztok" (coloni) csoportját a szegényebb sorsú, de még önálló közszabad ré
teggel azonosítja.25 Ennek figyelembevételével a jómódú birtokos közszaba
dok katonáskodása még inkább kézenfekvő, még abban az esetben is, ha rész
letes ismereteink nincsenek erre vonatkozóan. A vagyonos közszabadoknak az 
elszegényedő, fokozatosan lesüllyedő közszabadoktól való, a jogállás tekinte
tében is megmutatkozó elkülönülési folyamatát társadalomtörténetírásunk mái-
feltárta.26 A jómódú közszabadok, valamint a hozzájuk hasonló helyzetet ki
rályi kiváltsággal elnyerők elnevezésére a XIII. század elején jelent meg a ki
rályi serviens (serviens regis) elnevezés. A királyi serviensszé fogadó okleve
lek tartalmazzák a XII. századi közszabaddá tevő felszabadító privilégiumok 
kiváltságait, ugyanakkor egy lényeges többletet is, nevezetesen magát, a ki
rályi serviensszé fogadás aktusát. Ezen a módon egy új jogállás jelent meg az 
Árpád-kori magyar társadalomban, a királyi servienseké.27 Az alapvetően tár
sadalomtörténeti folyamat igen fontos hadtörténeti következményekkel is 
együtt járt. Ezek minél pontosabb felméréséhez elengedhetetlen, hogy előbb 
számbavegyük a királyi serviensi jogállásra jellemző katonáskodási jogokat és 
kötelezettségeket. 

22 1241: a zamariak ,,de sex mansionibus unum militem armis bellicis optime preparátum 
cum comité de Trinchin in exercitum, cum expedient, mittere tenentur" — CDES II. 62—63. o. 

23 12C4: a berényieket „ultra voluntatem eorum per comitem ad exercitum ire non cogantur, 
nisi in exercitu regis sub vexillo suo, vel ex mandato eiusdem speciali" — ÁUO XI. 533. 

24 Az ide vonható adatok többségét idézi és — más szempontból — elemzi Mályusz 1942. 
OQO 93 n 

25 Freisingi Ottó szövege Gombos III. 1767. o., v. ö. : Bolla 1983. 60. o., Krista 198G. 199—200. o. 
26 Bolla 1983. 61—67. O. 
27 Bolla 1983. 64. 1. — A XII. századi szolgafelszabaditási típusokról uo. 54—58. o. 



A királyi serviensek helyzetének rendezésére vállalkozó 1222. évi Aranybul
la 7. cikkelyében foglaltak a királyi servienseknek a külországokba vezetett 
hadjáratokban való részvételét úgy szabályozzák, hogy azok abban részt ven
ni nem kötelesek, legfeljebb a király pénzén. Ez a rendelkezés elhatárolta a 
királyi servienseket azoktól, akik kötelesek voltak a királyt követni külföldi 
hadjárataiba, elsősorban az ispáni tiszteket betöltő, az Aranybulla idején még 
nemeseknek (nobües) nevezett világi arisztokratáktól. A királyi serviensek 
jogállásához kapcsolódó másik jellegzetesség a személyes hadba vonulás, a fe
jenkénti katonáskodás. Ezt igazolja a vátyi székelyek (sicüli de Wagh) kivált-
ságolása. IV. Béla egy keltezetlen oklevele szerint a székelyek addig — a ki
rály egy korábbi rendelkezésének megfelelően — száz fegyveressel tartoztak őt 
szolgálni. Hadba vonulásuk újbóli szabályozása alkalmával IV. Béla úgy dön
tött, hogy ezentúl, királyi serviensek módjára, személyesen szálljanak hadba.28 

A királyi serviensek személyes hadkötelezettsége fontos megkülönböztető jegy 
lehetett a szegényebb, a fejenkénti hadakozás terheit viselni nem képes, s mint 
Freisingi Ottó tudósításából láthattuk, éppen ezért a XII. század közepén — s 
minden bizonnyal azt megelőzően és követően is — kollektív katonaállítás ré
vén hadakozó közszabadokkal és, mint a zamari Tiospesek vagy a vátyi széke
lyek példája mutatja, más társadalmi rétegekkel szemben. A királyi serviensi 
státus harmadik, a katonáskodással kapcsolatos jellemző vonása a „királyi 
zászló alatt" (sub vexillo regio) történő hadakozás volt. A királyi serviensszé 
fogadó, illetve a későbbiekben nemesítő oklevelek formulái között is megje
lennek az erre utaló megfogalmazások. Különösen Kun László privilégiumai
ban szerepel rendszeresen a királyi serviensek, illetve az — immár közép- és 
kisbirtokosokat is jelentő — nemesek királyi zászló alatti hadakozásának fel
említése.29 A királyi udvarnok ispánok fiainak már említett kiváltsága is ki
fejezetten a királyi serviensekre hivatkozva ír a királyi zászló alatti hadako
zásról. Mindezek alapján kétségtelen, hogy ez a hadba vonulási forma a XIII. 
század elején, de legkorábban a XII. század végén megjelenő királyi serviensi 
jogállás nagyon is hangsúlyos elemét alkotta. 

A királyi serviensek nem előzmény nélkül, mintegy varázsütésre jelentek 
meg az Árpád-kori magyar társadalomban. A királyi serviensi réteg a vagyo
nos közszabadok új jogállásának királyi elismerése által jött létre; erre utal 
mind az a jól ismert jelenség, hogy maga az elnevezés is a királyi kancelláriá
ban jelent meg, s annak hatására terjedt el országosan,30 mind az 1222. évi tör
vényhozás puszta léte. Megfontolva azt a tényt, hogy a XI—XII. századi va
gyonos közszabadok kétségtelenül a korabeli magyar társadalom hadakozó 
elemei közé tartoztak, továbbá azt, hogy a XIII. században már királyi servi-
ensnek nevezett, új jogállást élvező, de társadalomtörténeti szempontból való
jában ugyanazon kis- és középbirtokos réteg kiváltságainak egyik központi 
eleme a király zászlaja alatt való hadakozás volt, kézenfekvő a következtetés: 
a birtokos közszabadok, mielőtt királyi serviensként elkülönültek volna a köz-

28 E. n. : „duximus faciendam, quod non sub certo numero, sed eo modo, sicut servientes 
regales, per se et personaliter armati nobiscum exercituare teneantur" — CD IV. 3. 548. o. 

29 Az említett formula egy kifejlett változata úgy fogalmaz, hogy a király nemesít „voluntes, 
ut tam iidem [ti. a nemesítettek], quam eorum heredes illa eademque gaudeant libertate, qua 
veri, puri et naturaliter nobües regni nostri gratulantur sub vexillo regio militantes" — CD V. 
3. 345. o. További példák: 1271: AUO VIII. 350. o., 1273: CD VII. 2. 73. o., AVO IX. 18. o., 1275: 
ÄUO IV. 49. o., CD V. 2. 252. o., stb. 

30 Bolia 1983. 63. o. — A serviens regis kifejezésnek a királyi hatalomhoz, ill. udvarhoz való 
szoros kötődését hangsúlyozza Szűcs 1984. 353—62. o. 
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szabadok vagyontalan vagy nem eléggé vagyonos rétegeitől, nem a „királyi 
zászló alatt", hanem más szervezeti keretek között hadakoztak. Ez aligha le
hetett más, mint a királyi vármegye csapata. A királyi zászló alatti katonásko
dás ily módon — hasonlatosan a királyi serviensek hadakozására jellemző má
sik két vonáshoz: a külföldi hadjáratban való részvétel önkéntességéhez, va
lamint a személyes hadba vonuláshoz — szintén egyfajta elhatárolódást jelen
tett, ezúttal azonban a XIII. századi királyi serviensi réteg társadalomtörténeti 
előképétől, a XII. századi vagyonos közszabadoktól, s a maga módján híven 
tükrözi azokat a különbségeket, amelyek a XII. századi közszabad és a XIII. 
századi serviens között kitapinthatóak. 

A birtokos közszabadok hadakozásának a királyi vármegye csapatával való 
összekapcsolása több olyan kérdésre is választ ad, amelyek megnyugtató meg
oldásával a szakirodalom mindeddig adós maradt. Mindenekelőtt választ ka
punk eredeti kérdésünkre, ugyanis a birtokos közszabadok rétegében rámu
tathatunk arra a társadalmi csoportra, amely — a királyi vármegye csapatá
ban megjelenő többi hadakozóval együtt — képes volt biztosítani a harcosok
nak azt a tömegét, amelyet a királyi vármegye csapatáról szólva a szakirodalom 
nyomán kell feltételeznünk. Következtetésünk mellett szól az a tény is, hogy 
a királyi serviensek már a XIII. század elején a forrásokban való felbukkaná
sukat követően azonnal, jelentős létszámú társadalmi rétegnek mutatkoznak. 

A közszabadok hadakozásának a királyi vármegye csapatának szervezeti 
keretébe helyezése lehetővé teszi a királyi várszervezet egyik tisztségviselője, 
a hadnagy szerepének tisztázását is. A hadnagy (legáltalánosabban használt 
latin nyelvű formában: maior exercitus) már csak a tisztség nevéből adódóan 
is, a katonáskodással közvetlenül összefüggő feladatot látott el. Ennek a »fel
adatnak a pontosabb meghatározása azonban a szakirodalomban ellentmondá
sos véleményekhez vezetett. Borosy András véleménye szerint a hadnagy „a 
vármegye katonai kontingensének parancsnoka" volt.31 Ezzel szemben Kristó 
Gyula joggal hivatkozott azokra a forráshelyekre, melyek kétségbe vonhatat-
lanul bizonyítják, hogy a vármegye csapatát a megyésispán vezette hadba. 
Kristó a hadnagyot olyan „katonai vezetőnek" jelölte meg, aki „nem elsősor
ban hadvezéri, hanem inkább seregszervezési feladatot láthatott el".32 

Magunk — az utóbbi véleményhez hasonlóan — a vármegyei csapat szer
vezetében látjuk a hadnagy szerepének értelmezéséhez a lehetőséget. A kirá
lyi vármegye által kiállított katonaság — mint fentebb kifejtettük — két kü
lönböző kontingenst foglalt magába. Egyrészt a királyi várszervezet külön
böző hadakozó elemeit (várjobbágyok, a várnépek közül kiemelt várjobbágyok, 
hadakozó várnépek), akik a vármegyei csapaton belül a hivatásos katonáskö
dókból álló magot alkották, s akik az őket vezető hadnagy személyén keresz
tül kapcsolódtak a királyi vármegye, s egyszersmind az ahhoz tartozó királyi 
várszervezet élén álló megyésispánhoz. Másrészt viszont a vármegyei csapat 
magába foglalta a vármegyében élő és katonáskodásra kötelezett, de a királyi 
várszervezettől független hadakozókat is (a megyésispán személyes kísérete, a 
különböző királyi népek hadakozó elemei, a közszabadok), akikre, éppen a vár
szervezettől való függetlenségük miatt, a hadnagy katonai igazgatási hatás
köre aligha terjedhetett ki, s közvetlenül a megyésispán alá tartoztak. Ez a 

. 
31 Borosy 1983. 20. o. • . . 
32 Kristó 1988. 183—84. o. 



gondolatmenet a királyi vármegyével szimbiózisban nem lévő, Szolgagyőr-tí
pusú várszervezetekre vonatkozóan természetszerűleg nem áll meg. Annak 
magyarázataként, hogy ezekben a várszervezetekben is találkozunk a hadnagy 
tisztségével, felhozható a vármegyei háttérre támaszkodó várszervezetek pél
dájának hatása, valamint szerepet játszhatott a hadnagyi tisztségnek az ilyen 
várszervezetekben való megjelenésében az is, hogy a hadnagy alkalomszerű
en helyettesíthette a távollévő ispánt. Az elmondottak figyelembe vételével a 
királyi vármegye által kiállított haderő XI—XII. századi szervezetét az alábbi 
vázlatban foglalhatjuk össze: 

megyésispán 

hadnagy 

. 

az ispán személyes a várszervezet egyéb királyi közszabadok 
kísérete hadakozói népek hadakozói 

A királyi vármegye haderejének a szervezeti rendjét a birtokos közszaba
doknak királyi serviensként a vagyontalan közszabadoktól való elkülönülése 
jelentős mértékben megbontotta. A királyi serviensek jogállásának egyik köz
ponti eleme — mint fentebb rámutattunk — a királyi zászló alatti hadakozás 
volt. Ez pedig nem jelentett kevesebbet, mint az addig a vármegye csapatához 
tartozó jelentős létszámú katonáskoló rétegnek a vármegyei csapat szerveze
téből való kiválását.33 

A kiválás, s ez ismételten hangsúlyozandó, a vármegyei csapat szervezeté
ből történő kiválást jelentett, s nem következik ebből feltétlenül annak felté
telezése, hogy érvényesült a hadba vonulás gyakorlati kivitelezésekor is. Alig-
alig tűnik valószínűnek, hogy egy hadba hívó parancs kézhezvétele után a vár
megyei csapathoz tartozók, illetve a királyi zászló alatt hadakozók külön-kü
lön gyülekeztek, rendeződtek és indultak volna útnak.34 A királyi serviensek 
hadba vonulása minden bizonnyal továbbra is a megyei csapattal együttesen 
történt, azonban személyük felett — a királyi zászló alatti hadakozás kivált
sága következtében — nem, vagy csak külön királyi felhatalmazásra érvénye
sülhetett a megyésispán egyébként katonai ügyekre is kiterjedő joghatósága. 
A változás lényege voltaképpen abban állt, hogy a királyi serviensi jogokat 
élvező egykori közszabad előtt megnyílt a választás lehetősége: továbbra is a 
vármegyei csapattal együtt, de annak szervezetétől elkülönülve vonul-e had
ba, avagy más kapcsolatrendszerek alapján tesz eleget hadkötelezettségének. 
A választás lehetőségének konkrét példájaként a Somogy megyében tekinté
lyes birtokokkal rendelkező, de a világi arisztokráciához nem tartozó Bő nem
beli Izsép és fia, János esetét említhetjük. Apa és fia nem a László somogyi is
pán vezette, a muhi csatából végül is elkéső Somogy megyei csapattal indult 
a tatárok ellen, hanem, mivel Izsép maga Kálmán szlavóniai herceg pohárnok-

33 V.O. Bolla 1983. 64. O. 
34 V. ö. Fügedi 1986. 101—102. o. 
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mestere volt, IV. Béla öccsének oldalán. A herceg csapatában mindketten részt 
vettek a muhi ütközetben, s Izsép ott is telte halálát.35 Az a jól ismert ,tény, hogy 
a familiaritás, az Árpád-kori társadalom ezen új szerveződési formája, milyen 
viharos gyorsasággal terjedt el éppen a tatárjárás körüli évtizedekben, arra 
utal, hogy az említett Izséphez hasonlóan a királyi serviensek jelentős része 
köthette sorsát valamely világi vagy egyházi méltóság familiárisi szolgálatá
hoz. A királyi vármegye csapatából nem csak szervezetileg, de ténylegesen is 
kiváló királyi serviensek miatt érzékelhetően csökkenhetett egy-egy vármegyei 
csapat létszáma. 

Történetírásunk a XIII. század első harmadában folytatott tömeges birtok-
eladományozási politika káros hatásainak különösen nagy jelentőséget tulaj
donított a tatárjárás során elszenvedett súlyos katonai kudarchoz vezető je
lenségek számbavételekor. Alátámasztani látszik ezt a vélekedést az esemé
nyek egyik fő forrásának, Rogerius Siralmas énekének egyik passzusa is. A 
kérdéses szöveg úgy szól, hogy IV. Béla elődei eladományozták „a vármegyék
hez tartozó birtokokat, falvakat és fekvőségeket, aminek következtében az 
ispánok nem rendelkeztek emberekkel, és amikor kivonultak, a vármegyék jo
gainak megnyirbálása következtében egyszerű vitézeknek gondolhatták őket" 
(ti. a megyésispánokat).36 A forráshely értelmezésekor nem hagyhatjuk figyel
men kívül azt a finom különbségtételt, amellyel Rogerius a szöveg megfogal
mazásakor élt. Egyfelől ugyanis az eladományozásokkal magyarázza azt, hogy 
az ispánok „nem rendelkeztek emberekkel", s ezt valóban joggal tarthatjuk 
a XIII. század első harmadában tetőző és a királyi várszervezetet sem kímélő 
birtokeladományozási hullámra történő utalásnak. Másfelől viszont egy más 
indokkal, a „vármegyék jogainak megnyirbálásával" magyarázza a seregve
zér megyésispán jelentőségének csökkenését. Ez utóbbi megfogalmazást nem a 
királyi várszervezet földjeinek és népeinek eladományozására, hanem a kirá
lyi servienseknek a vármegyei csapatokból történt szervezeti kiválására vonat
koztatjuk. Rogerius, úgy véljük, a királyi vármegyében, illetve a királyi vár
szervezetben (mely fogalmakat természetesen nem különböztette meg egymás
tól) egyidejűleg lezajlott folyamatokat állította egymás mellé idézett monda
tában. 

Álláspontunk alátámasztására az alábbi érveket hívjuk segítségül. Mindenek 
előtt hangsúlyoznunk kell, hogy a tatárjárást megelőző tömeges eladományo-
zások a királyi várszervezet alárendeltjei közül a várnépeket, illetve az ő föld
jeiket érintette. A várnépek a XIII. század első felében, ebben történetírásunk 
egyöntetű álláspontra helyezkedik, nem elsősorban katonáskodással, hanem 
termeléssel, vagy egyéb szolgáltatásokkal tartoztak a várnak. Magánúri füg
gésbe kerülésük így nem járt közvetlen következményekkel a várszervezet ka
tonai teljesítőképességére. Annál kedvezőtlenebbül befolyásolta a megyésis
pánok jövedelmi viszonyait, hiszen köztudomású, hogy az ispánok részesedtek 
a királyi vármegye — ide értve a királyi várszervezet — népei által fizetett 
adók jövedelméből, mely a várszervezet alá rendelt népek csökkenésével 

35 A somogyi haderőre 1. Rogerius 29. c. (SRH II. 571. o.) ; Izsép és íia, János szereplésére 
1286: HO III. 14. o. továbbá Szűcs 1984. 383—84. o. 

36 Rogerius 10. c. : „possessiones, villas et predia ad comitatus pertinencia in perpetuum contule-
rant, ex quo viros comités non habebant et, cum incedebant, simplices milites propter diminu-
tionem comitatuum putabantur" — SRH n . 558. o. — A magyar szöveg Horváth János fordítása 
(TjE. 118. o.) 



arányban szintén megcsappant. A magánúri függésbe, került várnépek eseté
ben — ha az adományos rendelkezett bíráskodási kiváltságokkal — elesett az 
ispán az ítélkezésből származó jövedelmektől, továbbá olyan egyéb bevételek
től, mint amilyen pl. a várnépbeli halálát követően az ispánnak járó „örökö
södési illeték".37 A tömeges eladományozások elsősorban a megyésispáni mél
tóság gazdasági alapját ingatták meg, mert, mint Rogerius írja, az ispánoknak 
„a vármegyékből származott a pompájuk, gazdagságuk, birtokuk, hatalmuk, 
felségük és erősségük".38 Amennyiben tehát az ispánok „nem rendelkeztek em
berekkel", akkor adózókkal, s nem katonáskodókkal nem rendelkeztek. 

A királyi várszervezet elsődleges hadakozóit, a várjobbágyokat a várföldek 
nagyarányú eladományozása kevéssé érintette.39 Ebből következően a várme
gyei csapatoknak a királyi várszervezet által kiállított része sem szenvedhe
tett el olyan mértékű létszámcsökkenést, amely indokolná Rogeriusnak az is
pánokat az egyszerű vitézekhez hasonlító véleményét. A megyésispán által ve
zetett megyei csapat létszámának Rogerius szövegéből egyértelműen megálla
pítható létszámcsökkenésére a királyi servienseknek a megyésispán katonai 
joghatósága alól, illetve a vármegyei csapat szervezeti kereteiből való kiválá
sa — „a vármegye jogainak megnyirbálása" — adhat magyarázatot.40 

Összegezve vizsgálatunk eddigi eredményeit arra a megállapításra jutottunk, 
hogy a XIII. század első felében bekövetkezett gazdasági és társadalmi átala
kulások nem érintették közvetlenül a királyi várszervezet katonai teljesítőké
pességének mértékét. A várnépek földjeinek és személyük tömeges eladomá
nyozása tagadhatatlanul megalapozta a királyi várszervezet felbomlásának ké
sőbb be is következő folyamatát, azonban nem befolyásolta a királyi várszer
vezet pillanatnyi, 1241. évi erejét. Annál inkább megrendült az a hadszerve
zési forma, amely a megyei csapatokon alapult. A tatárjárást közvetlenül meg
előző időszakban tehát nem — hadtörténeti szempontból még nem — a királyi 
várszervezet került válságba, hanem az attól határozottan megkülönböztethető 
és megkülönböztetendő vármegyei csapat intézménye. Ennek megfelelően a 
tatárjárás során elszenvedett katonai kudarchoz vezető további hadtörténeti 
okokat is más tényezőkben kell keresnünk. 

* 

A tatárjárással foglalkozó szakirodalomban viszonylag kis teret kapott an
nak hangsúlyozása, hogy a tatárjárás olyan próba elé állította az Árpád-kori 
magyar hadszervezetet és hadsereget, mint addig még egy ellenség sem. Ko
rábban ugyanis a magyar hadsereg nem került szembe olyan ellenféllel, amely
nek egymástól jelentős távolságra lévő, önálló seregtestei képesek lettek volna 
összehangoltan tevékenykedni. Márpedig a másfél hónapon belül három kü
lönböző irányból Magyarország területére betörő tatár seregek ezt tették. A 
bekövetkezett események ismeretében megállapítható, hogy a tatár haderő ön-

37 Az u tóbbi ra 1. 1240 : HO I II . 6. o. 
38 Rogerius 10 c : „ex his comi ta t ibus h a b e b a n t delicias, divit ias et honores , po ten t i am, al t i -

t ud inem et. m u n i m e n " — SRH II . 558. o. — Magyaru l TjE 117. o. 
39 V. ö. Zsoldos 1990. 8., 10. o. 
40 A megye i csapa tok l é t számában t apasz ta lha tó csökkenés t — el térő megfonto lások a l ap j án 
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állóan tevékenykedő seregtestekre bontása a tatár hadvezetés tudatos lépése 
volt, amely a magyar hadsereg mozgósításának és egyetlen, ütőképes seregbe 
való egyesítésének megakadályozását célozta. A tatár fősereg március eleji 
megjelenése az Északkeleti Kárpátokban és győzelme az ellene küldött nádor 
felett, mint forrásaink egybehangzóan állítják/'1 kiváltotta ugyan IV. Béla rea
gálását, a teljes magyar haderő öszevonásának elrendelését, ennek megvaló
sítására azonban már nem kerülhetett sor. A muhi csata előtti események vol
taképpen a magyar haderő mozgósításának látványos csődjét tárják szemünk 
elé. A magyar hadak mozgósítási rendjének összeomlásában különböző okok 
játszottak közre, s a csőd csak részben magyarázható a tatároknak a magyar 
haderő megosztására irányuló törekvéseivel. Az előre nem látható események 
közé sorolhatjuk annak a királyi táborhoz igyekvő nagyobb csapatnak az el
pusztulását, amelyet Bulcsú csanádi püspök és Bare fia Miklós vezetett, s me
lyet a Kötöny meggyilkolása után az országból rabolva, pusztítva kivonuló 
kunok szórtak szét/'2 Eredetileg a királyhoz akart csatlakozni a Benedek vá-
radi püspök gyűjtötte sereg is, amely azonban ehelyett önállóan ütközetet kez
deményezett az Egert felprédáló tatárokkal, s ennek során — ha hihetünk Ro-
gerius előadásának, egy hadicsel következtében — felmorzsolódott/'3 Ezek az 
események, jóllehet nyilvánvalóan az előzetes tatár haditervektől függetlenül 
következtek be, következményeiket tekintve mégis azok sikeréhez járultak 
hozzá. Még a IV. Béla vezette magyar királyi és a Batu által irányított tatár 
fősereg összecsapása előtt megsemmisült egy harmadik jelentős magyar sereg
test — ez azonban a tatár haditerveknek megfelelően. Pósa erdélyi vajda kö
zelebbről nem ismert időpontban, de vélhetően április 5-e előtt, megsemmisítő 
vereséget szenvedett az Erdélyre törő tatár seregektől.44 Ilyen előzmények után 
került sor 1241. április 11-én a muhi csatára. 

Korábbi történetírásunkban vita folyt annak megállapítása érdekében, hogy 
mekkora haderő állt IV. Béla rendelkezésére az ütközet megvívásához/'5 A leg
újabban Borosy András hívta fel a figyelmet arra, hogy a csatában koránt 
sem vett részt az ország teljes hadereje.40 Az általa számba vett, a muhi csa
tától különböző okok miatt távol maradt — mint láttuk addig jórészt már meg
semmisült — csapatokon (Dénes nádor, Pósa erdélyi vajda, Bulcsú csanádi 
püspök, Benedek váradi püspök hadereje) kívül további esetek alapján is meg
állapíthatjuk, hogy IV. Béla megkésett hadba hívó parancsa csak részleges 
eredményekre vezetett. így pl. László somogyi ispán katonasága elkésett a mu
hi csatából. Ez az eset annál is inkább a magyar mozgósítás sikertelenségére 
hívja fel a figyelmet, mert tudjuk, hogy Kálmán szlavóniai herceg saját kato
náit vezetve részt vett a csatában, s tudjuk azt is, hogy Somogy megye az ő 
kormányzása alatt állt.47 Egy oklevél adata szerint Apa fia Mihály bolondóci 
ispán már a tatár előőrssel vívott rákosi összecsapásban harcolt, ugyanakkor 
az is bizonyos, hogy az alárendeltségébe tartozó bolondóci várjobbágyoknak 
legalább egy része nem csatlakozott a királyi táborhoz, illetve a sereghez, hi
szen más forrásból arról értesülhetünk, hogy a bolondóci vár Sőreg falubeli 

41 Spalatól Tamás 36. c. (Gombos III. 2233. o.), Rogerius 16. c. (SRH II. 561—62. o.) 
42 Rogerius 26. c. (SRH II. 567—68. o.) 
43 Rogerius 27. C. (SRH II. 568—69. o.) 
44 Friesachi Evkönyvek, ad a. 1241. (Gombos I. 131. o.) 
45 Pauler 1899. II. 160. o., Olchváry 1902. 427. o. (65 ezer fő), Félegyházi 1941. 20. o. (40—50 ezer 

fő), Zichy 1934. 16. o. (15 ezer fő) 
46 MHt. I. 45. o. — Hasonlóan nyilatkozik Kristó 1986. 120—21. o. 
47 Rogerius 29. c. (SRH II. 571. o.), 1243: CD IV. o. 287. o. — v. ö. Kristó 1979. 68. o. 



(Gömör megye) várj obbágyai megerősítették birtokukon a Dánoskő nevű he
gyet, és ott sok környékbelit megvédelmeztek a tatárjárás alatt/'8 

A sőregi vár jobbágyok példája felhívja a figyelmünket arra a kettősségre, 
ami a tatárjárás katonai eseményeinek egyik jellemző vonása. Ennek egyik 
eleme a királyi sereg (ebben a vonatkozásban bízvást ide sorolhatjuk az erdé
lyi vajda seregét is) teljes veresége, másik viszont a viszonylag sikeresnek 
mondható helyi ellenállás. E kettősség magyarázata éppen a magyar mozgó
sítás sikertelenségében kereshető. Ennek következtében ugyanis egyfelől a ki
rály az ország katonai teljesítőképességéhez mérten szerény létszámú sereget 
vezetett csupán a Sajóhoz, s így győzelmi esélyei jelentősen megcsappantak. 
Másfelől a királyi sereghez időben csatlakozni nem tudó, (esetleg) nem akaró 
csapatok olyan erőt alkottak, amely képesnek bizonyult részben összehan
golt védekezésre, részben pedig egymástól elszigetelt ellenállási gócok kialakí
tására. Paradox módon tehát a magyar mozgósítás kudarca hozzájárult ahhoz, 
hogy a királyi sereg veresége ellenére sem tört meg az ország ellenálló képes
sége. 

Az említett, központilag szervezett és összehangolt védekezést Geregye nem
beli Pál országbíró vezette, aki megszervezte a Duna vonalának védelmét, s en
nek köszönhetően a tatárokat sikerült 1242 februárjáig távol tartani a mai Du
nántúl területétől.49 Seregét alighanem azok a dunántúli hadak alkották, ame
lyek, a somogyihoz hasonlóan, nem tudtak már csatlakozni a Sajó felé vonuló 
királyi sereghez. A dunántúli helyi erők ütőképességét jelzi, hogy nem csak a 
tatárok dunai átkelését tudták megakadályozni jó ideig, hanem erejükből a 
Győrt elfoglaló Babenberg Frigyes herceg csapatainak legyőzésére is futotta.50 

A helyi ellenállás megszervezői között több olyan személyt találunk, akik a 
muhi csatából való szerencsés megmenekülésüket követően vették át egy-egy 
település, vagy terület védelmének irányítását. így az aragóniai Simon ispán 
Esztergomot védte, az Ákos nembeli Máté fiai közül Detre követte királyát a 
tengerpartra, míg fivére, Fülöp, Kemlék várát őrizte. Közéjük sorolhatjuk 
azokat a katonai vezetőket is, akiknek a tatárok elleni harcairól a muhi csa
tát követően nincs adatunk, azonban jelentős szerepet játszottak a tatárok ki
vonulását közvetlenül követően, 1242 májusában bekövetkezett osztrák tá
madás visszaverésében, mint a Szentgyörgyi-ősök, Kozma és Achilles ispán, 
akik a pozsonyi, vagy mint Lőrinc ispán, aki a soproni határokat védte.51 Hont
pázmány nembeli Ivánka fia Andrásról tudjuk, hogy részt vett a muhi csatá
ban, s közvetlenül a tatárjárás után felépítette Túróc várát.52 Nem zárható ki 
annak a lehetősége, hogy — hasonlóan Dánoskőhöz — a turóci építkezésnek 
is megvolt a maga tatárjárás kori előzménye. Kérdéses, hogy a muhi csatá
ra, vagy az északról betörő tatárokkal vívott helyi jelentőségű összecsapásra 
vonatkozik-e egy oklevélnek azon megjegyzése, hogy Szoboszló fia Bogomér 
trencséni ispán „alig menekült meg a gonosz tatár nép karmaiból" (manus 
gentis impie Tartarorum vix evaserit), máris a rábízott trencséni határokat vé
delmezte. A muhi csatában való részvétele mellett szóló érvnek tartjuk az ok
levél azon megjegyzését, amely szerint Bogomér előbb „hozzátartozóitól és ro-

48 1244: HO I. 22. o., ill. 1245: RA I I / l . 21. O. 
49 1249 : AUO VII. 282. o. 
50 Rogerius 33. c. (SRH I I . 576. o.) 
51 1243: CD IV. 1. 272. o., 1243: CD IV. 1. 287. o., 1245: CD IV. 11. 390. o., 1256: CD IV. 2. 390. o., 
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konaitól elszakítva" (privatus parentibus et cognatis) harcolt a tatárok ellen, 
ugyanis egy másik forrásból arról értesülünk, hogy utóbb, a trencséni hatá
rok védelmében már sógora (gêner), Gabriel fia Gabriel is az oldalán küzdött.53 

A helyi védelem irányítóinak egy másik csoportja is elkülöníthető forrása
ink alapján. Esetükben okleveleink hallgatnak a muhi csatáról, amit — tekin
tettel arra, hogy az előbbi csoport tagjaira vonatkozóan ezek az érdemek is 
szerepelnek — aligha magyarázhatunk mással, mint hogy valóban nem vettek 
részt az ütközetben. Közülük egy bizonyos Folwine Komárom várát erősítette 
meg, ahol számos környékbeli talált menedékre. A nyitrai hospesek a nyitrai 
vár védelmében tüntették ki magukat, s fegyvereseket adtak a menekülő ki
rály kíséretébe. A Pop falubeli Ech Toboly királyi várát védte.54 

A tatárjárás alatti helyi' ellenállás mintegy összegzője àz a levél, amelyet 
bizonyos magyarok intéztek a pápához T242. február 2-án.55 A levél azt a hely
zetet tárja elénk, amely a határoknak a befagyott Dunán való sikeres átke
lése után alakult ki. A levélírók felsorolják azokat a megerősített helyeket, 
amelyek tudomásuk szerint még ellenállnak. Ezek a mai Dunántúl területén 
Fehérvár, Esztergom, Veszprém, Tihany, Győr, Szentmártonhegy (Pannonhal
ma), Mosón, Sopron, Vasvár, Németújvár, Zala, Léka, míg a Duna túloldalán 
Pozsony, Nyitra, Komárom, Fülek, Abaújvár, valamint „más várak és erődí
tett helyek" (aliis castris et locis similiter munitis)?6 Feltűnő, hogy a név sze
rint említett helyek többsége királyi várszervezet központja, s csak néhányuk 
új típusú — nem ispánsági — vár (Németújvár, Léka, Fülek) vagy megerősített 
helynek számító kolostorépület (Tihany, Pannonhalma, s talán Zalavár). Az 
ellenálló ispánsági központok' sorozatát kiegészíthetjük még Trencsénnel.57 

Nem kétséges tehát, hogy a helyi védelem centrumai a várszervezet központ
jai voltak.58 A jelenséget jószerivel magától értetődőnek tarthatjuk, hiszen tör
ténetírásunk egykorú véleményre, nevezetesen IV. Béla megítélésre alapozott 
megállapítása szerint az országban, az ispánsági központokat nem számítva, 
alig-alig volt sikeres ellenállás reményével kecsegtető erődítés, vár.59 

Egy további adat arra figyelmeztet, hogy más szempontokat is figyelembe 
kell venni a királyi várszervezet — mint a tatárok ellenében kifejtett helyi el
lenállás alapjául szolgáló intézmény — értékelésekor. Egy 1257. évi Zala me
gyei adat szerint ugyanis bizonyos zalai királyi serviensek a tatárjárás idején 
félelmükben a zalai vár kerkai őreinél (speculatoribus Zaladiensibus de Karka) 
kerestek menedéket beállván közéjük földjeikkel együtt (se cum terris suis... 
adiunxissent). Ezek a királyi serviensek nem a megerősített várban, hanem 
magában a várszervezet intézményében látták azt az erőt, mely képes megvé
deni őket. A várszervezet tehát nem pusztán a központjaiul szolgáló várak 
miatt volt alkalmas a helyi ellenállási gócok kialakítására, hanem — a kortársi 
megítélés szerint — társadalmi és főként katonai szervezettsége miatt is.60 

53 1244: AUO VII. 174. o., ill. 1244: RA 1/2. 229—30. O., v. ö. még 1244: CD IV. 1. 343. O. 
54 1245 : CD VII. 3. 26. O., 1248 : CD IV. 2. 455. o., 1249 : HO VIII. 54. O. 
55 A p á p a i szék ekkor , IV. Celesztin ha lá la u tán , ü r e sedésben volt, IV. I n c e megvá lasz tásá ra 
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A királyi várszervezet népeinek a tatárjárás harcaiban való részvételéről 
csak meglehetősen kis számú forrás alapján alkothatunk képet. Jóllehet a mu
hi csata résztvevői közül több mint két tucat személyt ismerünk név szerint 
is, egyetlen várszervezietbeliről sem állíthatjuk minden kétséget kizáróan, 
hogy ott volt a Sajónál.61 Forrásainknak ez a hallgatása kétségtelenül magya
rázható bizonyos mértékig azzal, hogy a tatárjárás alatt szerzett érdemek ju
talmazásakor a király közvetlen környezetéhez tartozók helyzetükből fakadó
an előnyt élveztek. Néhány eset azonban jelzi, hogy a világi arisztokráciánál 
jóval kisebb társadalmi presztízzsel rendelkező érdemszerzők tettei sem ma
radtak viszonzatlanul. így pl. Wochv pozsonyi polgár (civis Posoniensis) je
lentős, hat ekényi földadományban részesült 1243-ban a muhi csatában tanú
sított vitézségéért és a királynak a menekülése közben tett szolgálataiért.62 Mi
vel az oklevelek hallgatásából módszertanilag meglehetősen kétes értékű kö
vetkeztetések lennének csak levonhatók, meg kell elégednünk azzal a feltéte
lezéssel, hogy a királyi várszervezet hadakozói minden bizonnyal képviseltet
ték magukat a Sajó mellett vereséget szenvedett.királyi hadban. E feltételezés 
azért is indokolt, mert a tatárjárás elbeszélő forrásainak legrészletesebbike, 
Rogerius műve is egyedül a királyi sereggel kapcsolatban alkalmaz olyan ki
fejezést, amelyet a királyi várszervezethez kapcsolhatunk. A magyar haderő 
mozgósításáról szórva Rogerius úgy fogalmaz, hogy IV. Béla elrendelte, hogy 
„mind a nemesek, mind azok, akiket királyi servienseknek neveznek, mind a 
várkatonák, vagyis a fentebb említett várakhoz tartozók, készüljenek fel a 
hadra".63 Az idézett szövegnek a várszervezetre való utalása nyilvánvaló, an
nál inkább magyarázatra szorul azonban a „castrenses et pertinentes ad cast
ra" kifejezés. Abban az esetben ugyanis, ha Rogerius terminológiáját a XIII. 
századi magyar okleveles gyakorlat várszervezetbeliekre vonatkozó szóhasz
nálatának alkalmazása alapján értelmeznénk — ahol is a „castrensis" várnép-
belit, a „jobagio castri" pedig várjobbágyot jelöl —, arra az alig valószínű-kö
vetkeztetésre kellene jutnunk, hogy a király csak a várnépbeliek hadba vonu
lását rendelte el, míg a várjobbágyokról, akik pedig kifejezetten a királyi vár
szervezet katoináskodói közé tartoztak, nem intézkedett. Rogerius egész mű
vének terminológiai áttekintése alapján azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a 
szerző korántsem törekedett a sokszínű XIII. századi magyar társadalom egyes 
rétegeinek pontos terminológián alapuló elkülönítésére: nem alkalmazta a kor
nak a jogállásokat is tükröző, s így a modern történetírás által társadalomtör
ténet i ig is értékelhető, speciális kifejezéseket, hanem — választott műfajá
nak megfelelően — általános, irodalmi jellegű terminusokkal él. Bármely 

61 Két várjobbágy személyével kapcsolatban merül fel annak lehetősége, hogy a muhi csata 
résztvevői voltak. Egyikük az a Hecsei Mihály szolgagyőri, Bars megyében birtokos, várjob-
bágy, akiről a fiát királyi servienssé fogadó oklevél azt állítja, hogy a tatárokkal folytatott 
harcban esett el (1268: CD IV. 3. 432. o.). Nem állítható bizonyosan, hogy Mihály a Sajó melletti 
ütközetben, vagy az azt követő menekülés során vesztette életét, ugyanis halála bekövetkezhe
tett azokban a helyi jelentőségű összecsapásokban is, amelyek következtében a barsi hospesek 
menekülésre kényszerültek, s amelynek alkalmával privilégiumuk megsérült (vö. AUO VII. 352. 
o.). A másik személy Radiszlő (Razlo) fia Pousa trencséni várjobbágy, akiről Bogomér trencséni 
ispán 1242 utánról való oklevele feljegyezte, hogy „in exercitu domini regis mortuus fuisset" 
(CDES II. 77. o.). Ha esetében hajlanánk is annak megállapítására, hogy Pousa Bogomér ispán 
kíséretében a muhi csata résztvevője majd áldozata volt, azonban az a körülmény, hogy halála 
bekövetkezhetett az 1242-ben Frigyes osztrák herceg ellen vezetett hadjárat során is, nem teszi 
lehetővé egy minden kétséget kizáró állásfoglalás megfogalmazását. 

62 1243 : MES I. 346. o. 
63 Rogerius 14. c. : „ t a m nobiles, q u a m qu i se rv ien tes regis d icun tur , q u a m cas t renses e t p e r 

t inentes ad cas t ra super ius n o m i n a t a se ad exe rc i tum p r e p a r a r e n t " — SRH I I . 560. o. ( m a g y a r u l : 
TjE 120. o.) 
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rendű vagy rangú „katona" számára miles^'1 épp úgy, mint ahogy a „hadsereg, 
csapat" is müitia vagy exercitusß» Ez a sajátosság arra bátorít, hogy a Roge-
riusnál szereplő „castrenses et pertinentes ad castra" kifejezést széles körű, a 
várjobbágyokat és a hadakozó várnépbelieket egyaránt magába foglaló meg
fogalmazásnak tartsuk, amelynek két eleme (castrenses, ill. pertinentes ad 
castra) egymást tautologikusan magyarázza, de nem kiegészíti.6*3 Rogerius szö
vegére támaszkodva tehát nem lehet arra következtetni, hogy a várjobbágyok 
általában nem jelentek meg a királyi seregben és nem vettek részt a muhi 
csatában. 

Némileg más a helyzet az okleveles anyagból kihüvelyezhető adatokkal. Az 
a kevés információ ugyanis, amellyel a várszervezetbelieknek a tatárjárás har
caiban való részvételére vonatkozóan rendelkezünk, nem a királyi sereg tevé
kenységéhez, hanem határozottan a helyi ellenálláshoz kapcsolódik. Említet
tük már a bolondod vár Sőreg falubeli várjobbágyait, akik a birtokukon levő 
Dánoskő nevű hegyet megerősítve, sok királyi népet (populos nobis — sc. regi 
— subiectos) megvédelmezték. A trencséni vár Wetislou falubeli népei (homi
nes castri) Trencsén várát védték csakúgy, mint Premysl és Nosk várjobbá-
gyok. Az utóbbiak Bogomér ispán oldalán részt vettek a trencséni határok vé
delmében is. Otrmarus fia András és öt rokona, a nyitrai vár alsójécsbeli vár
jobbágyai csatlakoztak a menekülő király kíséretéhez, akinek aztán a tenger
parton tettek jeles szolgálatokat.67 

A négy adat legjellemzőbb közös vonása, hogy egyik esetben sem állapítha
tó meg a várszervezetbeliek részvétele a muhi csatában, sőt, ellenkezőleg, min
den valószínűség szerint valóban nem vettek részt az ütközetben. Ez a tény 
mind a négy esetben magyarázatot igényel, ugyanis az említettek szervezeté
hez vagy szűkebb pátriájához tartozó személyeknek a királyi seregben való 
megjelenéséről viszont tudomásunk van. A sőregi várjobbágyok annak elle
nére sem jelentek meg a királyi táborban, hogy ispánjuk ott tartózkodott.68 

Erre az esetre kielégítő magyarázatot adhat az a körülmény, hogy a tatár elő
őrs minden bizonnyal elvágta a sőregieket a királyi tábortól. A wetislou-iakkal 
kapcsolatban megoldásként kínálkozik annak feltételezése, hogy eredendően 
nem hadakozással tartozó vánnépek voltak,69 így nem szálltak hadba Szobosz-
ló fia Bogomér trencséni ispán oldalán — akinek részvételét a muhi csatában 
fentebb valószínűsítettük —, s csak akkor ragadtak fegyvert, amikor az észa
ki tatár sereg április végére tehető betörése miatt rákényszerültek a védeke
zésre. A hasonló érvek azonban elesnek a nyitrai és a trencséni várjobbágyok 
távolmaradásának lehetséges indokai közül. Várjobbágyi státusuk alapján két
ségtelen, hogy hivatásos harcosok voltak. A nyitraiak ispánja, Csák nembeli 

64 L. pl. Rogerius 16. c. : „unus de militibus palatini" — SRH II. 561. o., 34. c. : Váradon „multi 
loricati milites erant" — SRH II. 577. o., 37. c. : az egresi monostorban „se milites . . . receperant" 
— SRH. II. 582. o., 39. c. : Esztergom városában „ e r a t . . . populus infinitus et burgenses ditissimi, 
milites, nobiles et domine" — SRH II. 584. o., stb. 

65 L. pl. Rogerius 16. c. : az egyházi és világi előkelők „aggregata militia" térjenek vissza a 
királyi táborba — SRH II. 562. o., 27. c. : Benedek váradi püspök „magno exercitu congregato" tá
mad az Egert kifosztó tatárok ellen — SRH II. 568. o., 29. c. : László somogyi ispán „cum sua 
militia" siet a királyi táborba — SRH II. 571. o. 

66 A mondottakból következően különösen találónak tartjuk Horváth János magyar fordítá
sát, mely a modern magyar társadalomtörténet által már nem használt „várkatona" szó alkal
mazásával pontosan tükrözi Rogerius e megfogalmazásának értelmezésében rejlő nehézségeket. 

67 1245: RA II/l. 21. o., 1243: AUO VII. 135. O., 1259: CDES II. 445. O., 1258 : RA 1/3. 362—63. o. 
68 1244: HO I. 22. O. 
69 A kérdés megválaszolását megnehezíti a wetislou-iakat illető, megnyugtatóan még nem tisz

tázott „homines castri . . . , qui in cabatis servire consueverant" kitétel. 



Máté királyi asztalnokmesterként IV. Béla szűkebb környezetéhez tartozott, s 
így jelenléte a muhi csatában — ha adatokkal nem is igazolható — minden
képpen szerfelett valószínű, annál is inkább, mert a tengerparton már bizo
nyosan IV. Béla mellett tartózkodott.70 Részese és, Csák nembeli Máté ispántól 
eltérően, áldozata volt a muhi csatának Jakab nyitrai püspök is.71 A trencsé-
ni várjobbágyok érdemeit részletesen taglaló oklevél is hallgat Premysl és 
Nosk esetleges muhi szerepléséről, jóllehet információi a trencséni ispántól, 
Bogomértól származtak. 

A nyitrai és a trencséni várjobbágyok muhi csatából való távolmaradásának 
okait kutatva némi támpontot szolgáltathat néhány, a közeli Pozsony megyé
ből származó adat. 1245-ben IV. Béla a pozsonyi vár szállásadó jobbágyfiainak 
Nyék (Neku) nevű földjét adományozta Moch fia Lék (Lekv) és Csukár (Chu-
guer) fia Péter pozsonyi várjobbágyoknak és rokonságuknak azért, mert azok 
Pozsonyban saját költségükön tornyot építettek (turrim aedif icaver unt) és 
ígéretet tettek annak őrizetére.72 A szakirodalom egyértelműen a tatárjárást 
követő várépítések közé sorolta be ennek a toronynak a megépültét.73 A ma
gunk részéről nem tartjuk kizárhatónak azt a lehetőséget sem, hogy egy, már 
a tatárjárás alatt kialakított ideiglenes védőműnek, a tatárjárás utáni végle
ges kiépítéséről lehet szó. Erre a feltételezésre elegendő alapot biztosítanak 
azok az adataink, amelyek a tatárjárás ideje alatt végrehajtott ilyen építke
zésekre vonatkoznak. Rogerius számol be arról, hogy Váradon a vár „nagy 
árkokkal és a falakon fatornyokkal volt megerősítve", ám egy korábban le
omlott falszakaszt sebtiben kellett pótolni, s az új fal nem is volt képes ellen
állni a tatár kőhajító gépek koncentrált támadásának.7'1 Az esztergomiak is köz
vetlenül az ostrom előtt erősítették meg városunk védelmét.75 Hasonló előké
születekre sor kerülhetett Pozsonyban is. A sietve felépített, s aligha tökéletes 
— ne feledjük, mind Váradot, mind Esztergom városát bevették a tatárok — 
védművek végleges felépítésére Pozsonyban a tatárjárás után kerülhetett sor, 
s a munkálatoknak a befejezését nyilván alaposan meggyorsította a Pozsonyt 
1242 tavaszán ért osztrák támadás is.76 

Akár a tatárjárás alatt, akár közvetlenül az után építették meg az említett 
pozsonyi várjobbágyok a tornyot, egy további adat az építkezés értelmezésé
nek további jelentőséget ad. 1255-ben a pozsonyi várhoz tartozó karcsai vár
jobbágyok a pozsonyi vár földjeinek visszaállítására kirendelt bírák, Roland 
nádor, pozsonyi ispán és Vince nyitrai püspök előtt bemutatták azt a királytól 
nyert oklevelüket, amely bizonyította, hogy a benne felsorolt karcsaiak, bár 
nem szerepelnek a pozsonyi várszervezet népeit előszámláló regestrum regálé
ban a várjobbágyok között, mégis a „szent király valódi jobbágyfiai" (veri 

70 Csák (I.) Máté személyére összefoglalóan Kristó 1973. 13—15. o. 
71 Rogerius 30. c. (SRH I I . 572. o.) 
72 CDES II . 126. — I t t j egyzendő meg , h o g y az a d o m á n y o s o k leszármazot ta i a később iekben 

az emlí te t t Nyéken , ü l . egy más ik , T ú r n a nevű b i r t o k u k o n is erősséget (castrum) emel tek , 
amelyek fe l tehetően fából készü l tek , m e r t 1286-ban a k i r á l y ellen lázadó Opor felégette azoka t 
(1287: ÁUO XII . 451. O.) 

73 Fügedi 1977. 27—28. o. 
74 Rogerius 34. c. : Vá rad „ m a g n i s m u n i t u m era t fossatis et t u r r i b u s l igneis s u p e r m u r o s " , 

viszont „ c a s t r u m e x u n a p a r t e d i r u t u m cernere tu r , amp lo m u r o i l lud fec imus r e p a r a r i " , végül 
azonban a t a t á r o k „ c a s t r u m illico c i r cumdan te s e x opposi to a d m u r u m n o v u m sep tem m a c h i 
n a s p o s u e r u n t e t die noc tuque cum eis emi t t e re lapides q u o u s q u e n o v u s m u r u s d i ru tus est ex 
t o t o " — SRH I I . 577. o. 

75 Rogerius 39. c. : „St r igonienses in te r im se cum fossat is , m u r i s e t t u r r i b u s ligneis for t i sseme 
m u n i e r a n t " — SRH I I . 584. o. 

76 Pauler 1899. II . 189. 1., Kristó 1986. 132. o. 
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filii jobagionum Sancti Regis) közé tartoznak. A nádor és a püspök átírva a 
királyi pátenst a megye várjobbágyai, várnépei és nemesei tanúsága mellett 
megerősítették a karcsaiak státusát.77 Pontosan egy évvel később, ugyanezek 
a karcsai várjobbágyok a király elé járulva Roland nádor és Vince püspök ok
levelének megerősítéséért folyamodtak, amit meg is szereztek. Igen tanulsá
gos az az indoklás, amelyet IV. Béla oklevele írásba foglalt. E szerint ugyanis 
a király „megfontolva, hogy a pozsonyi vár tornyainak az oltalmazása, amely
nek az őrzésére, miként a szent király többi Pozsony megyei jobbágya is, ama
zok (ti. a karcsaiak) rendelve vannak, az egész országnak hasznos és szüksé
ges a jelenben és a jövőben is" erősítette meg a karcsaiak státusát.78 

Az idézett királyi nyilatkozat nem kevesebbet állít, mint azt, ho gy a vár
jobbágyok katonai szolgálatukat — legalábbis Pozsony megyében és legalább
is részben — a várszervezet központjának, a várnak a védelmével teljesítették, 
annak megoltalmazására voltak kirendelve. Amennyiben forrásunk nem vala
mely, az országos gyakorlattól jelentős mértékben eltérő helyi sajátosságot 
tükröz, s így a benne foglaltak érvényesek az ország valamennyi várszerve
zete tekintetében is, akkor IV. Béla uralmának második felében a várjobbá
gyok legalább egy részében kifejezetten várvédő katonákat kell látnunk. To
vábblépve, témánk szempontjából az igazi kérdés valójában az, hogy vajon az 
1256. évi oklevélben foglaltak — amennyiben nem kizárólag Pozsony megyé
ben érvényes állapotot rögzítenek — alkalmazhatók-e már a tatárjárás évére 
is. Kérdéses, hogy vajon nem csupán a tatárjárást követően megindult várépí
tési, illetve részben-korszerűsítési hullám által előidézett új jelenség-e a vár
jobbágyoknak a várszervezet központjának védelmére rendelése. 

A felmerülő kérdések minden kétséget kizáró, megnyugtató megválaszolása 
további hadtörténeti kutatások feladata lehet. A várjobbágyságnak a várszer
vezeti központot védő katonaságként való meghatározása mellett szóló érv
ként figyelembe kell venni azt, hogy a várjobbágyság volt az Árpád-kori ma
gyar társadalom hivatásos katonáskodói rétegei közül az egyetlen, amely köz
vetlenül a várszervezethez, illetve az azt megtestesítő várhoz tartozott. Az 
összefüggő területű vármegye hátterével nem rendelkező, Szolgagyőr-típusú 
várszervezetek esetében egyenesen nem is lehettek mások a vár vélelmére 
rendelt katonák. További érvként felmerülhet, hogy a királyi várszervezet 
tisztsége között ismerünk olyat, amely kifejezetten a várhoz mint a várszer
vezet központjához kapcsolódik: ez a várnagy (maior castri). A várnagy felada
tai közül a szakirodalom eddig jórészt a vár karbantartását, gondozását emel
te ki,79 jóllehet kézenfekvő annak feltételezése, hogy a távollevő ispánt a vár 
védelmének irányításában a várnagy helyettesítette. Nem mond ennek ellent 
az a kétségtelen tény sem, hogy nincs adatunk a várnagyok katonai szereplé
sére, hiszen hasonló a helyzet a hadnagyok esetében is, már pedig az utóbbi 
tisztség katonai jellegében történetíróink egyetértenek. A kérdés vizsgálata so
rán figyelembe veendő, hogy Premysl és Nosk trencsén várjobbágyok — egye-

77 1255 e lő t t : CDES II. 326. O., 1255: CDES II. 354. o. 
78 1256: IV. Béla „a t t enden te s , quod custodia t u r r i u m castr i Posoniens is , ad q u a r u m conser -

vac ionem ipsi, sicut et alii i obag ionum sanct i regis de comi ta tu Posoniens i sunt deputa t i , tóti 
regno sit ut i le ac necessa r ium in present i et p o s t e r u m p ro fú tu rum, id, quod per dictos fidèles 
nos t ros ius te et legi t ime est o rd ina tum, p resen t ibus c o n f i r m a m u s " — CDES II . 389. o. 

79 Györffy 1977. 204. o., Kristó 1988. 184. o. — Borosy A n d r á s szer int a v á r n a g y „a v á r p a r a n c s 
noka és gondozója" (Borosy 1983. 20. o.). 
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bek mellett — kifejezetten a vár megvédésében (in conservando castro) tün
tették ki magukat.80 

Ezek a megfontolások lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a várjob
bágyok, pontosabban egy részük, már a tatárjárás idején, s alighanem azt meg
előzően is, nem vonultak hadba a megyésispán vezette vármegyei csapattal, 
hanem a várnagy irányítása alatt a várban, illetve annak környékén marad
va, mintegy biztosították a hadba indulók hátországát, avagy, ha úgy adódott, 
a vár védelmét látták el. Ujabb adatok vagy szempontok felmerüléséig a mu
hi csatában részt nem vevő várjobbágyokban részben ilyen, az ispánsági köz
pont védelmére hátrahagyott katonákat kell látnunk. A várszervezet hadako-
zóinak a tatárjárás harcaiban való részvételéről valló adataink tehát annyiban 
módosítják a muhi csata előtti magyar mozgósításról fentebb kifejtetteket, 
hogy a Várjobbágyok egy részének távol maradása a Sajó mellett vereséget 
szenvedett királyi seregtől nem a megkésett és nem kellően hatékony mozgó
sítás sikertelenségének, hanem a magyar hadszervezet imént vázolt sajátossá
gának tulajdonítható. 

A tatárjárás pusztításainak mértékéről pontos számadást készíteni, a for
rások elégtelen volta miatt, nem képes a történettudomány. Az egyes történet
írók között jelentős eltérések mutatkoznak a pusztítások becsült értékeinek 
tekintetében is: történt kísérlet a tatárjárás átal okozott károk teljes eljelen-
téktelenítésére81 éppen úgy, mint a pusztulás nagyságának eltúlzására,82 míg 
végül a két előbbi vélemény között elhelyezkedő, mérsékelt álláspont vált el
fogadottá, amely szerint a veszteségek, ha egyes esetekben és egyes helyeken 
súlyosak is voltak, nem bizonyultak helyrehozhatatlannak és kiheverhetetlen-
nek.83 Jóllehet számszerű becslésekre aligha lehet vállalkozni, néhány tenden
cia mégis meglehetős biztonsággal megállapítható. Aligha szorul különösebb 
indoklásra az a megállapítás, hogy a tatárjárás pusztításai nem egyforma mér
tékben sújtották az ország egészét: míg az Alföld és Erdély területén — mely 
csaknem egyéves tatár megszállás alá került — igen jelentősek lehettek, a mai 
Felvidék és Dunántúl, valamint a Drávántúl esetében legfeljebb a tatár sere
gek útvonalába eső vidékek szenvedhettek számottevő károkat.84 

Amennyiben a tatárjárás által okozott pusztítások kérdését leszűkítjük 
pusztán a királyi várszervezetet érintő vonatkozásokra, hasonló nehézségekkel 
és hasonló tendenciákkal találjuk magunkat szemben. Az ország egész terüle
téről ismerünk olyan, a várszervezethez tartozó településeket, illetve birtoko
kat, amelyek a tatárjárás során váltak néptelenné. Abaújban Kerchről, Bihar
ban a szabolcsi várhoz tartozó Horongról, Mosonban Inseről, Pozsonyban avar 
erdőóvóinak egy földjéről, Győrben Hechenek a szolgagyőri vár alá tartozó 
két ekényi részéről, Valkóban Zerken, Chendey és Maley nevű földekről, 
Zemplénben Kengeltelequiről állítják forrásaink, hogy a tatárjárás óta „üres 

80 1259 : CDES I I . 445. O. 
81 Zichy 1934. 
82 Györffy 1987. I . 205., 497, 700—702., 841. o. 
83 Szabó 1966. 174—180. O. 
84 MT 1/2. 1438. o. {Krlstó Gy.) 

— 65 



és lakóitól elhagyatott" (vacua et hahitatoribus destituta) várföldek.85 Mivel 
ezek az említések igen későiek, több évtizeddel a tatárjárás után keltek (1262— 
1288 közötti időkből valók), jó okkal feltehető, hogy a pusztán maradt várföl
dek fenti sorozata csak azokat a várföldeket foglalja magába — s nyilván nem 
hiánytalanul —, a^melyek a tatárjárás során véglegesen elnéptelenedtek. Jóval 
magasabb lehetett azoknak a várszervezethez tartozó lakott helyeknek a szá
ma, amelyek csak részlegesen pusztultak el, vagy elmenekült lakói a tatárok 
elvonulása után visszatértek lakhelyükre.86 

A tatárjárás következtében véglegesen elnéptelenedett várföldek esetében 
sem állítható bizonyosan, hogy egykori lakóik áldozatul estek a harcoknak, hi
szen — mint Szabó István arra figyelmeztetett87 — nem zárható ki annak le
hetősége sem, hogy elmenekülve sikerült életben maradniuk, de valamilyen, 
pontosan nem ismert oknál fogva nem tértek vissza korábbi otthonukba. Alig 
egy-két esetben ismerjük a várszervezethez tartozó lakosság sorsát. A Nyitra 
megyei Udvarnokon négy castrensis-tnansio maradt életben, a többieket a ta
tárok megölték.88 Nógrádban Zeleu és Rendwey lakói valamennyien áldozatul 
estek.89 Bizonnyal a tatárjárás során halt meg az az Ekusyoachim nevű szabol
csi várjobbágy is, akinek az üresen álló földjére — az említettnek ugyanis nem 
voltak örökösei — a tatárjárás után Sándor comes fiai tették rá a kezüket 
minden királyi adomány nélkül.90 Kérdéses, hogy a Csongrád megyében emlí
tett, a tatárok által megölt Chupur nembeliek a csongrádi várszervezethez tar
toztak-e.91 

Nem csupán egyes településeket, várszervezethez tartozó birtokokat pusztí
tottak el a tatárok, hanem egész várszervezetet is. Történetírásunk 
állásfoglalása szerint a Felső-Tisza vidéktől a Kárpátokig terjedő, és éppen a 
tatár fősereg útjába eső Borsóvá vármegye a tatárjárás következtében akko
ra veszteségeket szenvedett el, hogy helyreállítására már nem volt mód. Terü
lete részben a szomszédos megyékbe, részben az újonnan kialakuló Bereg vár
megye (korábban beregi erdőispánság) területébe olvadt be.92 

A tatárjárásnak a királyi várszervezetre gyakorolt hatása nem korlátozha
tó csupán az elnéptelenedő várföldek kérdésére. Az 1241 tavaszán bekövetke
zett támadás egy további ponton beavatkozott a királyi várszervezet történe
tébe: megakasztotta azt az át-, illetve újjászervezési folyamatot, amelyet IV. 
Béla még a tatárjárás előtt megkezdett, s amely szervesen kapcsolódott a ki
rály ún. birtokrestaurációs politikájához.93 Történetírásunk már felfigyelt ar
ra a jelenségre, hogy a birtokvisszavételi politika 1239. évi befejezése után IV. 

85 1262: CD IV. 3. 77. O., 1266—69. k ö r ü l : CD VI. 2. 390. O., 1268: UB I. 346. O., 1288: AUO IV. 310. 
o., 1282: AUO IV. 237. O., 1264: HO VI. 124. O., 1271: AUO VIII . 342. O. 

86 Je l lemző e t ek in te tben , hogy IV. László 1288. évi oklevele a pozsonyi v á r e lpusztul t b i r toká t 
m i n t „a t e m p o r e . . . in t ro i tus a n t i q u o r u m T a r t a r o r u m h a c t e n u s dese r t am, v a c u a m et suis h a b i -
t a to r ibus d e s t i t u t a m " jel lemzi, megkü lönböz te tve ezzel az 1241—42-es t a t á r j á r á s t az 1285-ben 
v isszaver t t a t á r betörés től . 

87 Szabó 1966. 179. O. 
88 1247: AUO VII. 225. O. 
89 1244—45 k ö r ü l :CDES II . 107. O. 
90 1266 : AUO VII. 146. O. 
91 1247: Reizner 1899—1900. IV. 3. o. — A várszervezethez tartozásuk mellett szólhat, hogy bir

tokukat — egy halászóhelyet — a csongrádi várhoz tartozó lakatlan Tápéval együtt adományozta 
el a király, továbbá a halászóhelyeknek a várszervezetre utaló neve (Warthow), ez utóbbi érvet 
bizonytalanná teszi azonban, hogy nem zárható ki annak lehetősége, hogy a várszervezettől 
független Chupur nembeliek más címen (királyi adomány, csere stb.) is hozzájuthattak a halá-
szóhelyhez. 

92 Györffy 1987. I. 520—23. o., Kristó 1988. 421—25. o. 
93 V. ö. Rákos 1974. 20—21. o. 
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Béla hozzákezdett az udvar-, illetve várszervezet népei helyzetének rendezé
séhez.94 A király több oklevelében is kifejtette, hogy „egynémely elődei ide
jében" (quorundam antecessorum nostrorum temporibus) zavarok következ
tek be a királyi várszervezet életében, így pl. a várszervezethez tartozó népek 
szolgáltatásait vagy státusügyeit illetően.95 1240 áprilisában rendezte és foglal
ta írásba IV. Béla a győri vár joghatósága alá tartozó Ság, Nyúl, Tarján és Écs 
falubeli szőlőműves várnépbeliek kötelezettségeit és jogait, majd néhány hó
nappal később, szeptemberben, a barsi suburbiumban lakó hospesék szabad
ságait állapította meg.96 Pozsony megyében az előkelő „szent király régi és 
valódi jobbágyai" (antiqui et veri iobagiones sancti regis) névvel illetett két 
várjobbágy-nemzetség, az Etre (Ethuruh) és a Magyar (Mogor) mansioinak 
összeírására került sor. Bár ez utóbbi intézkedésnek az emléke az érintettek 
számára kiadott oklevél formájában maradt ránk,97 mégis bizonyos, hogy a 
kérdéses összeírás nem egyedül a két említett rokonság státusának rendezésé
re irányult. Erre utalnak a különböző várakkal kapcsolatos jegyzékekre, re-
gesztrumokra vonatkozó adataink. 

A tatárjárás után IV. Béla, ha megváltozott céllal is, folytatta a birtokjogi 
vizsgálatokat.98 Ezek során Pozsony megyében többször is hivatkoznak a ki
rály regesztrumára. Egy 1253-ban lefolytatott birtokperben a várföld jogtalan 
elfoglalásával vádolt egykori pozsonyi hirdetőnagynak (maior preconum) úgy 
sikerült megvédenie tulajdonjogát a szintén a várszervezetbeliek közül kike
rülő vádlóival szemben, hogy bemutatta királyi adománylevelét, valamint iga
zolódott, hogy korábban „amikor a pozsonyi vártól elidegenített más földeket 
Béla király úr regesztruma által a pozsonyi várnak visszaállítottak" (cum alie 
terre a castro Posoniensi alienate per registrum domini Bele ... regis . . . 
castro Posoniense fuissent restitute), akkor az eljárást lefolytató nádor és po
zsonyi ispán már a hirdetőnagynak ítélte a vitatott földet.99 Egy két évvel ké
sőbbi adatunk közelebbről is meghatározza a regesztrum tartalmát. A karcsai 
szent király jobbágyainak más összefüggésben már említett státusügyében Ro
land nádor és pozsonyi ispán, valamint Vince nyitrai püspök által kiállított 
oklevél szerint „amikor a király úr az örökadományok idején a pozsonyi vár 
minden jogát és az állapotát személyesen elrendezte és megújította az ehhez a 
várhoz tartozó összes várjobbágy és bármely más állapotú embernek a nevét 
királyi regesztrum rendjébe foglalva" (cum dominus rex tempore revocacionis 
perpetuitatum omnia jura et statum castri Posoniensis ordinasset personaliter 
et renovasset, nomina omnium jobagionum ac aliorum cuiuscunque condicio-
nis hominum ad id castrum pertinencium in tenorem regestri regalis conclu-
dendo), akkor az említett karcsaiak kimaradtak a regesztrumból, noha ők is 
a szent király jobbágyai közé tartoznak.100 Az ebben az oklevélben említett re-

94 Legú jabban MT 1/2. 1379. o. (Kristó Gy.) 
95 L. IV. Béla ké t 1240. évi oklevelének egymássa l h e l y e n k é n t szó szer int is megegyező s o r a i t : 

HO I II . 5. O., ill. CDES II . 51. O. 
96 1240: HO I I I . 5—7. o., ill. 1240: CDES I I . 56—57. o. — Mindké t in tézkedésse l k a p c s o l a t b a n fel-

eml í the tők n é h á n y évvel k o r á b b i p á r h u z a m o k . A ba r s i eset beleil l ik a kü lönböző hospes -közös -
ségek k ivá l t ságo lásának m á r az 1230-as években meg indu l t soroza tába , míg a Győr m e g y e i sző
lőművesekéhez — a köte lezet tségek megszabo t t r end jének rögzí tése t ek in t e t ében — tá r s í tha tó a 
bé lakú t i a p á t s á g n a k ju t t a to t t cas t rens is - fa lvak szo lgá l ta tása inak megá l lap í tása (v. ö. 1237: AUO 
VII. 29. o.) 

97 1240: CDES II . 51. o. 
98 Rákos 1974. 21—27. O. 
99 1253: AUO VII. 358. o. 
100 1250 .CDES II . 354. o. 



gesztrum szolgálhatott alapul az Etre és a Magyar nembeli pozsonyi várjobbá-
gyok 1240. évi oklevelének kiállításához is.101 A pozsonyihoz hasonló regeszt-
rumokról más vármegyék esetében is tudomásunk van. Nógrádban 1254-ben 
IV. Béla megerősített egy bizonyos Andrást a korábban neki adományozott 
Szerdahely egykori nógrádi várföld birtokában azon határok között, amelyek 
a királyi regesztrumban (in nostro regestro) megtalálhatók.102 1272-ben pedig 
a Gutkeled nembeli Csépán fiai, Lőrinc és Mihály adták elő V. Istvánnak, hogy 
még apja, IV. Béla idejében Roland nádor, akit a király a „várak jogainak 
visszaállítására" (pro renovandis iuribus castrorum) rendelt ki bírónak, Fe
ketenép nevű birtokukat „a szerémi vár jogának címén belefoglaltatta és be
jegyeztette a regesztrumba" (nomine iuris castri Sirmiensis . . . fecisset impediri 
et annotari in registro). Az V. István koronázása után a szerémi vár jogtala
nul elfoglalt földjeinek visszavételére kiküldött Pál pécsi prépost erre a reg észt -
rumra hivatkozva (regestri pretextu) a birtokot ténylegesen is vissza akarta 
csatoltatni a várhoz.105 Ezek az adatok kétségtelenné teszik, hogy IV. Béla ki
rály a királyi várszervezet népeinek és földjeinek rendezésére irányuló akciói 
együtt jártak egy-egy várszervezet pillanatnyi állapotának írásba foglalásával.J(K 

A regesztrumok közül a pozsonyiról valószínűsíthető, hogy már a tatárjárás 
előtt elkészülhetett: erre utal, hogy már az idézett 1240. évi oklevélben emlí
tik egy, az előkelő várjobbágyokat összeíró jegyzék elkészítésének szándékát, 
valamint, hogy az 1255. évi oklevél szerint a pozsonyi összeírás elkészítésére 
az „örökadományok visszavonásának idején" (tempore revocacionis perpetui-
tatum) került sor, amely megfogalmazás egyértelműen a tatárjárást megelőző 
időre helyezi a regesztrum keletkezésének idejét. A nógrádi jegyzék keltezé
sének megállapításához nincs támpontunk, míg a szerémi — Rátót nembeli 
Roland nádorként való említése miatt — bizonnyal a tatárjárás utáni várföld
vizsgálatokhoz kapcsolható. 

A várszervezet rendezésének folyamatát megakasztó tatárjárás alaposan meg
lazíthatta a várszervezetet összetartó kötelékeket. Maga IV. Béla s felemlíti a 
királyi váraknak a tatár támadás által megzavart állapotát.10"' A tényleges vesz
teségeken kívül jócskán akadhattak, akik a várszervezettől való függetlene
désre használták fel a zűrzavaros állapotokat. Az sem mehetett ritkaságszám
ba, hogy a valamilyen oknál fogva üresen álló várföldet egy-egy élelmes szom
széd a maga birtokához csatolt. 

A tatárjárás viharának elültével IV. Béla folytatta a birtok- és tulajdonjo
gok egész országra kiterjedő vizsgálatát. Az 1248 és 1258 között lefolytatott 
birtokvizsgálatok fő célja, noha a tatárjárás előtti hasonló akciókkal ellentét
ben már nem korlátozódott kizárólag a királyi javak visszavételére, hanem 
minden birtokos elbitorolt tulajdonának visszaállításárt irányult,106 a várszer
vezet restaurálása volt. Szemben IV. Béla tatárjárás előtt követett belpolitiká

iul 1240: CDES II. 51. o. — Az oklevél közvetetten utal is az összeírásra: „eorum nomina et 
numerum, qui antiqui et veri iobagiones sancti regis inventi fuerant, . . . , piacúit designare". 

102 1254 : CD IV. 2. 234. O. 
103 1272 : CD VI. 2. 393—94. O. 
104 Ezekre a r egesz t rumokra Szentpétery 1930. 92—93. o. — A várszervezet te l kapcsola tos k ü 

lönböző jegyzékek m á r a XI . században is készü l t ek : László I I I . 2. és K á l m á n I. 79. (Závodszky 
1904. 173—174., 193. o.). 

105 1256: „ s t a tum ca s t ro rum n o s t r o r u m in regno nos t ro ex i s tenc ium pe r hos t i lem T h a r t a r o r u m 
In t ro i tum confusum p a r i t e r et t u r b a t u m " — AUO I I . 271. o. 

106 Rákos 1974. 21—22. O. 
• 
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jáyal, mely a III. Béla-kori állapotokhoz való teljes visszatérést hirdette,107 s a 
várszervezet ügyét kimondatlanul is mennyiségi kérdésre egyszerűsítette, a 
várszervezet restaurálásának a tatárjárás után alkalmazott módja inkább a 
minőséget tartotta szem előtt. A IV. Béla birtokpolitikájában bekövetkezett 
változás véget vetett annak a kísérletnek, amely erőszakos úton kívánta hely
reállítani, illetve konzerválni a királyi várszervezet XII. századi állapotát, s 
amely kísérlet, ellentétes lévén a társadalmi fejlődés tendenciáival, szükség
szerűen szembeállította az uralkodót a társadalom jelentős, politikai akarat
nyilvánításra képes részével. Az új politika lényege abban ragadható meg, 
hogy a király a maga sajátos eszközeivel igyekezett elősegíteni a királyi vár
szervezet népei a központi hatalom számára legértékesebbnek tartott részé
nek, a birtokos vár jobbágyoknak a beilleszkedését az ország megváltozó bir
tokstruktúrája által meghatározott, újonnan formálódó társadalmi keretekbe. 
Ennek, s nem Béla valamiféle következetlenségének tudható be az, hogy a ki
rály minden ódzkodás nélkül mondott le az egyes várak lakatlan — s így a vár
szervezet számára hasznot nem hozó — birtokairól, s adományozta el hívei
nek, miközben — különösen a várjobbágyok esetében — a lakott várföldek 
birtokosait a királyi birtokpolitika által nyújtható védelemben részesítette.108 

Az így kialakult helyzetre maradéktalanul jellemző az az adománya, amelyet 
Márton fiainak, Istvánnak és Mikének, honti várjobbágyoknak tett, akik hasz
nossá tették magukat „várunk jogainak megőrzése és azoknak, amelyeket el
idegenítettek a vártól, a visszaállítása érdekében" (pro iuribus castri nostri con-
servandis et pro his, que sunt de Castro alienata, revocandis), nekik adományoz
va a honti vár Százd nevű földjét.109 

A királyi várszervezet tatárjárást követő történetének tanúsága alapján a 
várszervezet működőképességének helyreállítása sikeresnek mondható. Az 
1242 utáni évek magyar külpolitikai és katonai aktivitása jelzi, hogy az ország 
erejét a tatárjárás következményei nem gyengítették meg jelentősen.110 An
nak a politikának a helyességét, amelyet IV. Béla a tatárjárás után a királyi 
várszervezettel kapcsolatban folytatott, a XIII. század második fele hadtörténe
tének több eseménye is igazolja. A királyi várszervezet hadakozóit ott találjuk 
a korszak számos hadjáratának résztvevői között.111 Különösen az 1273-as év 
katonai eseményei kapcsán ránk maradt adatok tanulságosak. 

Az 1273-as év a Bábenberg-örökség birtoklásáért vívott, hosszú évtizedeken 
átívelő harc egy eseményekben gazdag állomása volt.112 Februárban magyar 
csapatok törtek be Stájerországba és Karintiába, illetve Ausztriába és Morva
országba. Ennek megtorlásaként áprilisban osztrák és morva hadak hatoltak 
be Magyarország területére, elfoglalták többek között Győrt, Szombathelyet, 
Nyitrát, felégették Kőszeget. Nyitra védői között ott volt Roland comes, nyit-

107 L. pl. 1237: „ r e g n u m n o s t r u m in eum s t a tum, in quo fuerat t e m p o r e íelicis m e m o r i e Bele 
regis an teccesor i s nos t r i r e d u c e n d o " — MES I . 322. o. 

108 L. Zsoldos 1990. 5—13. o. 
109 1261: HO VIII. 81—82. o. 
110 Bertényi 1978. • 
111 1247: DI 86. 580., 1258: RA 1/3. 362. o., 1259: HO: VI. 97. o., 1268: CD IV. 3.342. o., 1266: HO VI. 

142. o., 1267: CD IV. 3. 413. o., 1268: ÜB. I. 347. o., Csáky I . 10. o., 1281: HO VIII. 210. o., Hazai 90. 
1. (kétes h i te lű 1. RA 3114. sz.) , Palásthyak. I. 12. o., 1282: AUO IX. 330. o., 1284: Hazai 96. o., 
1285: AUO XIV. 276. o., 1287: CD V. 3. 345. O-, AUO IX. 451. O., AUO IX. 177. O., 1298: AUO XII . 619. 
o., s tb . 

112 Az év e semény tö r t éne té t előadja Szabó 1886. 11—16. o., Pauler 1889. I I . 306—14. o., Krista 1986. 
141—42. o. "j 
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rai várjobbágy.113 A támadásnak sikerrel ellenálló Németújvár védelmében 
esett el Salamon, Káld faluból való vasvári várjobbágy.114 A kora nyáron Győrt 
visszafoglaló magyar seregben több mint féltucatnyi vár képviselőiről van 
biztos tudomásunk. Jelen voltak szolgagyőri hadakozó várnépek, két vasvári 
(söjtöri és gencsi) várjobbágy-rokonság, soproni, abaúji, nógrádi, veszprémi és 
borsodi várjobbágyok.115 Győr visszafoglalásíát követően, a magyarországi had
járatra készülődő II. Ottokár cseh király Laa-i táborát szétugrasztó magyar 
seregben harcolnak az abaúji vár Horvátiból való várjobbágyfiúi, gömöri öt 
pondust fizető jobbágyfiúk, továbbá a pozsonyi vár olgyai vár jobbágyai.116 Kér
déses, hogy az „a cseh királlyal vívott Morva melletti ütközet" (in conflictu, 
quem iuxta Moraviam cum rege Boemorum habuimus), ahol gömöri és bor
sodi várjobbágyok tüntették ki magukat, azonos-e a Laa-i rajtaütéssel.117 Az 
olgyai vár jobbágyok Detrekő felmentésében is részt vettek.118 

Adataink messzemenően bizonyítják, hogy a királyi várszervezet hadakozói 
még a XIII. század utolsó harmadában is szerves részét alkották az országos 
haderőnek. A harcokban nem csak a hadműveletek által közvetlenül érintett 
területek (Nyitra, Vas, Sopron, Veszprém, Pozsony, valamint az ide sorolható 
Szolgagyőr119), hanem az ország távolabb fekvő várainak (Abaúj, Nógrád, Bor
sod, Gömör) hadakozói is részt vettek. Figyelemre méltó, hogy a harcokban 
részt vevő várszervezetiek közül csupán a Pozsony megyei olgyai várjobbá
gyokról feltételezhető, hogy nem pusztán várjobbágyi státusuk alapján jelen
tek meg a hadban, ö k ugyanis Hontpázmány nembeli Tamás szlavón bán fa
miliárisai (familiäres milites) is voltak.120 A többiek esetében nincs okunk ké
telkedni abban, hogy hadba vonulásuk a hagyományos rend szerint, a várszer
vezet hadakozói közé tartozásuk alapján történt. További említést érdemlő kö
rülmény, hogy az 1273-ban harcoló várszervezetbeliek többségéről megállapít
ható: részt vettek az 1273 előtti hadjáratokban is; az 1273. évi szereplésük te
hát nem valamiféle kivételes jelenség, az ország rendszeresen hadba vonuló 
fegyveresei közé tartoztak. Több esetben az 1273-ban szerzett érdemek ecse
telése előtt csak a szokásos „különböző hadjáratokban" (in diversis expeditio-
nibus) tett szolgálatokat emlegetik fel forrásaink,121 míg más esetekben pon
tosan megjelölik okleveleink V. István bolgárok vagy csehek elleni hadjáratát, 
a lázadó kunok elleni hadakozást.122 Az 1273-ban lezajlott harcoknak az idé-

113 1275: RA II/2—3. 125. O. 
114 1273: ÜB I I . 38—39. O. 
115 1273: CD VII. 2. 73—75. O., ÜB II . 37—38., 42—43., 63—64. O., 1274: Dl 65. 661., HO VI. 199—200. 

o., 1275 :CD VII. 2. 37—39. O., HO VI. 205—207. O. 
116 1273: RA II/2—3. 63—64. O., 1274: HO VII. 150—52. O., 1275: AUO IX. 113—14. O. 
117 1275: HO VII. 158—59. o., va l amin t 1275: a csa ta „con t ra exe rc i tum regis B o e m o r u m iux ta 

f luvium M o r v a " — HO VI. 206. o. 
118 1275: AUO IX. 113—14. o. 
119 Tagány i Káro ly a Győr megyeive l azonosít ja az emlí tet t Ság falut (Tagányi 1882. 393. o.), 

Györffy György azonban a Győr megye i Ságot n e m sorolja a szolgagyőr i v á r ta r tozékai közé 
(Györífv 1987. II . 567., 622. O.). 

120 1275 :AUO IX. 113—14. o. — T a m á s 1275 végétől tö l tö t te be a szlavón b á n i t isztséget (Wertner 
1909. 658. o., ill. Szögi 1985. 113. o.), k o r á b b a n pedig — 1275. márc ius 24. és j ú n i u s 4. között k i m u 
ta tha tóan — pozsonyi i spán volt (Wertner 1897. 666. o.). Mivel az olgyai vá r jobbágyoka t T a m á s 
fami l iá r i saként említő oklevél 1275. december 10. u t á n r a da tá lha tó (RA 2664. sz.) amikor i s T a m á s 
m á r bán volt, n e m á l lap í tha tó meg, hogy a vá r jobbágyok a had já ra t idején, 1273-ban is a f ami 
l iárisai vo l t ak-e m á r . 

121 1274: AUO IX. 81—82. O., Dl 65. 661., HO VI. 199—200. o., 1275: CD VII. 2. 37—39. o„ RA II/2—3. 
125—26. o., HO VI. 205—207. O. 

122 1273: CD VII. 2. 73—75. o., ÜB II . 42—43. o., RA n/2—3. 63—64. o., 1274: HO VII. 150—52. O. 



zett adatai tehát katonai szempontból működőképes intézménynek mutatják 
a királyi várszervezetet.123 

A vizsgálódásaink eredményeiből leszűrhető tanulságok több részletben is 
pontosítják, árnyaltabbá teszik, vagy éppen kiegészítik a tatárjárásról szóló 
ismereteinket. Változatlanul helytállónak bizonyult a korábbi szakirodalom 
azon megállapítása, amely szerint a tatár támadás olyan időszakban érte az 
országot, amelyben a korábbi hadszervezet szerkezetének megbomlása és át
alakulásának megindulása figyelhető meg. A szervezeti változást kiváltó je
lenségek sorában azonban nem a királyi várszervezetet sem kímélő, nagyará
nyú földadományozások és ezek következményei jelölhetők meg a központi té
nyezőként, hanem a birtokos közszabadok, a királyi serviensek kiválása ab
ból az archaikus hadszervezeti keretből, amelyet történetírásunk „megyei csa
patnak" nevez, s amely nem azonosítható az egy-egy vármegyéhez kapcsolódó 
várszervezet által kiállított katonai kontingenssel. Ennek megfelelően a tatár
járás során elszenvedett katonai vereség sem magyarázható a királyi várszer
vezet katonai teljesítőképességének feltételezett nagyarányú csökkenésével. 
Éppen ellenkezőleg, a helyi ellenállásról — forrásaink kis száma és szűkszavú
sága ellenére is — megrajzolható kép a királyi várszervezet intézményét mű
ködőképesnek mutatja. A tatárjárás megrázkódtatása kétségtelenül vesztesé
geket, helyenként — mint Borsóvá példája mutatja — helyrehozhatatlan ká
rokat okozott a királyi várszervezetnek. Minden bizonnyal döntő szerepet ját
szott az ország keleti felének közel egyéves megszállása és többé-kevésbé 
módszeres pusztítása annak az aránytalanságnak a fenntartásában, illetve 
megerősítésében, amely már eleve jellemző volt az egyes várszervezeteknek az 
ország egész területére kivetített regionális eloszlására.124 A királyi várszerve
zet azonban nem semmisült meg a tatárjárás során. Az egyes várszervezetek 
megbolydult belső viszonyait IV. Bélának a birtok- és státuskérdések rendezé
sére tett intézkedései stabilizálták. A tatárjárás annyiban befolyásolta közvet
lenül a királyi várszervezet fejlődését, annyiban tekinthető az intézmény tör
ténetében jelentős, korszakhatárként is alkalmazható eseménynek, amennyi
ben a tatárjárás eseményei és az azokból levont tanulságok IV. Béla korábbi 
belpolitikájának megváltozásához vezettek, s amennyiben az új belpolitika 
részben megváltoztatta azokat az elveket, amelyek érvényesítésével az uralko
dó restaurálni kívánta a királyi várszervezetet, illetve részben olyan hosszú 
távú társadalomfejlődési tendenciák előtt nyitott szabad utat, amelyek döntő 
és közvetlen hatással voltak a királyi várszervezet intézményeinek és népei
nek későbbi sorsára. Ez a folyamat azonban messze vezet mind a tatárjárás 
kérdéskörétől, mind pedig — időben — a XIII. század közepétől. 

• . 

123 Nem változtat ezen a tagadhatatlan tény sem, hogy az idézett oklevelek — kettő kivételé
vel — nemesítő oklevelek, hiszen az érintettek az 1273. évi hadjáratban még várjobbágyként 

124 Pesty 1882. 9—11. o., Molnár 1959. 232. o. 
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Attila Zsoldos 

THE ROYAL CASTLE-SYSTEM AND 
THE MONGOL INVASION 

Summary 

The result of the analysis concerning the county-troops, the basis of the Hunga
rian military system during the time of the House of Árpád, shows that they can
not be thought to be equal with the military of the royal castle-system. The county-
troops had members other than those of the castle-system, too; these were common
ers first of all. The crisis of the county's military system was not the outcome of the 
royal land-grants, what really had some influence upon the castle-system, but that 
of the fact that the propertied free commoners, having gained the legal status of 
„servientes regis", seceded from the county-troops. So far as the defeat of the ro
yal army is concerned during the Mongol Invasion the change — and confusion — 
in the military system is only one of the causes. The other is the failure of mobili
zation, which can be attributed partly to the procrastination and partly to the fact 
that the Mongols launched their attacks in different points simultaneously. The ef
ficiency of the royal castle-system was proved however by the fact that the centres 
of the local resistence were the castles with the contribution of their royal military. 
The royal castle-system was not annihilated during the Mongol Invasion; the at
tempts to stabilize it were successful and it was effective even in the last third of 
the century. 
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Attila Zsoldos 

LE S Y S T È M E D E S C H Â T E A U X R O Y A U X 
ET L'INVASION T A R T A R E 

Résumé 

L'examen de la composition des troupes départementales — qui constituaient la 
base du système militaire à l'époque Arpadienne — nous montre que ces troupes 
n'étaient pas identiques à celles des châteaux royaux. Dans les troupes départemen
tales nous trouvons des couches sociales indépendantes du système des châteaux, 
nous y trouvons avant tout des hommes libres. La crise du système militaire au mi
lieu du XIIIe siècle n'était pas la conséquence des concessions royales de terre qui 
ne laissaient pas intact le système des châteaux, mais c'était une crise provoquée 
par la sortie des hommes libres terriens, recevant le statut juridique serviens regis, 
des troupes départementales. Le changement troublant le système militaire n'était 
qu'une des raisons de la défaite de l'armée royale contre les Tartares. L'autre rai
son était l'échec de la mobilisation hongroise causé par la tardiveté et par l'attaque 
tartare qui venait à la fois de plusieurs directions, divisant ainsi la force de la Hon
grie. La capacité militaire du système des châteaux royaux est prouvée par le fait 
que c'était avant tout dans ses centres, avec la participation de ses soldats qu'il y 
avait quelque résistance locale. Le système des châteaux royaux n'a pas été détruit 
au cours de l'invasion tartare. Les essais faits pour la stabilisation de ce système 
étaient efficaces, et c'était une institution en fonctions même au dernier tiers du 
siècle. 

Attila Zsoldos 

DIE KÖNIGLICHE BURGORGANISATION UND 
DER MONGOLENEINFALL 

Resümee 

Die Untersuchung der Zusammensetzung der Komitatstruppen, die den Grundstock 
der ungarischen Kriegsorganisation ausmachten, ergab, daß diese nicht mit dem 
Militär der königlichen Burgorganisation identifiziert werden können. In den Ko
mitatstruppen kämpften auch von der Burgorganisation unabhängige Gesellschafts
gruppen, vor allem die Gemeinfreien. Die Krise um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
wurde nicht durch die königlichen Gutsschenkungen, die auch die Burgorganisation 
betrafen, sondern dadurch verursacht, daß die gutsbestitzenden Gemeinfreien die 
Rechtsstellung „serviens regis" erwarben und aus den Komitatstruppen ausschieden. 
Das rief in der Kriegsorganisation Störungen hervor, was dann einer der Gründe 
für die Niederlage war, die das königliche Heer beim Mongoleneinfall erlitt. Ein 
weiterer Grund dafür ist im Mißerfolg der ungarischen Mobilmachung zu suchen, 
der teils auf das Zaudern dabei, teils darauf zurückzuführen ist, daß die Mongolen 
zur gleichen Zeit aus mehreren Richtungen angriffen, was die Kraft des Landes 
zersplitterte. Es beweist die militärische Leistungsfähigkeit der königlichen Burg
organisation, daß der lokale Widerstand vor allem in deren Zentren und durch de
ren Militär geleistet wurde. Die königliche Burgorganisation ging durch den Mon
goleneinfall nicht zugrunde. Die Versuche, sie zu stabilisieren, wurden vom Erfolg 
gekrönt, so war sie auch im letzten Drittel des Jahrhunderts immer noch eine funk
tionstüchtige Institution. 
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Аттила Жольдош 

КОРОЛЕВСКАЯ КРЕПОСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ 

Резюме 

Исследование состава комитатских войск, составлявших основу венгерской воен
ной организации эпохи династии Арпадов, приводит к выводу о том, что они не 
могут быть идентифицированы с кополевской крепостной организацией. В коми
татских войсках участвовали также и общественные группы, независимые от кре
постной организации, прежде всего вольные люди. Кризис военной организации в 
середине XIII века был вызван не раздариванием королевских наделов, затрагивав
ших также и военную крепостную организацию, а выход из войска обладавших зе
мельными наделами свободных людей, получивших юридический статус придворно
го слуги. Изменения, вызвавшие нарушения в военной организации, послужили лишь 
одной из причин поражения, постигшего королевское войско во время татарского 
нашествия в Венгрии. Вторую причину можно объяснить неудачей венгерской мо
билизации, с одной стороны, и с другой стороны, уже можно приписать наступлению 
татар, начатому одновременно с нескольких направлений и разделивших силы 
страны. Боевая боеспособность королевских крепостных организаций подтверждается 
тем, что местное сопротивление сложилось с участием войскового люда в первую 
очередь в центрах королевских крепостей. Королевская крепостная войсковая орга
низация не была уничтожена во время монгольского нашествия. Попытки стабили
зировать её увенчались успехом, и крепостная войсковая организация продолжала 
функционировать даже и в последней трети XIII столетия. 



TANULMÁNYOK 
URBAN ALADÁR 

PERCZEL MÓR ÉS A ZRlNYI SZABADCSAPAT 

Az átalakuló 1848. évi Magyarország politikailag két legfontosabb hónapja 
március és szeptember. Történeti ismereteink márciusról sokkal megalapozot
tabban mint szeptemberről, mely utóbbiak eseményei egyébként is bonyolul
tabbak, legalábbis abban az értelemben, hogy a politikai fejleményeket kiegé
szítik — sőt uralják — a szerb felkelés, a horváth támadás, majd az erdélyi 
néplázadás és azok ellenintézkedései. Az elemző történetírásnak ezért több 
feladata volt és marad 1848 szeptemberével kapcsolatban. Ez érvényes a ten
nivalók középpontjában álló védelmi intézkedésekre is, mindenekelőtt az ezek
ben a hetekben gyorsan szaporodó szabadcsapatokra. 

1848 márciusa meghozta a spontán módon szerveződő nemzetőrséget, amelyet 
az áprilisi törvények szentesítettek. Az új intézmény legális kiépítése április 
végén-május elején kezdődött és országosan párhuzamosan bontakozott ki 
a honvédség május második felében megindult toborzásával. A forradalomból 
született nemzetőrséget helyi rendfenntartó-katonai feladatokra hozták 
létre, s a 20—50 éveseket — bizonyos vagyoni feltételek mellett — a törvény 
szolgálatra kötelezte. Az önkéntesekből szervezett honvédzászlóaljak toborzá
sát a Szerbiából fenyegető támadás hírére szervezték, s kezdetben a táborba 
szállt sorkatonaság helyőrségi szolgálatára szánták őket, majd a honvédeket 
is a táborba — vagyis a szerb felkelők ellen — vezényelték. 

A magyar forradalom fenti két intézménye mellett a nyári hónapokig nem 
ismerte a szabadcsapatokat, míg Bécsben például már 1848 áprilisában tömege
sen jelentkeztek az önkéntesek, hogy Lombardiában, Radetzky seregében harcol
janak a piomenti király csapatai ellen. Batthyány Lajos miniszterelnök csak a 
szerb felkelés kibontakozása után adott engedélyt szabadcsapatok alakítására. 
1848 július-augusztus során két arisztokrata: Lo Presti báró lovasai és Woro-
nieczki herceg elit alakulatnak szánt gyalogos vadászai szerveződtek, akik saját 
költségükön gondoskodtak felszerelésükről. Amennyire a hézagos információk
ból megállapítható, a fentiek augusztus 22-én indultak meg a verbászi táborba. 

Időközben a kormány a tervezett tíz zászlóalj kialakítása után nem folytatta a 
honvédek toborzását. A királyi jóváhagyás nélkül megkezdett szervezést ugyan
is igen kelletlenül fogadták Bécsben, s a megromlott osztrák—magyar viszonyt 
nem akarták tovább terhelni. Megoldásnak a törvényhozás által jóváhagyott 
újoncozást szánták, de annak vitája nem kezdődött meg augusztus elejéig. Ek
korra már az is világossá vált, hogy a kis létszámú sorkatonaság és honvédség 
kiegészítésére ugyancsak tábori szolgálatra rendelt, kiképzetlen és gyengén 
felfegyverzett nemzetőri alakulatok — nagy költségük ellenére — nem felelnek 
meg a kívánt célnak. Ekkor született meg augusztus 13-án Batthyány rendelete, 
amely a továbbiakban önkéntesekből kialakított nemzetőri alakulatokat kívánt 
a táborba rendelni. Az országgyűlés hadügyi vitája előtt kibocsátott rendelet 
megállapíthatóan abból a megfontolásból született, hogy átmeneti megoldást 
biztosítson a délvidéki táborok, valamint a horvátok elleni védekezésül szer
vezett Dráva-vonal létszámnövelésére. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az 



országgyűlésen elfogadott újoncozási törvényt a király nem fogja szentesíteni, 
augusztus 27-én Batthyány kijelölte az önkéntes nemzetőrség négy gyülekező
helyét is. 

Az önkéntes nemzetőrség soraiba természetesen felvettek jelentkezőket is, 
akik nem rendelkeztek a nemzetőrségi törvény által megkövetelt vagyoni fel
tételekkel. Ez a változás, valamint a fegyveres erő minden eszközzel történő 
gyors növelésének igénye a horvát támadás után magától értetődővé tette, hogy 
lehetőséget kell adni olyan szabadcsapatok szervezésére, amelynek felszerelésé
ről és ellátásáról az állam gondoskodik. Ahhoz, hogy ilyen szervezkedés 1848 
szeptemberében intézményessé váljék, jelentős módon hozzájárult Kossuth 
Lajos, aki augusztus 12-én tette meg az első lépést saját szervezésében felállí
tandó szabadcsapat szervezésére — feltehetően a nemzetőrség tábori szolgála
tának megváltoztatásáról hozott és másnap Batthyány által rendeletileg élet
be léptetett döntés ismeretében. A kezdeti intézkedések legalizálása augusz
tus 17-én történt, amikor Kossuth levelében kérte Mészáros Lázár hadügy
miniszter hozzájárulását egy a fővárosban toborzandó gyalogos és egy Erdély
ben felállítandó lovas szabadcsapat szervezéséhez. Mivel a nem sorezredi fegy
veres testületek (nemzetőrség, honvédség) a minisztertanács döntése alapján 
Batthyányhoz tartoztak, Mészáros illetékességét előbb rendezni kellett, hogy 
ő adhasson Kossuthnak engedélyt. (Batthyány július közepén ui. nem reagált 
pénzügyminiszterének ilyen irányú írásos megkeresésére.) így jelent meg au
gusztus 22-i kelettel az a rendelet, amely minden „irreguláris" — vagyis nem 
a hatóságok által folytatott — toborzást a hadügyminiszter engedélyétől tett 
függővé. Másnap, augusztus 23-án Szalay László, Kossuth minisztériumi be
osztott tisztviselője megkapta a kormánybiztosi meghatalmazást a toborzásra, 
amely azonnal elkezdődött, hiszen már minden előkészület megtörtént.1 

Kossuth kezdeményezése példaértékű lehetett, bár az eLsősorban a nagyte
kintélyű és politikai önállóságát hangsúlyozni kívánó miniszter akciója volt. 
A kezdetben Kossuth-csapatnak nevezett alakulat eredeti rendeltetése egyéb
ként sem annyira katonai, mint inkább politikai volt. Talán ez is magyarázza 
hogy Kossuthnak nem akadt eddig érdemi követője — kivéve Pest városát — 
amíg meg nem indult a horvát támadás. Ekkor azonban egymás után alakultak 
a szabadcsapatok: a Zrínyi-csapat, a Bocskairól elnevezett gyalogság és lovas
ság, valamint a Lehel lovasság. Ezek szervezése valóban a veszélyhelyzet fel
ismeréséből fakadt, s különösen a lovaság kiállítása volt nagy jelentőségű. 
Ugyanis a honvédségnek nem voltak lovas alakulatai, így az ugyancsak Szalay 
László által szervezett Hunyadi lovasság, a Kossuth megbízásából Erdélyben 
toborzó Berzenczey László Mátyás-lovassága, valamint a Jászkunságban kiállí
tott Lehel-lovasság lett a honvéd huszárezredek magva. 

A Kossuth által szervezett és vidéken is toborzott szabadcsapat gyalogsága 
mintegy három hét alatt kb. 1600 főre szaporodott, s 15-én hagyta el a fővá
rost. Ehhez képest a Perczel Mór által ugyancsak Pest-Budán szeptember 16-ár 
szervezni kezdett Zrínyi-csapat boszorkányos gyorsasággal vált néhány nap 
alatt teljessé, miközben a Pest városa által a „pesti csatárak" számára augusztus 
31-én megkezdett toborzás a három hét alatt csak alig 500 önkéntest eredmé
nyezett. Ez a siker nem függhet össze azzal, hogy az Egyenlőségi Társulat 

l A Kossuth által kezdeményezett szervezés előzményeire és lefolyására 1. Urbán Aladár: 
Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1988. 639—665. o. 



szeptember 9-én szervezni kezdett „ezrede" élén Perczel Mór állott volna, hi
szen nincsen különösebb nyoma Perczel utcai népszerűségének. (Bár a baloldal 
sajtója erősen ünnepelte augusztus 21-i országgyűlési felszólalása miatt, amely 
ben a sorezredek főtiszti karát — és közvetve a kormány újoncozási törvény
javaslatát — keményen megtámadta). Nem valószínű, hogy Perczel kedvezőbb 
feltételek mellett toborozhatott volna, mint Pest város főkapitánya. így vállal
kozásának gyors sikere magyarázatot kíván. 

Az 1848 szeptemberi napok feszültségének, a kormány — pontosabban: Bat-
thány — és a radikálisok közötti ellentét ismeretében külön kérdés, hogy miért 
adott toborzási engedélyt Batthyány a baloldal kiemelkedő alakjának három 
nappal azután, hogy leállította a Kossuth által kezdeményezett Hunyadi-csapat 
toborzását, s egy nappal azután, hogy ezt az alakulatot eltávolította a fővá
rosból. Mi történt, ami Batthyányi addigi politikáj ávail ellentétesnek tűnő lé
pésre késztette? Elegendő magyarázat erre a horvát sereg előnyomulása? A ku
tató érdeklődését tovább növeli, ha annak találja nyomást, hogy az ügyvezető 
miniszterelnök nem egyszerűen beleegyezését adta Perczel toborzási kérelméhez, 
hanem maga volt a megbízás kezdeményezője. 

Toborzás Bécsben 

1848 augusztusában Pulszky Ferenc, a bécsi magyar külügyminisztérium ál
lamtitkára — aki Esterházy Pál herceg visszahúzódása miatt valójában vezette 
a minisztériumot — többek között az alábbiakról tudósította Kossuth Lajos: 
„Itt Bécsben könnyű volna számunkra verbuválni, akadt is már egy társaság, 
melly ezt tenni akarja, csak hogy a vállalkozókban nemigen lehet bizodalmam. 
Ha jó embert küldtök ide, s egy kis pénzt szántok rá, egy pár száz embert köny-
nyű szerével lehetne össze szervezni." Az első pillanatra talán meghökkentő 
hírt Pulszky azzal egészítete ki, hogy Jellasics számára már toboroz egy huszár
káplár, aki a napokban a Dunán akarja embereit leszállítani.2 

A datálatlan, valószínűleg augusztus 19-én kelt levél legkésőbb két nap múl
va Kossuth kezében volt. A hír nem érhette váratlanul a pénzügyminisztert, 
mert a Pulszky által említett bécsi „társaság" szándékáról már augusztus 15-én 
levélben tudósította Mészáros Lázár honvédelmi minisztert. A tájékoztatás 
szerint bizottmány alakult, amelynek célja, hogy nagyobb létszámú önkéntes, 
sereget szervezzen az ország védelmére, amely kész harcolni a lázadó „háládat
lan vakmerők" ellen. Az önkénteseket „öszve szedett pénzösszegekből — teljes 
egyéni ruha és fegyverrel ellátva" kívánták kiállítani. Vagyis nem pénzügyi 
támogatást vártak vállalkozásukhoz a magyar honvédelmi minisztériumtól, mert 
a szükséges anyagi fedezetet adakozásból akarták előteremteni. (Ekkor még 
nem volt köztudott, hogy Kossuth államköltségen akar szabadcsapatot szervez
ni, s egyébként sem kapta még meg az engedélyt.) A beadvány szerint a szerve
zők egyrészt tájékoztatni kívánták a minisztériumot, másrészt felvilágosításit 
kértek bizanyos szakmai kérdésekben. Utóbbiak a következők voltak: milyen 
formájú és színű legyen az egyenruha, milyen hosszú szolgálati időre kötelez
zék a jelentkezőket, mit ígérhetnek a szolgálat befejeztével a magukat kitünte-

2 OL Az 1848—-49-es minisztérium levéltára. H 21. Pénzügyminisztérium (PM) nem ikt. elnöki 
ir. 257.; közli Kossuth Lajos összes Munkái (KLÖM) XII. (S. a. r. Sinkovics István) Bp. 1957. 
749. o. 
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tetteknek, s milyen legyen az önkéntesek napidíja, illetve, a tisztek fizetése. 
Egyben „a már létező önkéntes sereg" (a honvédség) szabályzatait és a magyar 
nyelvű kiképzési utasítást kérték, s közölték: fenn kívánják tartani a jogot, 
hogy a szolgálatban tapasztalt, arra érdemes és megbízható egyéneket tisztek
nek jelölték, akiket azután megbízatásukban a honvédelmi minisztérium erősí
tene meg. A bizottmány hét tagja által aláírt beadványt nem postán, hanem 
feltehetően alkalmi kézbesítővel juttaták el a honvédelmi minisztériumba, 
ahol azt augusztus 21-én iktatták/5 

A bizottmánynak nem ez volt az első lépése, mivel már a Mészáros Lázárnak 
küldött tájékoztatás előtt megkezdték az adományok gyűjtését. Ezt bizonyítja 
a toborzás későbbi névadójának, Szeredy Józsefnek — aláírása szerint: ,,e vál
lalat rendezőjének" — augusztus 16-án a hadügyminiszterhez intézett újabb le^ 
vele. Eszerint előző nap arról értesült, hogy Esterházy külügyminiszter a hozzá 
„bizottmányilag, de magánpártolásra" benyújtott folyamodványt Budapestre to
vábbította. Holott ők nem a minisztertől, hanem a magánembertől akartak 
pártolást a toborzáshoz szükséges „előleges csekély alap" biztosítása érdekében. 
A levél megismétli a bizottmány előző napi érveit, amely szerint Bécsben sok 
mostoha sorsú magyar él, akik közöl már tavasszal többen álltak be önként az 
Itáliába küldött seregbe, most pedig a stájer verbuválóknak csapnak fel, sőt 
félő, hogy „a szerb toborzók elcsábítják őket". Az idő sürget, hiszen ezer, de 
akár ezerötszáz ember kiállítására is van lehetőség. De azért is szükségük van 
a sürgős jóváhagyásra, mert ők már annyira előrehaladtak a készületekben, 
hogy azt leállítani nem lehet. Nemcsak a „besorozási könyveket" nyomták ki, 
hanem egyeseket ténylegesen be is soroztak, így a megkezdett munkát már 
nem lehetett felfüggeszteni. Szeredy befejezésül még egyszer hangsúlyozza 
vállalkozásuk lehetőségeit: mivel Bécs városa „minden rendű, rangú, felekezetű 
egyének gyülpontja", ezért lehet ott jól toborozná. Kéri tehát a támogatást, s 
hogy a miniszter a jóváhagyást minél hamarabb „küldje fel".'1 

Mészáros Lázár nem várt gyorsasággal reagált a megkeresésre. Utasítására 
augusztus 22-én Leitner százados levélben tájékoztatta Erdős Ferenc őrnagyot, 
a Nemzetőrségi Haditanács gazdasági osztályának vezetőjét, hogy „Bécsben egy 
bizottmány alakult, melly egy vagy több honvédi gyalog zászlóallyt az ottan 
lakó honfiakból állítani szándékozik". Kérte ezért, hogy a honvédség számára 
készült szabályzatokból a levél vivőjének 10-10 példányt adjon át a fenti vál
lalkozás számára.5 A hadügyminiszter közben tájékozódott a bizottság tagjairól, 
s a kapott információk nem voltak megnyugtatóak. Ezért augusztus 23-án meg
küldte Esterházynak a bizottmány és Szeredy levelét, közölve, hogy ő kész 
volt támogatni a kezdeményezést, de tudomására jutott, hogy „Szeredy József 
ezen terv áthozója itten rósz hírben áll és hasonló hír szárnyal Bakcsy Ferenc
ről is". A nem kívánatos fejlemények megelőzése érdekében Mészáros kérte 

. 
3 A beadvány lelőhelye: OL H 6. Külügyminisztérium elnöki iratok (KM ein.) 1848: 1027. Alá

írói Szeredy József, albisi Bakcsi Ferenc, Gubcs Gyula, nemes Bécsey Eduárd Henrik, altor-
jai László József, Muslai Edvárd, Fleischhacker Lajos. 

4 KM ein 1848: 1027. Mészáros Lázár ezt a levelet az előző napi folyamodvánnyal együtt küld
te föl Bécsbe, a külügyminisztériumnak. 

5 OL H 94. Országos Nemzetőrségi Haditanács (ONöHt) nem ikt. ir. (Az irat külzetén az át
vétel igazolása a szabályzatok 10-10 példányáról.) 
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kollégáját, hogy tájékozódjék a bizottság tagjainak jelleméről és nyilatkozzék: 
„vájjon ezen egyénekre azon fontos vállalatot aggódás nélkül bízni lehessen-e?"6 

Mészáros Lázár levelében azért beszél Szeredyről, mint a tervezet „áthozó j á-
ról", mert a vélhetően nem csupán hazafias indokoktól vezetett bizottmányi 
elnök türelmetlenségében augusztus 21-én megjelent Pesten, mint tudósított 
erről a Kossuth Hírlapja augusztus 22-i száma. Eszerint „a hon balsorsa min
den honfi szívét megilletvén", mindenki segíteni akar. Ezért jött Pestre a Bécs
ben lakó Szeredy, hogy egy a császárvárosban alakítandó „önkénytes sereg 
iránt utasítást kérjen" a hadügyminisztertől. Augusztus 24-én tudósított erről 
a Budapesti Divatlap is, majd aznap délután a Marczius Tizenötödike megtol
dotta azzal a hírt, hogy Szeredy nemcsak a Bécsben lakó magyarok, de „az 
irántunk rokonszenvvel viseltető másnyelvűek közt is toborzást szándékozik 
megindítani . . ." A Potpourri-ro vatban megjelent tudósítás pontos információ 
alapján közölhette, hogy a bizottmány eredetileg Esterházy véleményét „ille
tőleg segedelmét" kérte, akii azonban Mészáros állásfoglalását igényelte, de a 
honvédelmi miniszter a folyamodványt véleményadás végett ismét Esterhá
zyhoz „térítette vissza". A cikk írója (feltehetően Csernátoni Lajos) támadja a 
„Pontiustól Pilátushoz igazító modor" miatt az illetékeseket és követeli az 
azonnali igent vagy nemet. Majd így kiált fel: „Mikor bontakozunk már egyszer 
ki az informatiók lélek- és türelemölő tömkelegéből?" A cikkecske azt érezteti, 
hogy az eset nem csupán újabb alkalom volt támadni a „táblabíró politikát" 
(amire a lap mottója nap mint nap ösztönzött), hanem azt is, hogy a baloldal 
támogatást kíván biztosítani Szeredy vállalkozásának. Az is elképzelhető, hogy 
a nem magyar ajkúak közötti toborzás ötlete is Pesten született. 

Lehetséges, hogy a Marczius információja nem a minisztériumból szivár
gott ki, hanem magától Szeredytől eredt. Ha nem, úgy ő a lapból értesült arról, 
hogy Mészáros Bécsből további tájékoztatást vár. Az is lehet, hogy a honvédelmi 
minisztériumban hivatalosan közölték Szeredyvel, hogy tekintettel az ügy kü
lönleges voltára, a miniszter nem kíván a kérdéssel foglalkozni, hanem for
duljon a miniszterelnökhöz. Ez megmagyarázza ugyanis azt, hogy miközben 
augusztus 24-én a Közlöny publikálta Mészáros Lázár két nappal korábban 
kelt rendeletét, amely szerint a szabadcsapatok toborzásának engedélyezése 
reá tartozik, augusztus 25-én Szeredy Batthyány Lajoshoz fordult. A levél be
vezetésében ismételten elmondja, hogy a Bécsben négy hónappal ezelőtt ala
kult önkéntes sereghez sok magyar csatlakozott, miként sokan állnak be a most 
toborzott stájer lövészek közé. Jelenleg a horvátok is toboroznak, s félő, hogy 
„némely balsorsú honunk fiai még ellenünk megvásároltatandnak". Ezért szer
vezték meg saját választmányukat, amely tizennyolc nappal azelőtt adta be 
harminc aláírással ellátott kérelmét Esterházynak, aki azt véleményezésre le
küldte a honvédelmi minisztériumhoz, — „de az eddig — állítja a levél — ide 
nem ért". (Ez egyértelművé teszi azt, hogy a Marczius tévesen tájékoztatott 
akkor, amikor azt állította, hogy Mészáros az Esterházytól kapott levelet vissza-
küldve várt további információkat.) ő „időnyerés tekintetéből" utazott le, hogy 
megkapja az utasítást azokra a kérdésekre, amelyeket a honvédelmi minisz-

6 KM ein. 1848: 1027. — Szeredy József nem nagyon ismert 1848—49 szereplői között. Felte
hetően azonos azzal a Szeredyvel, aki az Életképek 1844 első félévi kötetében a borsodi népszo
kásokról írt. A Wiener Zeitung 1848. júl. 19. számában (majd kétszer megismételve) egy könyv
kereskedő — más tétel mellett — A. Motloch „Éljen. Ungarisches Nationallied" c. fordítását 
hirdeti, amely Szeredy Józsefet jelöli meg szerzőnek. 



terhez intéztek. Szeredy itt elismétli a Mészárossal már közölt kérdéseket és 
kéréseket, de a tiszti kinevezéseket illetően az előbbieknél pontosabban fo
galmazza. Eszerint a szükséges, kiképzett és megbízható tisztek kinevezési jo
gát fenntartják maguknak, de csak addig, „míg a sereg a honnak át nem ada
tik".7 

Batthyány vagy nem ismerte a Szeredyvel kapcsolatos fenntartásokat, vagy 
sokkal fontosabbnak tartotta a kezdeményezést annál, mintsem hogy az aggá
lyokkal törődjék. Ezért még a levél vételének napján, de legkésőbb augusztus 
27-ig intézkedett, hogy adják meg az engedélyt a bécsi toborzásra, pontosab
ban: válaszoljanak Szeredy beadványára. Batthyány rövid instrukcióit irónnal 
rávezették Szeredy levelére. Ezek szerint az egyenruha legyen minél olcsóbb 
és magyar. A szolgálat a háború végéig terjedjen, — de legalább egy évre. Az 
illetmények mint a honvédseregnél: a közvitéz napi 8, a tizedes 16, az őrmester 
24 krajcárt kap, míg a tisztek havi fizetése a hadnagy 30 Ft-jától a százados 
80 Ft-jáig terjed. A háború befejeztével a tisztek azonos rangban átkerülnek 
„az állandó hadsereghez". Az utasítások és szabályzatok azonosak lesznek a 
honvédseregével. Ami pedig a tiszteket illeti — hangzott Batthyány utasítása 
— „innen ki fognak neveztetni". Batthyány és Deák Ferenc augusztus 27-én 
bekövetkezett bécsi útjának előkészítése (a királytól remélt kéziratok fogal
mazványának, illetve tisztázatának elkészítése) azonban nyilván annyira le
foglalták a miniszterelnöki iroda személyzetét, hogy a Szeredynak adandó vá
lasz nem készült el a miniszterelnök elutazása előtt. így a feladat Szemere Berta
lan belügyminiszterre maradt, aki nem csak a déli táborba utazott honvédelmi 
minisztert helyettesítette ezekben a napokban, hanem Batthyányt is annak nem 
elnöki, hanem a nemzetőrséget és honvédséget érintő feladatkörében. Így a 
„ministerelnök távol lévén" megjelöléssel augusztus 28-án ő írta alá a belügy
minisztérium irodájában készült levelet, amëly a fentiek alapján adott választ 
Szeredy kérdéseire. Amire Szemere utasítása több, mint ami Batthyány instruk
ciójában szerepel, az a meghatalmazás természetének pontos megfogalmazása. 
„Végre értesítem — fejeződik be a Szeredynek adott válasz —, miként semmi 
különös felhatalmazást nem adhatok, hanem mihelyt egész, vagy táborozni 
czélbavett seregének egy részét is, a magyar határiba átteszi, azok azonnal a 
szükséges illetmény ékkel az álladalom részéről fognak ellátatni, és ön buzgó 
fáradozása sem fog jutalom nélkül maradni".8 A bizalom tehát nem volt tel
jes, mert pénzt — legalábbis egyelőre — a toborzók nem kaptak. Igaz, a kor
mánytól nem is kértek, mert vállalkozásukat magánadakozásra kívánták épí
teni. 

Szeredy minden bizonnyal csak Szemere utasításainak kézhez vétele után 
utazott vissza Bécsbe. Az elkövetkező napok eseményei valóban azt mutatják, 
hogy a bizottmány ekkor kezdte meg munkáját, illetve, hogy tevékenységet 
kellően végiggondolta. Napokon belül elkészült az a litografált körlevél, ame
lyet augusztus 31-i dátummal küldtek szét a kiválasztott, Bécsben élő tehetős 
magyar személyeknek. A német nyelvű szöveg bevezetése a jog és igazság, a 
dinasztia és a király jogainak megvédéséről szól, majd tájékoztat arról, hogy 
a minisztérium jóváhagyásával egy bizottság alakult, amely a helyben található 

7 H 92. ONöHt ir. 1848: 3519. Ugyanitt található Szeredynek aug. 27-én ugyancsak Pesten kelt, 
Kossuthhoz intézet rövid levele, amelyben tájékoztatja leutazása céljából és kéri tőle vállalkozá
suk „ministeriális jóváhagyását". Az irat külzetén Jászay Pálnak, Batthyány elnöki titkárának 
feljegyzése, amely szerint a levél már aug. 27-én a miniszterelnök irodájában volt. 

8 ONöHt 1848: 3519. 
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magyarokból kíván egy szabadcsapatot szervezni és felszerelni. Ezért kéri, 
hogy a bizottságnak ajánlott segélyeket a Seilergassén az 1093. szám alá küld
jék. A levél szövegében csak a megszólítás íródott tintával, az aláírás: „In 
Namen des Comités v. Szeredy" is litografált. A level fejlécén a koronás ma
gyar kiscímer és a következő felirat: „Das Wiener Frei-Corps für Vaterland 
und Freiheit". A kutatás számiára ismert példány címzettje Récsey Ádám, aki
nek a körlevelet postán küldték el. A bécsi bélyegző szeptember 5-én kelt, ami 
tehát a dátumhoz képest némi késést mutat. Lehet, hogy ennek oka a litográ
fiái munka kései kezdése. De az is lehet, hogy a bizottmány által rendelt pe
csét metszése vett több időt igénybe. A levelet ugyanis vörös viaszpecséttel 
zárták le, amelynek két félkörben elhelyezett szövege: „A Szeredy önkéntes 
sereg — A Hon és Szabadságért".9 

Bármi is volt az adakozásra felszólító körlevél késedelmes szétküldésének 
oka, a bizottmány gyorsan a nyilvánosság elé lépett. A Kossuth Hírlapja augusz
tus 31-i száma publikálta a „Felhívás a Bécsben alakítandó önkénytes sereg 
pénzalapjának felszerelésére" c. közleményt, amely címéből kitetszőleg az ado
mányok gyűjtését szorgalmazta. A különböző beadványokból már ismert ér
vek és szándékok ekkor kerültek a nyilvánosság elé annak hangsúlyozásával, 
hogy vállalkozásuk „ministeriális jóváhagyás mellett" történik, s ehhez kérik 
a hazai vagy külföldön élő, birtokos vagy jövedelemből élő magyarok hathatós 
segítségét, akiknek nevét a sajtóban közölni fogják. Az ajándékokat ,, a szeredi 
[így] önkénytes sereg rendezőihez", Bécs Stadt, Nr. 1093. küldjék. A felhívás 
befejezése: „Kelt Bécsben, a szeredi önkénytes sereg választmány nevében, 
augusztus 1848. Szeredy". Az alakuló szabadcsapatot Szeredy tehát a maga 
neve után keresztelte el — talán nem függetlenül attól, hogy Pesten Kossuth 
önkénteseiről hallott. A közleményt egyedül a Madarász-fivérek lapja, a Nép
elem, vette át, s közölte azt szeptember l-jén és 2-án, nem teljesen azonos szö
veggel.10 

A toborzás tényleges megkezdését Bécsben egy méretével, sárga színével 
és illusztrációjával a figyelmet kétségtelenül magára vonó plakát jelentette be. 
A szeptember 2-i dátummal ellátott és „Auf Magyaren!" felszólítással kezdődő 
felhívás felett az illusztráció Zrínyi-dolmányoíS hőst ábrázol, jobb kezében kard, 
a balban magyar címerpajzs, jobbján trikolóros, balján császári sasos zászló 
a földbe szúrt lándzsán, előtte két ágyú és alatta félkörben a felirat: „Für Va
terland und Freiheit". A lelkesítő bevezetés után a felhívás a bécsiekkel is 
közli, hogy a magyar minisztérium jóváhagyásával helyben egy bizottság ala
kult, amely „a legrövidebb idő alatt" egy teljesen szervezett és felszerelt sza
badcsapatot kíván a veszélyeztetett haza rendelkezésére bocsátani. (84. o.) A 
jelentkezés szeptember 5-én kezdődik, a Seilargasse 1093. szám alatt. Ez a plakát 
valószínűleg még a feltüntetett dátum napján, de legkésőbb szeptember 3-ig 
megjelent Bécs utcáin. Féltűnő volta, de mindenekelőtt tartalma felkeltette a 
belügyminisztérium érdeklődését is. Doblhoff belügyminiszter szeptember 4-én 
ugyanis levélben fordult Pulszkyhoz és mellékelve a felhívás egy példányát 
felvilágosítást kért: milyen céllal és miyen létszámmal kívánják a toborzást 

9 OL Üjkori gyűjtemény. R 306. Katonai iratok, 18. csomó. A Récseynek szóló példány sor
száma: 54. 

10 Ennek a felhívásnak német változata állítólag szept. 8-án jutott el Pestre. Szövegét közli 
Johann Janotyckh von Adlerstein : Archív des ungarischen Ministeriums . . . Altenburg, 1851. 
II. 277—278. 
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folytatni. Pulszky két nap múlva válaszolt és közölte, hogy egy egyén kért a 
toborzáshoz hozzájárulást Pesten, hogy az alakultat azt az uralkodót fogja szol
gálni, amely egyben Ausztria uralkodója is, s hogy az összegyűltek Pestre szál
lítása és az önkéntesek mikénti alkalmazása a minisztérium feladata lesz.11 

^ter/and und ft**** 
- * 

• 

A jelek szerint Doblhoff ezzel az információval megelégedett, legalábbis további 
a témát érintő levélváltásról a két minisztérium között nem tudunk. Azt azon
ban feltételezhetjük, hogy Pulszky válasza az akkor Bécsben tartózkodó Bat
thyány tudtával született. Különben a volt miniszterelnök nem tudott volna 
Doblhoff megkereséséről és nem mondhatta volna 1849 márciusi kihallgatása 
során, hogy ez a toborzás az ottani hatóságok beleegyezésével folyt. 

11 KM ein. 1848: 1258. Az osztrák belügyminisztériumnak köszönhető, hogy tudomásunk van 
erről a plakátról, mert az az ismert nagyobb hazai gyűjteményekben nem található. 
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Mivel a Szeredy-féle bizottság csak egyike volt azoknak, amelyek Bécsben 
toboroztak, kívánatos volt, hogy feltételeiket is minél hamarabb nyilvános
ságra hozzák. Erre a „Statuten des Frei-Corps nach Ungarn" című röplapon 
került sor, amely szeptember 5-i dátummal és „Im Namen des Comités v. Sze-
redy" aláírással jelent meg. A tizenkét pontból álló szabályzat lényegét tekint
ve a Szemere által augusztus 28-án adott válaszon alapul, természetesen további 
szükséges információkkal egészítve ki azt. így az 1. pont 18—30 év között jelöli 
meg a szolgálatot vállalók életkorát, az 5. pont pedig tájékoztat a foglalópénz
ről: minden felfogadott egyén vagy Pestre érkezésekor, vagy már induláskor 
kap 10 pft foglalópénzt. A 7. pont eltér a korábban 'hangsúlyozottaktól, mivel 
nem igéri Bécsben a teljes felszerelésit, hanem azt mondja, hogy az részben 
helyben, részben pedig Pesten fog történni. A 4. pont a magukat kitüntetők ju
talmát, a 11. a rokkantakról és a hátrahagyottakróli gondoskodást ígéri. A 
10. pont szerint minden besorozott esküt tesz az alkotmányra és a zászlóra, s 
„a magyar hadijog alatt áll". Végül a 12. pont megkísérli áthidalni a tiszti ki
nevezések körüli korábbi elképzelések és a Batthyánytól, illetve Szemerétől 
kapott válasz közötti eltérést azzal a homályos fogalmazással, hogy a bizott
mány által adományozott rangot a magyar hadügyminisztérium fogja megerő
síteni.12 

Szeredy és bizottmányának várakozása, hogy a Bécsben élő magyar arisz
tokratákból vagy egyéb tőkepénzesektől kapott felajánlásokból fedezze vállal
kozása költségeit, nem járt sikerrel. Ezen egyébként nem is csodálkozhatunk, 
ha az 1848. szeptember eleji feszültségekre, politikai bizonytalanságra gon
dolunk, amely ekkor mind a magyar, mind az osztrák fővárost jellemezte. Fel
tehetően a feltámadó segítőkészséget is lehűtötte a tudat, hogy a bizottmány 
az adakozók nevét nyilvánosságra akarta hozni. Ez magyarázza, hogy Szeredy 
már szeptember 4-én pénzsegélyért fordult Kossuth Lajoshoz. Bécsből kelt le
vele szerint a felhívásnak nagy sikere van, diákok jelentkeztek, sőt egy katona
viselt gróf is beállott. De sok szegény is akad közöttük, akiknek napi betevő 
falatjuk sincsen, s akik azonnal segítségre szorulnak. A stájer toborzók napi 
egy-egy ezüst húszast adnak a jelentkezőknek, addig, amíg azok Bécseben tar
tózkodnak. Tegnap óta ezt neki is tennie kell, de nem teheti, mert az előké
születek pénzét felemésztették. így amíg rajta valami „jámbor adakozás" nem 
segít, ő sem támogathatja a rászorulókat. Kéri tehát Kossuth gyors segítségét, 
akinek — egy „felhívó lapot" mellékelve — bátorkodik ,,e nemes ügyet szívére 
kötni". Bár Szeredy levele panaszkodik Pulszky nemtörődömségére, ki „ez ügy
ről tudomást sem kért", mégsem zárhatjuk ki, hogy maga Pulszky volt, aki a 
csődbe jutott szervezőket Kossuth megkeresésére bíztatta. Kossuth minden
esetre szeptember 6-án megküldte Szeredy levelét Pulszkynak a következő hát
irattal: „Kellő tudás és körülmény szerint segédkéznyújtás végett Pulszky sta
tustitkár úrnak megküldendő." Ennek továbbítása még ezen a napon meg is 
történt.13 

A Magyarországra szánt bécsi önkéntesek jelentkezése tehát — ha hihetünk 
Szeredy levelének — nem szeptember 5-én, hanem a sárga színű rajzos plakát 

• 

12 OL, Üjkori gyűjtemény. R. 32. 1848/49-es nyomtatványok. Ismerjük a szabályzat kéziratos 
fogalmazványát Szeredy sk. aláírásával: R 306, Katonai iratok, 18. csomó. A fogalmazványon lé
vő feljegyzés szerint 1000 példányban nyomtatták. 

13 Szeredy levele: KM ein. 1848: 1324. A hátirattal ellátott levelet Rákóczy János, Kossuth 
titkára küldte meg Pulszkynak. 



megjelenését követően, már 3-án megkezdődött. A Szeredy által emlegetett 
diákok azonban nagy valószínűség szerint nem, vagy legalábbis többségükben 
nem magyarok voltak. Jelentkezésük után egészen természetes, hogy a bizott
ságnak meg kellett kísérelnie, hogy a Bécsben lévő, még mindig nagy számú 
és radikális politikai nézeteket valló diákok sorában is toborozzon. E rétegben, 
amely a császárváros szellemi proletariátusát képviselte, joggal számíthattak 
a magyar üggyel rokonszenvező rászorultakra. így született meg ezekben a 
napokban a dátum nélküli röplap, a következő agitatív címmel: „Ungarn muss 
siegen, oder Oesterreich ist verloren". Ismereteink szerint ez az első olyan fel
hívás, amely nemcsak pártolja a magyar erőfeszítéseket, az ország küzdelmét 
azonosítja a népszabadság eszméjéért folytatott harccal, s Jellasicsot a reakció 
támaszának minősíti, hanem fel is szólít a közös küzdelemre. A röplap arra 
hivatkozik, hogy a magyarok nyújtottak először testvéri kezet a zsarnokság 
megdöntésére, s most a szabad magyar nép biztosítja a védelmet az oroszok, 
s általában a szlávok, a szabad nemzetek elkeseredett ellenségei ellen. „Magyar
országon — érvel az ismeretlen szerző — mi a saját ügyünkért harcolunk, 
mert mi a népek szabadságáért küzdünk." Ezt a harcolt a német és a magyar 
trikolór alatt kívánja megvívni, vagyis a német—magyar összefogást a nagyné
met gondolat jegyében képzeli el. Rövidre fogva a felhívás ismétlődő gondolata
it, témánk szempontjából az a fontos, hogy csatlakozásra szólít fel Szeredy sza
badcsapatához, amelyhez a jelentkezés ott történik, „ahonnan először áradt szét 
a fény, ahol az önkény bilincse először lepattant": az egyetemen. Érdekes, hogy 
a röplapon nem Szeredy aláírása található, hanem egy igen általános megje
lölés: „Die deutschen Kämpfer für Freiheit an ihre Brüder".1'1 Talán ebből 
arra következtethetünk, hogy ezt a toborzást Szeredy számára egy külön, az 
Aula (az egyetemisták szervezete) vagy az Akadémiai Légió sorában létrejött 
csoport végezte. Az azonban feltételezhető, hogy a nyomtatványt Szeredyék 
költségére készítették, mert ugyanaz a nyomda szerepel rajta, mint Szeredy 
többi kiadványán. 

Ilyen előzmények és készületek után kezdődött meg tehát az önkéntesek 
toborzása Magyarország számára Bécsben. Amilyen jól felderíthetőek ezek 
az előzmények, jelenleg annál kevesebbet tudunk a toborzás menetéről. Az 
áttekintést nehezíti, hogy szeptember közepén mások is bekapcsolódtak és 
— megállapíthatóan — Szeredytől függetlenül toboroztak és szállítottak ön
kénteseket Pestre. 

Ami Szeredyt illeti, ő szeptember 11-én Bécsből kelt levelében tájékoztatta 
Szemerét, hogy mintegy ötszáz főnyi seregével már másnap egy közönséges 
hajón (tehát nem gőzhajón) megindul Pestre, ahol szükséges, hogy emberei el
helyezéséről gondoskodjanak. Nem tudja, mikor ér Komáromba, de onnan gőz
hajóval kíván tovább menni, amiről — ha lehet — kéri, hogy Szemere gondos
kodjon. ts Erről az útról résaleteket azért tudunk, mert a Szeredy-féle szabadcsa
pat egy tollforgató tagja utukiat megörökítette egy Pesten szeptember 15-i dá-

14 1848/49-es nyomt. (szeptemberi, dátum nélküli anyag) ; közli Janotyckh II. 278—279. o., amely 
szerint a röplap szept. 9-én vált ismertté Pesten. Ott Lukács és társa nyomdájában újranyomták, 
mert az eredetit — mint Szeredy vállalkozásának minden kiadványát — U. Klopf senior und 
Alexander Kurien nyomtatta. (Az OL id. gyűjteményében mindkét nyomtatvány megtalálható.) 

15 OL H 82. Hadügyminisztérium biztossági osztály (HM bizt) 1848 — 51 — 341. (A levél a raj
ta lévő feljegyzés szerint későn érkezett, illetve a Nemzetőrségi Haditanács gondoskodott az 
elhelyezésről.) Az önkénteseknek evezőshajőval (Ruderschiíf) történő leszállítására a szerződést 
1. KM ein 1848: 1324. 
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tummal megjelent, „Die Aufnahme von Szeredy's Freischaaren in Pressburg, 
Komorn, Pesth" címmel ellátott röplapon. Ebből mindenekelőtt azt tudjuk 
meg, hogy Bécsben a gőzhajózási társasáig igazgatója „nem volt képes" szá
mukra gőzhajót biztosítani, így szeptember 12-én délután egy órakor két em
berekkel megrakott evezőshajóval indultak lefelé a Dunán, s este tízkor értek 
Pozsonyba, ahol igen lelkesen fogadták őket. Másnap reggel a Ferenc Károly 
gőzösön Gönyüig mentek, ott étkezési pihenőt tartottak, s egy másik hajó Ko
máromig vitte az önkénteseket. Komáromban is jól fogadták, ünnepi beszédek
kel köszöntötték őket és a lakosság gondoskodott kényelmes elhelyezésükről. 
Másnap, szeptember 14-én reggel tízkor indultak tovább Pestre, ahová este hat
kor érkeztek meg. A parton lelkes éljenző tömeg Várta a bécsieket, majd a 
Szabadság térre (a régi városháza elé) vonultak, ahol Rottenbiller polgármester 
német beszéddel üdvözölte őket, mire Dr. Gustav Ma they, „a filozófia doktora" 
válaszolt. Ezt követően Kossuth lakásához mentek, ahol az ünnepelt, „a nép 
embere" lejött a szabadcsapat soraiba, kezet fogott az őt körülvevőkkel, mél
tányolta az önkéntesek rokonszenvét hazája iránt, sőt testvéri csókot váltott a 
neki válaszoló szónokkal.16 Kossuth beszéde nem maradt fenn, de bizonyosnak 
vehetjük, hogy a Kossuth Hírlapja szeptember 16-i számában megjelent ve
zércikk — nyilván Bajza József írása — a 14-én este elhangzo/tt beszéd lénye
gét fejezte ki, amikor méltatta az érkezőket: „Legyenek üdvözölve bécsi ba
rátaink, ö k megértették, hogy a reactio diadala Magyarországon az ő szabad
ságuk halálharangja volna." 

Szeredy vállalkozását eddig a nyomdatermékek nagy száma jellemezte. A 
Pesti megérkezés kiemelt hangsúlyt kapott, mert ezzel dokumentálni lehetett 
a két nép barátságát, közös érdekét, a kamarilla és a reakció elleni közös küzdel
mét. Kossuth Hírlapja első, szeptember 15-i tudósítása szerint nem az ugyan
csak Pestre érkezett Szeredy, hanem az önkéntesek parancsnoka, Sternau kö
szöntötte Kossuthot, aki a német üdvözlésre németül válaszolt. Nos, ez a pa
rancsnok: Ernest Bresslern Ritter von Sternau már Bécsben kinyomatta „Él
jenek a magyarok!" című, egyébként német üdvözletét, amelyet egysége ne
vében tolmácsolt.17 Fennmaradt Gustav Ma they (Maathei), az Akadémiai Lé
gió tagjának beszéde, amelyet a Szabadság téren tartott.18 Az 1848/49-es ap
rónyomtatványok mindezen túl még legalább három verses röplapot őriznek, 
amelyek a Szeredy-féle szabadcsapattal, illetve annak Pestre érkezésével fog
lalkoznak.19 

Témánk szempontjából most az a fontos, hogy mit tudunk a bécsi önkénte
sek létszámáról, esetleg összetételéről. Szeredy „mintegy ötszáz főnyi" megje
lölése a Kossuth Hírlapja augusztus 16-i vezércikke szerint a megérkezéskor 
470 fő volt, amelyet a lap mint a bécsi toborzás „első negyedét" emlegette. A 
lap ugyanezen számában a „Fővárosi újdonságok" rovatában csak 400 főt em
lít, s ezt fogadja el a Wiener Zeitung pesti tudósítója is. (Id. Abend-Beilage, 
szept. 18.) Szeptember 16-án a Nemzeti című lap 5—600 főről tudósít, míg más
nap a Nemzetőr 400 s egynéhány főről tud. A kormányhoz közel álló Pesti Hír-

16 1848/49-es nyomt. Aláírása: Einer aus Szeredy's Freicorps für Alle. 
17 1848/49-es nyomt. (dátum nélkül) A röplap bécsi kiadását Pesten Eisenfels Rudolf újranyom

ta. Ernst Bresslernre 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 137. o. 
18 Janotychh II. 312—314. o. 
19 L. az 1848/49-es nyomt. között: 1. Schlachtruf für Szeredy's Freicorps von Friedrich Kreichel. 

Geschrieben auf dem Dampfer Béla am 14. Sept. 1848. 2. Lied des Szeredy'schen Freischaar von 
Hermann Schwarz beim Freicorps. Zweite Aufgabe, Lederer u. Heckenast. 3. Szeredy's Freicorps. 
Einer aus Szeredy's Freicorps. Landerer u. Heckenast. (A két utóbbi a dátum nélküli anyagban.) 
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lap szeptember 17-i számában a Kossuthnál tett tisztelgő látogatásra, a volt 
miniszter bécsi népszerűségére és üdvözlő beszédére teszi a hangsúlyt, s mint
egy mellékesen 300 főre becsüli a fővárosba érkezett csapatot. A kormány hi
vatalos lapja, a Közlöny nem foglalkozott Szeredy önkénteseinek megérkezé
sével, s csak koimáromi tudósítója említi szeptember 15-én kelt levelében, hogy 
az előző napon kísérték hajóra „a bécsi önkéntesek Szered! által vezénylett 
4—5 száz főnyi seregét". Mindezek alapján nem fér kétség ahhoz, hogy a Kos
suth Hírlapjának szeptember 16-i vezércikkében szereplő „középarányos" 470 
fő hiteles létszám.20 

A bécsi magyar toborzók tehát nem ezer embert, nem egy zászlóaljat, hanem 
csak annak mintegy felét szállították Pestre. Igaz, ez a létszám néhány napi 
toborzás eredménye, hiszen a kezdetnek tekinthető szeptember 3-tól az indu
lásig tíz nap telt el. Fel is merülhet a kérdés, hogy nincs-e összefüggés a ma
gyar országgyűlés küldöttségének a királynál tett sikertelen látogatása és szep
tember 10-én történt visszaindulása, illetve Szeredy önkénteseinek két nappal 
később megkezdett leszállítása között. (Indulásukról Szemerét értesítik, meg
érkezésükkor Kossuthot ünneplik.) Erre pillanatnyilag nem tudunk felelni, de 
arra igen, hogy milyen sikerrel gyűjtötték Szeredy és társai zászlajuk alá a 
gazdasági és politikai bizonytalanság közepette munka nélkül maradt bécsi 
magyarokat. A tudósítások arról győznek meg, hogy a szeptember 14-én Pest- • 
re érkezett közel ötszáz főnyi seregnek a többsége nem magyar volt. A Kossuth 
Hírlapja már emlegetett szeptember 16-i vezércikke szerint az önkéntesek kö
zött akadnak számosan „nem magyar bécsiek is". A Nemzetőr szeptember 17-i 
tudósítása határozottabban fogalmaz: akadnak köztük magyarok, de többségük 
német. Egy szeptember 15-én kelt magánlevél szerint a szemtanúnak egészen 
németnek tűnt az alakulat: „Tegnap érkezett Pestre 500 bécsi német az Aulá
tól küldetve a magyarok részére harczolni, magam láttam őket mind."21 Ezt 
a benyomást erősíthették a külsőségek is, mert a Kossuth Hírlapja szerint a 
magyar zászlókon német birodalmi színű szalagok voltak, míg a Nemzeti tudó
sítója a sereg élén három magyar és egy birodalmi német lobogót látott. Ha a 
levélíró benyomása téves is volt, hogy ti. minden bécsi önkéntes német lett 
volna, a Közlöny október 5-i számából értesülünk, miszerint a pákozdi csata 
után a felsőháznak a táborban járt küldöttségének a csapatokhoz intézett üd
vözlő beszédét egy alkalommal németre kellett fordítani. Mint Perényi Zsig
mond előadásából megtudjuk: „Volt eset egy csapat előtt megállva, hol Bécs
ből lejött németek feles számban levén, miután nem értették jól a magyar elő
adást, kívánták, hogy küldöttség németül is megmagyarázza a felsőház hatá
rozatát." 

A bécsi önkéntesek megérkezése kétségtelenül politikai esemény volt, ami 
a radikálisokat érthető örömmel töltötte el. Jellasics támadásának megindulása 
után a segítségnek ez a szimbolikus megnyilvánulása komoly hatást gyakorolt 
a magyar fővárosra. Érthető, hogy Madarász József egy szeptember 15-én kelt 
levelében arról ír, hogy Szeredyék megérkezésének hírére a város nagy izga
lomba jött.22 A bécsiekkel kapcsolatban azonban fenntartásoknak is nyomát 

20 Ezeknek a bécsi önkénteseknek Pestre érkezésével röviden foglalkozik Böhm Jakab: A 
német légió szervezése és tevékenysége az 1848—1849. évi magyar szabadságharcban. HK 1970. 
194—195. o. — Berko István: Szabadcsapatok 1848—1849-ben. Honvédelem 1924. 15. sz. Szeredy és 
Bresslern alakulatát két külön egységnek véli. 

21 Waldapfel Eszter: A forradalom és a szabadságharc levelestára. II. Bp., 1952. 47. o. 
22 Waldapfel II. 51. o. 
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találtjuk ; nem kétséges, a konzervatívabb gondölkodásúaknál — és nem a nyil
vánosságnak szánt naplófeljegyzéseikben. Hunfalvy Pál szeptember 14-én nem 
hitte, hogy igaz a hír, miszerint a gőzhajóval bécsiek érkeznek „érettünk har
colni". Elment tehát megnézni őket, majd ezt jegyezte fel naplójába: „Igenis 
bécsiek azok — egyébiránt nyomorult emberek, kik a költséget meg nem ér
demlik." Gyulay Lajos gróf, Hunyad megye követe, a szenvedélyes naplóíró 
másnap így emlékezett a megérkezettekről: „Tegnap 300 egynéhány hitvány 
bécsi önkéntes érkezett zászlóink alá, kikkel burkust nem fogunk. Fegyverte
lenül, rongyosan; még odább állunk, ha ki lesznek állítva mindennel. Minda
mellett jól fogadtattak." Szeptember 16-án Jakab István, a belügyminisztéri
um tanácsosa foglalta össze az elmúlt napok csapatmozdulatait. A szóban for
gó egységről így írt: „Bécsből érkezett néhány száz — de silány és czondra 
önkénytes, Szeredi-csapata."23 A fenti egybehangzó vélemények alapján min
denekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy sem pénz, sem elég idő nem volt arra 
Bécsben, hogy Szeredy valamelyest felruházza és fegyverrel lássa el alakulatát. 
Az is kétségtelen, hogy önkéntesei többségükben a császárváros proletárjai kö
zül kerülnek ki, akik augusztus 23-án a munkanélküliség ellen tiltakozva vére
sen csaptak össze a belváros polgárőreivel és a nemzetőrség egy részével, s akik 
október 6-a után a barikádok harcosait adták. Megjelenésük okozhatott akkor 
némi nyugtalanságot a pesti polgárság körében, de a tapasztaltabbak tudták, 
hogy mindig az alakulatok tisztjein, az általuk fenntartott fegyelmen múlik, 
hogy a társadalom alsóbb rétegeiből kikerült katonák jelentenek-e szociális fe
nyegetést vagy sem. Az 1848 májusában a fővárosban beállott honvéd önkén
tesek távozásakor Podmaniczky Frigyes is azt írta naplójában, hogy általuk 
„temérdek itt Pesten alkalmatlan, de fegyver alatt hasznos elemtől szabadult 
meg fővárosunk".24 

A bécsi önkéntesek szeptember 14-én partra szállt csapata volt az első és egy
ben a legnagyobb, amely a magyar fővárosba érkezett. Mindkettő indokolja a 
kitüntető figyelmet, és egyben érthetővé teszi, hogy a továbbiakról, újabb egy
ségek érkezéséről kevesebb információval rendelkezünk. Azt tudjuk, hogy Sze
redy Bécsbe visszatérve, folytatta a toborzást. Erről tanúskodik, hogy szep
tember 23-án Pulszky 100 ezüst (pengő) forintot utalt Szeredynek „a Bécsben 
toborzott magyar önkéntesek szükségeire".25 Legközelebb szeptember 25-én 
találjuk nyomát annak, hogy Szeredy 114 pft-ot vehet fel százhúz embernek 
Pozsonyba szállításáért.26 Ez aznap meg is történt, mert szeptember 25-én je
lentette Pozsony polgármestere Batthyánynak, hogy „e pillanatban érkezett 
ismét 120 önkéntes Bécsből..."27 Ez volt Szeredy utolsó „szállítmánya", mert 
szeptember 27-én Pulszky megküldte Batthyánynak Szeredy „immár befe
jezett" toborzásának végelszámolását. Eszerint ő összesen 514 pft-ot utalt Sze
redynek, de az utóiratban megjegyezte, „miszerint közönséges híre van annak, 

23 Az idézett naplók: Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 79. o.; 
Gyulay Lajos naplója, 49. k. 22. o., Kolozsvár—Cluj, Egyetemi Könyvtár; Jakab István naplója 
1848—49-ből. OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 1315. 

24 Podmaniczky Frigyes: Napló töredékek (1824—86). Bp., 1887. II. 247. o. 
25 KM ein. 1848: 1440. Szeredy először az induláskor, szept. 12-én vett fel pénzt (300 ezüst 

Ft-ot) ; Pulszky utalását 1. KM ein. 1848: 1323. 
26 KM ein. 1848: 1476. Ezek az emberek sem voltak felfegyverezve, ill. legfeljebb 33 puskájuk 

volt, amit Wargha István szerzett be; KM ein. 1848: 1373., 1473. (Orvosi műszerek beszerzését 1. 
uo. 1478.) 

27 ONöHt 1848: 4580. Valószínű, hogy ezek az emberek sem gőzhajóval érkeztek, mert a pol
gármester a Pestre gőzhajóval történő szállításról kér intézkedést. 
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hogy az özvegy nádorné e czélra Szeredy úrnak 5000 pftot adott légyen".28 Az 
elszámolás igen soká húzódott, mert mint Szeredy október 16-án Pesten a Hon
védelmi Bizottmányhoz benyújtott igényéből kiviláglik, a „mintegy 1200 főnyi 
[?] önkénytesek" kiállításáért és Pestre szállításáért 2094 pft és 7 xr különbö
zet kifizetését kérte.29 Ezt követően sem tisztázta a helyzetet, mert az általa 
december 31-én Kossuthhoz intézett beadványára is az van rávezetve, hogy 
„még nincs reá határozat".30 Nem zárható tehát ki, hogy a Szeredyvel szembeni 
kezdeti fenntartás nem volt teljesen alaptalan. 

Szeredy számadásának feltételezhető csúsztatása — az indokolatlanul ma
gas létszámadat — onnan eredhet, hogy bizottmányának egyik tagja, Becsey 
Edvárd önállósította magát, de eredményeit Szeredy magának számolta el. 
Becsey Pulszkytól közvetlenül vett fel pénzt. így szeptember 16-án 116 „magyar 
önkéntesnek" Pestre szállítására 120 pft-ot, 19-én pedig „az ismét Bécsben to
borzott mintegy 100 magyar önkéntes Pestre leszállítására" 100 pft-ot.'51 Szep
tember 23-án — egyidejűleg Szeredyvel — Becseynek is utalt Pulszky „a Bécs
ben toborzott magyar önkénytesek számára" 120 pft-ot.32 Ügy látszik, hogy 
szeptember 27-én Becsey is be akarta fejezni a toborzást, mert számára Pulszky 
12 pft 47 xr kiutalását rendelte el, „a Bécsben már befejezett magyar önkénte
sek toborzására tett költségek vég-részletéül".33 Ez a végelszámolás a tartási 
költségek különbözete lehetett, mert szeptember 28-án Pulszky a toborzott ma
gyar önkéntesek (számot nem mond) Pestre szállítására ismét utalt Becseynek 
120 pft-ot.3'1 Becsey szeptember 28-án Batthyányhoz intézett levelében jelen
tette, hogy aznap egy szállítmány önkéntes vasúton Pozsonyba ment, s másnap 
gőzhajón folytatja útját Pestig. Egyben közölte, hogy ő több mint háromszáz 
önkéntest állított a hazának „költség nélkül", így a toborzást rövidesen le kell 
állítani. Mivel azonban „legénységet még lehetne kapni", határozott választ 
kér: folytassák-e az önkéntesek toborzását, vagy állítsák le azt. A német nyel
vű levél aláírása: „Im Namen des Comités Eduard von Becsey, Ausstellungs 
Commisär". Vagyis ezek mögött a teljesítmények mögött is — legalábbis név
legesen — bizottmányi munka van. A levél másik érdekessége viaszba nyo
mott zárópecsétje: „Zrinyisches Werbungs Comité für Ungarn".3-"' Tehát ekkor 
már Becsey és társai egyértelműen a Zrínyi szabadcsapat számára toboroztak. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy bár Becsey nem kaphatott levelére választ 
Batthyánytól (aki 27-én elhagyta a fővárost és 29-én Bécsbe indult), október 
4-én számára Pulszky — a mellékelt számla ellenében — 60 pft toborzási költ
séget utalt, majd október 6-án a toborzott önkéntesek Pestre szállítására 106 

2á KM ein. 1848: 1501. Mária Dorottya főhercegnő, József nádor özvegye tudomásunk szerint 
1848 szeptemberéig Pozsonyban élt. Ha a hír igaz, érdekes vonása ez Habsburg-ellenességének. A 
későbbi információ csak 1000 pft-os adományról tud; H 2. Az Országos Honvédelmi Bizottmány 
(OHB) iratai 1848: 1426. 

29 H 2. Kossuth—Polizei—Akten (KPA) 257. A kissé zavaros levél 1200 önkéntes toborzásáról 
beszél, de a Pestre szállítás fejében elszámolt összeg csak az az 514 pft, amit a két alkalommal 
Szeredy Pulszkytól felvett. A szept. 27-i — már felterjesztett — elszámolást csak az „első szál
lítmány" számadásának állítja. 

30 Az elszámolást megkísérlő iratok és az azokkal kapcsolatos levélváltás: OHB 1848: 1426., 
1494., 5965., 7143. Hiányzik az OHN 1848: 5584., ahol — az ikt. kv. szerint — együtt volt Szeredy 
elszámolása. 

31 K M ein. 1848: 1385., 1387., 1412. 
32 K M ein. 1848: 1441. 
33 K M ein. 1848: 1502. 
34 KM ein. 1848: 1503. (A leszállított létszám — az előző költségek alapján — 100—120 fő lehe

tett.) 
35 ONöHt 1848: 4693. Meg kell jegyezni, hogy csak Pulszky utalásai beszélnek magyar önkén

tesekről, Becsey nem. Bgy okt. 1-jei jelentése a „Freiwilligen für Ungarn" kifejezést használja; 
KM ein. 1848: 1566. 
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pft-ot.1"6 Feltehetően ez volt Becsey utolsó akciója, amit a Bécsben kitört forra
dalom is valószínűsít. 

Szeredy sikere — vagy talán részleges kudarca — másokat is arra ösztön
zött, hogy részt vegyenek a Magyarország védelmére toborzott önkéntesek ösz-
szegyűjtésében. Az előbbiek megértéséhez idéznünk kell a Kossuth Hírlapja 
bécsi levelezőjének (ez esetben Frankenburg Adolfnak) szeptember 12-i tudó
sítását, amely három nappal később jelent meg. Eszerint: „Ma indult, vagy 
induland el Magyarországra mintegy 500 önkénytes és 300 nemzetőr, ez utób
biakból kétharmada deák, s mindnyájan illően felszerelve vannak." A Pestre 
érkezett alakulat ismertetéséből világos, hogy a nemzetőrök — akik „illően" 
felszerelve voltak — nem indultak meg Szeredy önkénteseivel együtt. Azt, hogy 
miért nem, hogy ezt mi akadályozta meg, nem tudjuk. Tény azonban, hogy 
D [avid] Frfanz] Brezecsko már szeptember 13-án felkereste Pulszky Ferencet, 
majd a vele való megbeszélés után még aznap megalakította a Fekete Elefánt
ban a maga kis héttagú bizottságát, amely a „Papa" (Brezecsko) előterjesztésé
re megállapodott a toborzózászló feliratában (Szabadság! Egyenlőség! Testvé
riség!), majd elhatározta, hogy megalakítandó szabadcsapatukba csak olyan 
nemzetőröket és az Akadémiai Légió tagjait veszik be, akik egészséges test
alkatúak és kellően felszereltek. Az erről szóló jegyzőkönyvet benyújtva, Pulsz
ky szeptember 14-én elrendelte, hogy a külügyminisztérium „kebelbéli díjazó 
hivatala" fizessen ki D. Fr. Breczecsko [így] úrinak „a bécsi ifjúság között Ma
gyar ország honvédéinek száma erősítésére eszközlésbe vett toborzás előleges 
költségeire" 500 pft-ot.37 Az új bizottság nem sokat késlekedett, s rövidesen 
megjelent szeptember 14-i dátummal ellátott plakátja, „Auf! zum Kampfe nach 
Ungarn" címmel. A felhívás a „múzsák fiaihoz", vagyis az értelmiséghez, a diá
kokhoz fordul, hogy védjék meg Magyarországot. Ettől függ német Ausztria 
szabadsága. A szöveg nem hagy kétséget, hogy szerzői a nagynémet gondolat 
hívei: „Van egy nagy Németország, s ennek derék előőrse és hű fegyvertársa 
— és mindig is az marad — a jóérzésű magyar." A röplap a továbbiakban a 
népek szabadságának védelmére hív fel, ezzel azonosítja a magyarság önvé
delmi harcát. Aláírása: „Von dem Kommissariate des freien Eliten-Korps der 
Wiener Legion für Ungarn".38 

A Brezecsko-féle toborzásról nincsenek ismereteink. A külügyminisztérium 
levéltárából ismerjük Pulszky egy szeptember 23-án kelt rendelkezését, amely 
utasítja a díjazó hivatalt, hogy Brezecsko nyugtájára fizessen ki „a Bécsben 
toborzott magyar önkéntesek Pestre leszállítási költségeik fejében" 1000 pft-ot.39 

A rendelkezés egyik tanulsága, hogy Pulszky ebben az esetben is magyar ön
kéntesekről beszél, holott az előleg utalásakor (a mellékelt jegyzőkönyv alap
ján) világos volt, hogy a toborzást nem magyarok között folytatják. így a ko
rábbi hasonló kitételeknek sincs ebben a vonatkozásban valós információs ér
téke. A másik érdekesség az összeg nagysága, ami — az előző utalások átlaga 
alapján — megközelítőleg 1000 főnyi önkéntes szállítási költsége lenne. Mivel 
erről nyilván nincsen szó, elképzelhető, hogy az utalás jogcíme csak részben 

36 KM ein. 1848: 1566, 1580. Becseyre l. Bona, 104. o. — Okt. 4-én további költségeket Is kifi
zetett Pulszky ; 1. KM 1848: 1564—66. 

37 Az említett jegyzőkönyv és Pulszky; utalása: KM ein. 1848: 1349. 
38 1848/49-es nyomt; fényképmásolatát közli Rózsa György — Spira György: Negyvennyolc a 

kortársak szemével. Bp., 1971. 212. o. ; a szöveg fordítását 1. uo. 534—535. o. (Az id. rész ennek 
alapján.) 

39 KM ein. 1848: 1442. 
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valós/'0 Amennyire az egyáltalán megállapítható, szeptember 26-án 200 bécsi 
diák érkezett a magyar fővárosba, legalábbis ezt jelentette a Wiener Zeitung 
pesti tudósítója. (L, Abend-Beilage, szept. 30.) Ez nagyjából megegyezik azzal 
az adattal, hogy szeptember 25-én a bécsi Akadémiai Légió 160 főnyi alakulata 
érkezett Pozsonyba.41 

Perczel Mór seregszervezése 

Szeredy sikeres toborzása azt eredményezte, hogy szeptember 14-én este közel 
ötszáz, szemmel láthatóan a baloldal befolyása alatt álló, pontosabban: Kossuth 
politikai vezető szerepét nyilvános demonstráció formájában elismerő bécsi 
önkéntes jelent meg Pesten. Ezen a napon hagyták el a fővárost a szeptember 
10-én odaszállított idegen alakulatok, másnap volt útnak indulandó a Kossuth 
kezdeményezésére alakult Hunyadi-csapat. Bár ugyancsak szeptember 14-én 
érkezett meg Pestre a jól felszerelt, 1200 főnyi borsodi önkéntes nemzetőri 
zászlóalj is, a bécsi jövevények — bár fegyvertelenek voltak — kétségtelen 
biztonsági kockázatot jelentettek. Vezetőik demonstratív megnyilatkozása a 
magyar ügy mellett igért ugyan egyfajta biztosítékot, a legénység zömét a nyel
vi korlátok legalább részben akadályozták ugyan abban, hogy magával ragad
ja az utca hangulata (bár Pest-Buda lakosai között meglehetősen általános volt 
a német nyelvtudás), az azonban természetes, hogy az adott politikai helyzet
ben Szeredy csapatának megérkezése inkább gondot, mintsem örömet jelentett 
Batthyánynak, az ügyvezető miniszterelnöknek. A szeptember 10—11-i feszült 
hangulat oldódott, de Jellasics előnyomulásának híre, s Bécs hallgatása, hogy 
nem adott még választ azokra a feltételekre, amelyek mellett Batthyány a 
kormányt hajlandó volt elvállalni, ismét szította a kedélyeket, megnövelte a 
radikálisok hangját és befolyását. Ne feledjük: szeptember 14-én Batthyány, 
az országgyűlés és maga a város is várta már a királytól érkező választ, hogy 
hajlandó-e megálljt parancsolni Jellasicsnak. Mivel válasz nem érkezett, a nö
vekvő nyugtalanság táptalaja lett a gyanakvásnak, amely feltételezte, hogy a 
nádor és maga Batthyány is részese a halogató, a horvát inváziót feltartóztatni 
nem akaró bécsi összeesküvésnek. A bizalmatlanság érthető, s a baloldal és az 
utca ezen az estén Kossuth diktatúráját követelte.42 Ilyen körülmények között 
Batthyány számára egyáltalán nem volt mindegy, hogy Szeredy önkénteseinek 
parancsnokságát kire bízza. E feladatra olyan személy volt kívánatos, akit mind 
a pesti baloldal, mind a bécsi önkéntesek előtt tekintély, Kossuth számára is 

40 Brezecsko (Brežcesko) Dávid Ferencre 1. Bona: i. m. 137. o. Nevezett aug. 30-án Bécsből 
kelt levelében (mint gr. Hartig titkára és számvevője) kérte Kossuth támogatását; 1. H 21. Kossuth 
nem ikt. miniszteri ir. 319; közli Friedreich Walter: Magyarische Kebellenbriefe 1848. München, 
1964. 51—53. (Id. mű közli Brezecsko júl. 15-én Pulszkyhoz intézett levelét: 31—32; továbbá egy 
1348 őszén az osztrák hatóságok által készített kimutatást a nevezett által szept. 14-én felvett 
500 pft-ról: 133.) Mivel Brezecsko esetenként csak a Dávid keresztnevet használta, Károlyi Arpád 
feltételezte, hogy két különböző személyről van szó; 1. Károlyi Arpád: Németújvári gróf Bat
thyány Lajos . . . főbenjáró pöre. Bp., 1232. II. 348. o. (Károlyinál Brezecsko fentebbi júl. 15-i 
levele szept. 15-i dátummal szerepel.) Brezecsko Dávid „nemzetőr" 1848. okt. 16-án kér alkal
mazást az OHB-től ; OHB 1848 : 1160. 

41 L. Böhm, 195. o.; Kathrin Sitzler: Solidarität und Söldnertum. Die ausländischen FreiWil-
ligverbände in ungarischen Unabhängigkeitskrieg 1848—1849. c. disszertációja (Osnabrück 1980) 
nem regisztrálja ezeket a korai bécsi toborzási akciókat, ill. az Akadémiai Légió említett egy
ségének Pestre küldését. 

42 A szeptemberi napok részleteire 1. Urbán Aladár: Kormányválság és Batthyány Lajos ügy
vezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. L. A nagy év sodrában c. kötetben, különösen 
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elfogadható, rendelkezik katonai ismeretekkel, amellett Batthyány számíthat 
arra, hogy az illető felfogja parancsnoki felelősségét. 

A bécsi önkéntesek megérkezésének jelentőségét Kossuth azonnal felismerte, 
és az ezzel egyidejűleg jelentkező gondok megoldását is fontosnak tartotta. Az 
önkéntesek részéről a Szabadság téren, majd Kossuth lakása előtt elhangzottak 
olyan bécsi közhangulatot — vagy legalábbis a közvéleményt erősen befolyá
soló baloldali értelmiség körében létező magatartást — tolmácsoltak, hogy ez 
lehetőséget kínált egy újabb „politikai megoldást kereső" kezdeményezésre. 
Másnap, szeptember 15-én az országgyűlés délben megnyíló ülésén Kossuth 
napirend előtt szólalt fel, s hivatkozott arra, hogy az előző napon a Bécsből 
érkezett csapatban vannak olyanok, akik nem magyarok, de készek életüket 
is kockáztatni nemzetünk szabadságáért, mert meg vannak győződve arról, 
hogy „Magyarország szabadságának megtámadása egyszersmind felforgatása 
volna az ausztriai nemzet újonnan kivívott szabadságának". Mivel a szabad 
nemzeteknek érdeke, hogy barátságban éljenek, ezért Kossuth azonnal küldött
séget javasolt Bécsbe, „nem az udvarhoz, hol gyalázatos eselszövények űzik 
játékukat", hanem a nemzethez, hogy azt a magyarok barátságos indulatáról 
biztosítsa. „Nemzet szóljon a nemzethez barátságosan, s tegye a küldöttség az 
ausztriai népet bizonyossá arról, hogyha szabadsága megtámadtalak, a magyar
ra mindig bizton számíthat."40' Kossuth tehát a királytól eredménytelenül visz-
szatért országgyűlési deputáció megérkezése után öt nappal alkalmat talált ar
ra, hogy kellő alappal újabb küldöttséget javasoljon, immár a bécsi országgyű
léshez. (Tudjuk, hogy ezt a Deák Ferenc által vezetett küldöttséget a bécsi 
Reichstag nem fogadta, ami jól mutatja, hogy az említett magyarbarát közhan
gulat — amelynek mélységét az október 6-i felkelés kellően igazolta — nem 
gyakorolt érdemi befolyást a bécsi parlamentre.) 

Nem kétséges, Kossuth számára is világos volt, hogy bármi baráti szónoklatok 
hangzottak is el a bécsi önkéntesek szószólói részéről, a csapat élére rövid időn 
belül a magyar illetékesek által kinevezett parancsnokot kell állítani. Sok le
hetőség nem kínálkozott, hogy számára elfogadható személyt javasoljon, mert 
a baloldallal ezekben a napokban már határozottan együttműködő Kossuth 
környezetében egyetlen számottevő katonai tapasztalatokkal rendelkező sze
mély volt: Perczel Mór, a belügyminisztérium rendőri osztályának volt vezetője, 
aki az ún. „olasz segély" országgyűlési vitája miatt július 20-án lemondott ál
lásáról és a politikai életben csak mint képviselő vett részt. Perczeltől nem 
volt idegen a seregszervezés gondolata,44 hiszen ő lett volna az Egyenlőségi 
Társulat; által-szeptemiber 9-én szervezni kezdett „honvédi ezrednek" a parancs
noka. Perczel a baloldal katonai szakértőjeként viselkedett az országgyűlésen 
is, mint mutatják ezt szeptember 12-̂ én a hivatalát újból elvállalt Batthyány
hoz intézett kérdései. Fiatal korában mint kadét több évet szolgált a tüzérség
nél,45 így ez az igény megalapozottnak tekinthető. Mivel az Egyenlőségi Társulat 

43 KLÖM XII . 953—954. o. 
44 Hajnik Pá l , a r endőrség vezetője aug . 24-én így je len te t t Perczel rő l a be lügymin i s z t e r nek : 

„Móricz p r ivá t k ö r b e n monda , hogy Pes ten 15 ezer e m b e r áll r ende lkezésére , de én azt h iszem, 
hogy t á n 15-öt sem t u d n a k i m u t a t n i . " H 15. BM r e n d ő r i oszt. je l . 1848: 52. — To lnában e g y é b k é n t 
Mór t e s tvé re i : Miklós és Sándor szerveztek augusz tusban egy önkén te s zászlóaljat , amelye t szept . 
elején Szem ere a fővárosba rendel t , de So roksá rná l megál l í tot t , B a t t h y á n y pedig — m i n t e m 
l í te t tük — szept . 13-án azonna l a veszprémi t á b o r b a rendel t . L. Urbán Aladár: A nemze tő r ség 
és honvédség szervezése 1848 n y a r á n . Bp. , 1973. 193—194., 220. o. (Perczel Miklós m á r 1848. m á j . 
8-án publ iká l t Szekszárdon egy felhívást , amely sü rge t t e szabadcsapa tok szervezését . L. H 148. 
1848—49-es nyomta tványok . ) 

45 Perczel Mór 1827 ápri l isától 1830 jú l iusá ig szolgált az 5. tüzérezredné l . L. az ezred G r u n d -
buch jában ta lá lha tó fel jegyzést : Kr iegsarchiv , Wien. Acs Tibor szíves közlése. 
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seregszervezését Kossuth is helytelenítette (bár a betiltás Szemere műve volt), 
ha az új helyzetben Kossuth kiáll amellett, hogy Perczeit bízzák meg a bécsi 
önkéntesek vezetésével, ez kétségtelenül kiengesztelné a baloldalt, s mindenek
előtt a lobbanékony és küldetéstudatos Perczel Mórt. 

Nem tudjuk, hogy volt-e, s ha igen, milyen színtű nem nyilvános kapcsolat 
ezekben a napokban Batthyány és Kossuth között. Lehetséges, hogy közvetí
tők útján véleményt cseréltek a bécsi önkéntesek vezetésének kérdéséről. El
képzelhető, hogy csak Kossuth juttatta el véleményét Batthyányhoz, s erre nem 
kapott választ. De az is lehet, hogy Kossuth az ügyvezető miniszterelnök kör
nyezetéből értesült Batthyány kinevezési gondjáról. Akárhogy is történt, a volt 
miniszter megtalálta a módját, hogy a nyilvánosság előtt tegyen alig félreért
hető javaslatot Perczel kinevezésére. Ez az országgyűlés szeptember 15-i esti 
ülésén történt, ahol azt várták, hogy a miniszterelnök bejelenti: milyen választ 
kapott Bécsből azokra a feltételekre, amelyek mellett megbízatását a nádor 
felkérésére újból elvállalta. Mivel válasz nem érkezett, Batthyány — feltehe
tőleg István főherceg nádorral történt előzetes megibeszélés alapján — azt ja
vasolta, hogy kérjék fel a nádort, hogy mint az ország főkapitánya, álljon a 
Jellasics ellen gyülekező sereg élére. (Batthyány a javaslat megtétele előtt is
mertette Csányi László kormánybiztos előző napi jelentését, hogy Teleki Ádám 
tábornok, a drávai magyar sereg parancsnoka nem hajlandó Jellasics ellen har
colni.) Kossuth elsőként szólalt fel, s egyetértett azzal, hogy a Ház küldjön egy 
bizottságot a nádorhoz és kérje fel a sereg vezérletének átvételére. Ugyanak
kor azonnal leszögezte, hogy szükségesnek látja, hogy az országgyűlés három 
tagját egyidejűleg biztosként küldje ki, alkik „az árulók ellenében használják 
föl teljes hatalmukat". Majd Batthyányhoz fordulva sürgette, hogy minden 
más szempontot mellőzve, a drávai sereg létszámát növelje, š hogy „új erők te
remtésére minden sikeres lépések megtétessenek, így például: állítsa ki rögtön 
a hajdú követ Bocskay harczias hajdúit, Perczel Mór vadászait..." (Kiemelés 
utólag.) A kijelentés bizonyára felkeltette a képviselők figyelmét, mivel eddig 
— tudomásunk szerint — a nyilvánosság nem értesült róla, hogy Perczel Mór 
vadászcsapat szervezésére készülne. Azok számára pedig, akik tudtak arról, 
hogy a Perczel Miklós által vezetett tolnai önkéntes nemzetőröket Szemere 
szeptember 9-én Soroksárnál megállította, Batthyány pedig az alakulatot szep
tember 13-án Pesten és Budán átvonulva azonnal a veszprémi táborba ren
delte, Kossuth kijelentése valamiféle kísérletnek tűnhetett, 'hogy az aznap reg
gel a déli táborba indított Hunyadi-csapat helyett a fővárosban egy új, szá
mára változatlanul megbízható szabadcsapat szervezését támogassa. 

Kossuthnak Perczeit támogató lépései ezen az estén még folytatódtak. Ami
kor a nádornál járt küldöttség késő éjjel visszaérkezett a seregvezérdetet el
vállaló válasszal, Kossuth azonnal hozzászólt István nádor feltételeihez, hogy 
ti. az országgyűlés maradjon meg a törvényesség talaján és intézkedjék mi
nél nagyobb haderő összegyűjtéséről a horvát inváziós erők ellen. A törvényes
séget értelmezve Kossuth kijelentette: „mind az, mit a haza megmentésére [az 
országgyűlés] szükségesnek lát, mind az törvényes; mert messze van a király, 
a nádor táborba megy, tehát mi legyen a törvényesség? mint az, mit a törvény
hozó testület tesz." Az elvi megállapítás után Kossuth egy fordulattal vissza
tért Perczel Mór seregszervező tevékenységére. Arra hivatkozva, hogy a nádor 
is a haderő növelését sürgette, kijelentette: nyilván nem érti István főherceg 
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a törvényesség alatt azt, „hogy ha Perczel megbízatiik egy honvédezred felállí
tására: ezt tegyük törvénybe és küldjük Bécsbe sanctio végett, mert akkor 
nem tudnánk kívánságának megfelelni." A példát Kossuth nyilvánvaló csúsz
tatás árán vette elő, hiszen saját tapasztalatából tudnia kellett, hogy a szabad
csapatok szervezésére nem kellett törvény és bécsi jóváhagyás, hanem csak a 
hadügyminisztertől — a jelen helyzetben: az ügyvezető miniszterelnökitől — 
nyert engedély. Nem kétséges, hogy a példa egyetlen célja az volt, hogy Perczel 
neve — és a neki szánt feladat — ismét szóba kerüljön. A folytatásból azt is 
feltételezhetjük, hogy Perczel megbízatása ekkor még nem dőlt el, vagy lega
lábbis Kossuth erről nem tudott. Ezért azonnal rátérve arra, hogy „a fennforgó 
árulások" miatt — mint erről már korábban is szólt — a képviselők három 
embert küldjenek a táborba, akikben a Ház bízik, s akik kellően energikusak, 
Kossuth ismét Perczeit hozta szóba: „Én részemről Perczel Mór, Asztalos Pál 
és Bónis Sámuel urakat küldenem ki."46 A képviselők a javaslatot általános 
helyesléssel fogadták. 

Kossuth tehát Perczeit egyszerre két feladatra javasolta: seregszervezésre 
és országgyűlési biztosként történő kiküldésre. Ez látszólag ellentmondás, mert 
az egyik a fővárosban maradást, míg a másik a táborba utazást feltételezi. Az 
ellentmondás feloldható, ha feltételezzük, hogy Kossuth úgy gondolta: Perczel 
a bécsi önkéntesek élén — mintegy konventbiztosként — vonuljon a táborba. 
De az is elképzelhető, hogy Kossuth a parancsnoki megbízást azzal kívánta ga
rantálni, hogy országgyűlési biztosnak is ajánlotta Perczeit arra számítva, hogy 
a nádor az ellen tiltakozni fog, s akkor a másik feladatkör — mintegy kárpót
lásként — biztosítva lesz a baloldal katonai szakértője számára/17 Ha azonban 
már megvolt a döntés Perczel megbízatásáról és Kossuth tudott erről, akkor az 
országgyűlési „szavazógép" igénybevétele azt jelentette, hogy előterjesztésé
vel tudatosan törekedett Perczel katonai és politikai megbízatásának együttes 
megerősítésére. (Érdemes megjegyezni, hogy Kossuth ezen az éjszakán tette 
meg javaslatát egy olyan bizottság kiküldésére is, amely a Ház megbízásából 
tájékozódna a miniszterelnök védelmi intézkedéseiről, s amely bizottság — az 
Országos Honvédelmi Bizottmány — október elején átvette az ország tényle
ges irányítását.) 

Bármiként is történt, Batthyány Perczel megbízása mellett döntött. Lehet, 
hogy erre sor került már Kossuth szeptember 15-én délben elhangzott felszóla
lását követően, de lehet, hogy csak az éjjeli szavazás után — és a fenti megfon
tolásból — határozta el magát a miniszterelnök. Nem tudjuk, hogy ez írásban 
történt-e, vagy egy illetékes szóbeli közlése alapján, mivel az Országos Nem
zetőrségi Haditanács iktatókönyve nem maradt fenn, s az iratok is hiányosak. 
Fennmaradt azonban ebben a sorozatban Perczel Mór szeptember 16-án kelt 
válasza, amelyet érdemes teljes terjedelmében közölni: 

„Minister Elnök Ür! 
Felhívása nyomán alakítandó szabad csapat iránt megkívánható intézke

dések alulírott véleménye szerint a következőkben foglaltatnának. 
1. A megérkezett bécsi legénység eddigi vezetői oda utasítandók, hogy ma 
délután 3 órakor pontban a Károly kaszárnyában, az állítandó szabad csapat 

46 Kossuth szept. 15-én este elhangzott két felszólalására 1. KLÖM XII. 957—962. o. 
47 Perczel és társai országgyűlési megbízatására 1. Beér János — Csizmadia Andor: Az 1848/49. 

évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 233. o. 
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számára lefoglalt localitásfaan magukat nálam bejelentsék; és ők rendeletem 
alá bocsáttassanak. 
2. A Honvédseregben e napkban beállott rendes katonaságból legalább is 50 
ember szinte még ma parancsom alá rendeltessék. 
3. Alolírott a »-Zrínyi-« nevet viselő csapat összeállítására és annak vezetésé
re Minister Elnök úr által hivatalossan megbízattassék és kineveztessék; és 
ez rögtön hírlapok útján is tudomásra adassék. 
4. E csapat számára 1200 köpeny, 1200 nadrág, a megkívántató főző edények, 
legalább is 800 bakancs és 1000 darab fegyver kiszolgáltatása megparancsol-
tassék; és pedig már holnap délelőtt 10 órára. E rendelet alulírottnak is nyom
ban kiadandó. 
5. Toborzási költség, avatási pénz, legalább is 10 napi zsold fejében alólírott 
számára 15 000 azaz tizenötezer pengő utalványoztassék. 
Budapest, September 16-kán 1848. Percei Móricz 

Ehhez még köpenyek, főző edények és bakancsokra 7 000 pengő forintokat, 
összesen 22 ezer pftokat."''8 

A levél szövege több kérdésre ad választ. Mindenekelőtt arra, hogy a kezde
ményezés Batthyánytól indult ki, hiszen Perszel a miniszterelnök felhívására 
válaszol. Bármilyen formában is történt ez a megkeresés, nyilván csak tájé
kozódó jellegű volt, mert a levél 3. pontja sürgeti a hivatalos megbízást. A válasz 
azt is valószínűsíti, hogy valamikor a délelőtti órákban kelt, mert délután há
rom órára tűzi ki a Bécsből érkezett önkéntesek parancsnokainak jelentkezését. 
Ezt megelőzően azonban Perczelnek tisztáznia kellett, hogy a megérkezett bé
csieket kapja csak parancsnoksága alá, vagy folytathat-e toborzást, embereit el
helyezheti-e a Károly-laktanyában (ahol a Hunyadi-csapat távozásával hely 
szabadult fel), milyen létszámra igyekszik növelni az alakulatot, s annak mi 
legyen a neve.49 Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy ha Perczel nem ér
tesült is szeptember 15-én délután vagy este Batthyány terveiről, arról legké
sőbb az országgyűlés 16-án hajnalba átnyúló ülése után tájékoztatást kellett 
kapnia. 

Perczel egész levele egyébként szinte utasítás jellegű, ami azt sejteti, hogy 
tudta: Batthyánynak nincs más választása, mint őt nevezni ki a bécsi önkén
tesek élére. Feltételezhetően a miniszterelnök előzetes „felhívása" már tartal
mazott utalást a toborzás fővárosi folytatására, mert ennek igénye várható 
volt. Ami pedig a tervezett létszámot illeti, nem látszott indokolatlannak Per
czel szándéka, hogy a bécsi önkéntesek számát Pesten megduplázza. Más kér
dés, hogy a Pest városi tanács által augusztus végén kezdeményezett toborzás 
gyenge eredménye — és Kossuth szabadcsapatának korábbi sikere — nem jo
gosított fel nagy reményekre. 

Perczel Mór kinevezési okmányát nem ismerjük. Ami a megbízás nyilvános
ságra hozatalát illeti, a miniszterelnöki hivatal szeptember 16-i kelettel bo
csátotta ki (a Közlöny szeptember 19-i számában megjelent) következő rö-

48 ONöHt 1848: 4388. Meg kel l jegyezni , hogy h a a megbíza tás megtör tén té ig nem is, a k ö 
vetkező n a p o k b a n legalább egyszer volt közvet len megbeszélés B a t t h y á n y és Perczel között . 
Utóbbi egy okt . végén az OHB-hez in tézet t levelében a közte és a min isz te re lnök között tör tén t 
egyezkedésről í r t ; ÖNöHt 1848: 7103. 

49 A Zr ínyi elnevezés választása fel tételezhetően a bécsiek elképzelése volt . Ezt sejteti a m á r 
i smer te te t t szept. 2-i p l aká t rajza, ame ly — úgy tűn ik — tuda tosan Zr íny i áb rázo lásá ra t ö reke 
dett . 



vid közleményt: „A ministerelnök Perczel Móriczót egy »Zrínyi« nevet viselő 
szabad csapatnak álladalmi költségen való alakítására f elhatalmazá ; egyszer
smind őt ezen csapat vezérévé kinevezé."50 A nyilvánosság tájékoztatásának 
másik módja az volt, hogy Perczel ugyancsak 16-i dátummal felhívást bocsáj-
tott ki, amelyben bejelentette, hogy „miután a képviselőház részéről amúgy is 
a drávai táborba biztosnak neveztetett ki, nem késett gróf Batthyány Lajos 
ministerelnök úrnak megbízása folytán egy szabad csapat rögtöni alakítását 
és vezérletét elvállalni". (Kiemelés az eredetiben.) A „Polgártársak!" megszólí-
tású röplap a főváros lakosságához szólt, mindenekelőtt „az itt tartózkodó if
júságot" hívta a zászló alá azzal a megjegyzéssel, hogy a besorozás még aznap 
délután háromkor megkezdődik a Károly-Hkaszárnyában.51 Mivel ez a tájékoz
tatás meglehetősen információszegény volt ä szolgálat feltételeit illetően, szep
tember 18-án újabb felhívás jelent meg a fővárosban Percei toborzásáról. Ez 
sürgette, hogy az alulírott által miniszterelnöki megbízásból vezérelt „Zrínyi 
szabadcsapat j ába" minél előbb soiroztassák be magukat, „hol a szolgálati idő 3 
éven jelöl, 1 éven pedig alól semmi esetre sem lészen". (Kiemelés az eredetiben.) 
A röplap tájékoztat az anyagi feltételekről is: azonnali felfegyverzést és -ruhá-
zást igér, továbbá 10 ezüstforint „felpérizt" (foglalót), mely utóbbi összeget egy 
év szolgálat után megismétlik; a szokásos élelmezés mellett a legénység még 
8 krajcár napidíjat kap. A felszólítás várja à sebészeik (felcserek) és orvosok 
csatlakozását is, s külön kéri, hogy azok, akik saját fegyverrel rendelkeznek, 
a Károly-kaszárnyai jelentkezésikor mutassák be azt. A szervezés előrehaladását 
jelzi, hogy a felhívást nemcsak Perczel „vezér ezredes", hanem Kováts Ágoston 
százados segédtiszt is aláírta.52 

. • • * ' • • ' ' . . 

Perczel mindkét felhívásának van figyelmet érdemlő olyan kitétele, amely 
megbízásának jellegét minősíti. Á szeptember 16-i röplapon ugyanis seregszer
vezési vállalkozását azzal hozza kapcsolatba, hogy a képviselőház részéről 
„amúgyis a drávai táborba biztosnak neveztetett ki". A szövegezés tehát egy
értelműen azt kívánj a hangsúlyozni, hogy a két megbízatás között szoros kap
csolat van, s hogy ez felel meg annak az elképzelésnek, amelyet Kossuth szep
tember 15-én délben — amikor a biztosok kiküldését először javasolta — úgy 
fogalmazott,' hogy „az árulók ellenében használják föl teljes hatalmukat", 
így értelmezte ezt a Népelem is, amikor szeptember 17-i számában elégtétel
nek tekintette, hogy az a Perczel, akire úgy rátámadtak az országgyűléseri, 
amikor kijelentette Szenttamás második sikertelen ostroma után, hogy ármány 
és árulás vezérli seregeinket, most „az árulást megbosszulandó egyik országos, 
teljes hatalmú biztos". Ez az állásfoglalás nemcsiaik a Madarász-fivérek vagy a 
nemesi radikálisok nézete volt. Hasonlóan értelmezte azt a velencei táborból 
szeptember 27-én kelt és a Marczius Tizenötödike másnapi számában publikált 
levelében Vasvári Pál is, aki így nyilatkozott: „Itt van Perczel biztos, és háta 
megett áll jeles csapatja, a végrehajtás véres munkájára . . , " A szabadságharc 
történetének első katonai összefoglalása pedig úgy fogalmazott, hogy az or
szággyűlés szeptember 15-i ülésében „Perczel, Mór kormánybiztosnak engede-

. • • • ' • ' 

50 Perczel kinevezését pöre során szemére vetették Batthyánynak. Válasza az volt, hogy à ki
nevezés nem volt törvénytelen, — s ez alkalmat nyújtott arra, hogy Perczeit eltávolítsa a fő
városból. Károlyi II. 195. o. 

51 Magyar-német szöveg; 1848/49-es nyomt. A magyar változatot közli Rózsa—Spira 211.- Ős
nyomtatvány a Landerer és Heckenast nyomdában készült, feltehetően államköltségen.) A né
met változatot — téves dátummal — közli Janotyckh II. 343. o. 

52 Magyar-német szöveg; 1848—49-es nyomt. (Kozma Vazul nyomdája) 
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lem adatott egy az állam költségén fölállítandó »Zrínyi« nevet viselő szabad 
csapat toborzására."53 

Batthyány természetesen nem értett egyet Perczel és elvbarátai fenti értel
mezésével. Még szeptember 17-én, talán a Népelem cikkének hatására egy rö
vid levelét, amelyben vailakinek az előmutatott bizonyítványainak megfelelő 
alkalmazását sürgette, így címezte: „Perczel Móricz képviselő úrnak, mint a 
Zrínyi-csapat vezérének".5'* Vagyis a miniszterelnök az új megbízás értelmében 
nem tekintette országgyűlési biztosnak Perczeit. Érdekes, hogy az országgyűlés 
éppen 17-én Asztalos és Bónis mellé delegálta Luzsénszky Pált is, de nem Perczel 
pótlására, hanem azért, hogy a táborba került tót anyanyelvű Wasa-gyalog-
sággal legyen, aki szót ért.55 Vagyis a képviselők nem vonták vissza Perczel 
megbízását, sőt határozatukkal valójában megerősítették azt. Ez egyben meg
magyarázza, hogy Perczel serege mellé 1848 őszén miért nem rendeltek or
szággyűlési biztost. 

Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy Batthyány szeptember 17-i leve
lének címzése hatással volt Perczel másnapi felhívásának aláírására. Míg ugyan
is a szeptember 164 röplap alján csak neve szerepel, 18-án már „vezér-ezredes
nek" (a német változatban: Carps-Commandantnak) titulálja magát. Ez nyil
vánvaló következménye annak, hogy Perczel szeptember 16-i megbízása nem 
szólt katonai rangjáról (ezt a Közlöny szeptember 19-i rövid tudósítása is sej
teti), s Batthyány 17-i levelének címzése is csak képviselőként említi őt. Ber
ezelnek tudomása kellett hogy legyen a Hunyadi-csapat parancsnokának ezre
desi kinevezése körüli huzavonáról, ezért úgy döntött, hogy ha nem várható 
a kérdés rendezése, akkor így jelenti be igényét. Mindez nem volt különösebb 
hatással az illetékesekre, mert Perczeit hivatalosan a továbbiakban is csak ve
zérként emlegették. 

Áttekintve a megbízás előzményeit és a szervezés kezdeteit, kérdés: milyen 
eredménnyel toborzott a Zrínyi-csapat a fővárosban? Perczel megbízása más
napján, szeptember 17-én azt jelentette Batthyánynak, hogy már négy század
nyi legénysége van (pontos létszámot nem közölt), s 800 köpeny, bakancs és 
csákó nyolc nap alatti elkészítésére kötött szerződést, ezért 6 000 ezüsitforintot 
kért.50 Ez a rendelés nem a már meglévő tényleges, hanem egy feltételezett 
létszámhoz igazodott — amely azonban már jelentősen kisebb volt, mint az 
előző napi elképzelés. Ugyanezen a napon a Marczius Tizenötödike rendkívüli 
mellékletet adott abból az alkalomból, hogy Batthyány bejelentette tervezett 
új minisztériumának — egyébként nem teljes — névsorát. A helyzetet átte
kintve a röplap azt írja, hogy „Perczel vadászezrede már csaknem tellyes szá
mú", szaporodnak is az ikerfőváros védelmére beiratkozott tüzérek (köztük 

53 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp. [1882] I. 191. o. Ez 
megegyezik Perczel Mór emlékiratainak fogalmazásával, akit katonai (általa egyébként mér
téktelenül felnagyított) megbízatását Kossuth előterjesztésére és az országgyűlés jóváhagyására 
vezette vissza. L. Perczel Mór tábornok hátrahagyott emlékiratai. Veszprémi Ellenőr, 1899. máj 27. 

54 KPA 93. (Hermann Róbert szíves közlése.) 
55 Beér—Csizmadia 238—239. Talán ez a magyarázata annak, hogy szeptember 29-én délelőtt 

a pákozdi csata megkezdéséről szóló rövid tudósítást nemcsak a táborban tartózkodó Pázmándy, 
a Ház elnöke írta alá, hanem neve felett ott áll: „Képviselők négyen". Közlöny, 1848 szept. 30. 
— Az elkövetkező napon egyébként a táborból az OHB-hez érkező tudósítást Luzsényszky, Bónis 
és Asztalos írták alá. L. Kossuth Lajos összes Művei (KL.ÖM) XIH. (S. a. r. Barta István) Bp., 
1952. 55—56. O. 

56 H 2. Miniszterelnök elnöki iratai (Mein) 1848: 646. Ugyanott Batthyány utasítása Duschek 
Ferenc pénzügyi államtitkárnak, hogy utalja az összeget. (Perczel azonnali kérése sejteti, hogy 
az előző napon nem kapta meg az igényelt pénzt.) A Perczel csapatának szállítandó „topánokra" 
1. Pest város lt. Közig. ir. 1848/49. 195. 
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Kossuth is), s „a megérkezett Porosz herczeg nevét viselő ezred ég magyar ru
hát, zászlót és tiszteket nyerhetni".57 Perczel seregszervezése szempontjából ez 
utóbbi információ a döntő. Ugyanis a Galíciából szeptember 16-án és 17-én 
Pestre megérkezett zászlóalj legénységét I— amelynek tisztjei ellenségesek vol
tak a magyarországi átalakulással — könnyű volt „elcsábítani", hogy lépjenek 
át a Zrínyi-csapatba. Batthyány már szeptember 13-án eltiltotta, hogy a sorka
tonák átlépjenek a szabadcsapatokba és a honvédséghez, de most az újonnan 
érkezettek lakása előtti tüntetéssel akarták az engedményt a maguk számára 
kikényszeríteni. A miniszterelnök a jelek szerint jól szervezett tüntetéssel ha
tározottan szembeszegült, de mert a zászlóalj tisztikarának nagy része lemon
dott, s az őrnagy megszökött a zászlóval, Batthyány szeptember 19-én magyar 
zászlóra eskette fel a 600—700 főnyi alakulatot, s egy őrnagynak előléptetett 
százados vezénylete alatt rövidesen Veszprémbe rendelte őket.58 

A Porosz herceg gyalogezred zászlóaljának együttmaradásáról neheztelően 
számolt be a Kossuth Hírlapja szeptember 19-i számának „Fővárosi újdonsá
gok" rovata. Ebből azt is megtudjuk, hogy Perczel szabadcsapatába, az előző 
nap délelőttjéig — tehát nem egészen két nap alatt — „több hatszáz legénynél 
állott be". Ezt egészítette volna ki a francia mintájú „amalgám" receptje sze
rint a sorkatonaság átlépése. Ezt a lap ugyanezen számában „Egyes tudni va
lók" cím alatt meg is fogalmazta: „Perczel Móricz serege hatalmasan szapo
rodik. 48 óra alatt már hetedfél száz vitéze van. Egy batalion sorkatonát hozzá, 
s három nap alatt egy ezred hős, lelkesült, gyakorlott sereg megy a pártütőknek 
egy menydörgő megálljt kiáltani." A Kossuth Hírlapja másnap, szeptember 
20-án megjelent beszámolójában lelkesen így tudósított a toborzás sikeréről: 
„Perczel Mór Zrínyi-csapata pedig olly sebesen alakúi, hogy néhány nap múl
va már felszerelve, s ezernél sokkal számosabban szálland táborba." 

Amikor ez a tudósítás megjelent, már megszületett a miniszterelnöki rende
let, hogy a Zrínyi szabadcsapat szeptember 22-án megindul a Fehérvárnál gyü
lekező magyar sereghez. Battyhány ezen a napon értesítette erről a nádort és 
a hadügyminisztériumot, az előbbivel közölte azt is, hogy az alakulat 800 főből 
áll.59 Az adott katonai helyzetben, főleg &. nádor nyugtalakodása miatt, hogy az 
eredetileg Veszprémnél összevont, majd Jellasicsnak a Balaton déli oldalán 
történő előnyomulása miatt Fehárvárra átcsoportosított haderő lassan gyüleke
zik, nem lehetett szó arról, hogy a Perczel által felszerelésre szánt nyolc napot 
megvárják. A megadott napon déli 12-kor a Zrínyi-csapat az Érd—Martonvásár 
—Sukoró útvonalon a Pest megye által kiállított előfogatokon a Károly-lakta-
nyától megindult rendeltetési helyére.60 

A szeptember 22-én táborba szállított önkéntesek kerek száma némileg két
séget ébresztő, de az így szerepelt mind Batthyánynak, mind Török Bálint gróf
nék, a hadügyminisztérium biztonsági osztálya vezetőjének rendelkezésében. 
Ha feltételezzük, hogy csak kissé volt felkerekítve (hiszen az előfogatokat eh
hez a létszámhoz rendelték, s a túlzásnak nem volt értelme), akkor ezt a szá-

tt, „September Tizenhetedike. A második felelős magyar ministeriüm alakulása napján. Rend
kívüli lap a Marczius Tizenötödikéhez." 1848/49-es nyomt. 

58 Batthyány az esetről szept. 19-én tájékoztatta Pulszkyt, s azt írta, hogy mintegy 400 fő 
állott be a Zrínyi-csapatba, ill. a „pesti csatárok" alakulatába. „Kiknek nagy része azonban 
később azon ígéret mellett, hogy büntetéssel nem fognak fenyítetni, az elhagyott zászlóaljhoz 
visszatértek." KM ein 1848: 1424. — A pákozdi hadrend — 1. később — a Porosz herceg zászló
alját 700 főnyinek tünteti fel. 

59 Mein 1848: 682., 689. 
60 Pest megye lt. Alispáni ir. 1848: 1360., 1369. 
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mot alapul véve következtethetünk a Zrínyi-csapat pesti toborzási eredmé
nyeire. Láttuk, hogy szeptember 14-én 470 önkéntes érkezett a fővárosba (ez 
volt az a négy századnyi legénység, amiről szeptember 17-én Perczel jelentett), 
s ehhez járult Becsey toborzásából az a 116 fő, akik feltehetően már 18-án 
ugyancsak Pesten voltak. A két csoport együttesen 586 ember* miközben a sza
badcsapat létszámát a Kossuth Hírlapjának az amalgámot helyeslő eszme
futtatása 650 főre becsüli. Ezt elfogadva arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy a Kossuth Hírlapjának lelkesítő tudósításai valójában elhallgatták, hogy 
Perczel „toborzási" sikerei Bécsben születtek, s az első három nap alatt — a 
fentiek alapján — csak 64 főre tehető a nem Szeredy vagy Becsey által szállított 
önkéntesek száma. Ha pedig Perczel csak egy részét is megkapta a szeptember 
16-án Batthyányhoz intézett levelében igényelt ötven volt sorkatonának, ak
kor ez a látszám mág tovább zsugorodik. E számítás szerint joggal feltételezhető, 
hogy a Pesten eddig a napig beállott önkéntesek többsége azokból a Porosz 
herceg gyalogezredbeli sorkatonákból adódott, akik Batthyánynak Pulszkyhoz 
intézett levele értelmében nem tértek vissza zászlóaljukhoz. Valószínű, hogy a 
Perczel toborzási sikereiről szóló beszámolók a vidéket kívánták lelkesíteni, 
hiszen a fővárosban már szeptember 16-án ismeretes volt, hogy a bécsi ön
kénteseket a Zrínyi-csapathoz csatolják.61 Gondolhatjuk, hogy miként fogadták 
a .,pesti csatárok" toborzói a Kossuth Hírlapja szeptember 20-i megjegyzését, 
amely azt emlegeti, hogy a pestiek három hét alatt csak mintegy 500 embert 
fogadtak fel — állítólag magas követelményeik miatt — miközben Perczel si
kere mutatja, hogy a fővárosban lehetett kapni újoncot.62 Tény, hogy a főváro
si sajtó nem magyarázta meg Perczel sikereinek titkát, s csak zászlóaljának ki-
indítása napján, szeptember 22-én írta a Budapesti Divatlap, hogy nem a Po
rosz herceg gyalogezred tagjait — mint korábban jelezték —, hanem a bécsi 
önkénteseket sorozták Perczel „csatárai" közé. A Nemzetőr (a Divatlap mellék
lapja) a Zrínyi-csapat kiindításáról beszámolva valamivel tovább is ment tu
dósításában: „A bécsiek is e csapatba soroztatván — írta —, tisztjeik közt né
metek is vannak." 

Visszatérve a 800 főnyi táborba szálló létszámhoz, fel kell tételeznünk, hogy 
ha szeptember 19-én a Kossuth Hírlapja csak 650 főről tudott, akkor Batthyány 
valamilyen biztos információ alapján intézkedett magasabb létszámról. Így el
képzelhető, hogy Becsey második — 100 főnyi — szállítmányáról pontos tudo
mása volt Batthyánynak (illetve tanácsadóinak), s ennek megfelelően rendel
kezett. Becsey toborzásának ez a második csoportja szeptember 21-ig meg kel
lett, hogy érkezzen a fővárosba, így a másnapi indulásig felszerelhető volt. De 
az is lehet, hogy Becsey első különítménye (a 116 ember) szeptember 18-án, 
amikor a Kossuth Hírlapja másnap publikált létszámtudósítása íródott, még 
nem szerepelt a Zrínyi-csäpat nyilvántartásában. Ebben az esetben Perczel két 
és félnapos fővárosi toborzásának eredménye kb. 180 fő, s ez háromszorosa a 
korábbi számításnak. Mindez jó teljesítmény Kossuth seregszervezését köve
tően — és párhuzamosan a „pesti csatárok" toborzásával. Ennek a második 
számításnak a helyessége esetén azt is fel kell tételeznünk, hogy Becsey újabb 
szállítmányát nem sorolták a kiindult alakulatba. Ezt igazolni látszik a Kossuth 

61 L. Gyulai Pál tudósítását a Kolozsvári Híradó számára. Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, 
tanulmányok. (S. a. r. Bisztray Gyula és Komlós Aladár) Bp., 1961. 478. o. 

62 A „pesti csatárok" szervezésére 1. Urban Aladár: Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. 
Tanulmányok Budapest Múltjából XV. (1963) 426—433. o. 
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Hírlapja szeptember 234 tudósítása, amely szerint az előző napon a Zrínyi
csapatnak csak „első része" indult a táborba. Ezt a feltételezést erősíti, hogy 
szeptember 23-án Batthyány arról intézkedett, hogy a „pesti csatárok" zász
lóalját és a „Zrínyi-csapat ittmaradt századát" másnap indítsák Baracskára.63 

24-én a két alakulatot — ugyancsak előfogatos szekereken — rendeltetési he
lyükre szállították.64 A „pesti csatárok" egysége már mint a 14. honvédzászlóalj 
indult a táborba, tudósított a Kossuth Hírlapja szeptember 26-án. 

A Zrínyi-csapat a táborban 
-

Jelen tanulmánynak nem célja nyomon követni Perczel szabadcsapatának 
tábori szolgálatát, legfeljebb annak kezdeteit szeretné megvizsgálni. Közelebb
ről azt kívánja tisztázni, hogy a fővárosból még tényleges katonai rang nélkül 
táborba vonult Perczel Mór miként kapta meg ezredesi rendfokozatát és dan
dárparancsnoki megbízatását. Ennek kapcsán röviden összegezni kívánja Per
czel politikai és katonai szerepét a pákozdi csatát megelőzően és magában a 
csatában. Mikor Perczel ezredest az Ausztriából Zala megyébe betört Nugent 
tábornok ellen vezényelték, megkezdődött — más hasonló alakulatokkal egyi
dejűleg — a szabadcsapat honvédzászlóaljjá szervezése. Ezzel valóban meg is 
szűnt a Zrínyi-csapat, legénysége a 35. honvédzászlóalj elnevezés alatt harcolt 
tovább. 

Visszatérve a megvizsgálandó kérdésre: bár a kortársak, emlékezései Perczel 
toborzási megbízásának kezdetétől magától értetődően ezredesként emlegetik,65 

katonai rangot Batthyány miniszterelnöksége idején nem kapott.66 Jóllehet a 
pákozdi csata hadrendjében ezredeskent szerepel,67 ezt a rangot Perczelnek 
megelőlegezték. Kinevezése október elején a Honvédelmi Bizottmánytól eredt, 
de ennek a kinevezésnek sem az ismert iratokban, sem a Közlöny hivatalos 
rovatában nincs nyoma, Perczel a táborba látogató Pázmándy Dénessel, a kép
viselőház elnökével Martonvásáron október l-jén beszélt arról, hogy sem ő, sem 
a zászlóalj általa megbízott tisztjei nem kapták meg hivatalosan tiszti rangjukat. 
Majd október 2-án ezt írta az időközben Pestre visszatért Pázmándynak : „A 
Zrínyi-csapat tiszti karának kineveztetését akár a képviselők háza, akár a Hon
védelmi Bizottmány által, úgy mint tegnap ígérted, kérlek eszközöld sietve; 
mert másként elégedetlenségre nyújtatik alkalom, miután a többieket már 

63 Mein 1848: 599., 738., 745. 
64 Gr. Török Bál in t osztályvezető nyí l t p a r a n c s á t és Andorffy századosnak (a h á t r a m a r a d t 

század p a r a n c s n o k á n a k ) a p a r a n c s á tvé te lérő l szóló n y u g t á j a : HM bizt 1848 — 51 — 349. 
65 L. Horváth Mihály: Magyarország függet lenségi h a r c z á n a k tö r t éne te 1848 és 1849-ben. Genf, 

1365. I . 543. o . ; Görgey István: 1848 j ún iu sá tó l novemberé ig . (S. a. r. Katona Tamás) Bp. , 1980. 
88. o. ; Perczel Miklós : Nap lóm az emigrác ióból . I. (S. a, r. Závodszky Géza) Bp . , 1977.60. o. 
Egyedü l a hadügymin i sz t e r í r t a r ró l , hogy Percze l ö n m a g á t „ m i n t t e l jha ta lmú biztos ez redesnek 
nevezte k i . . . " Mészáros Lázár emlék i ra ta i . Pes t 1867. I. 261. o. V. ö. Bona Gábor: T á b o r n o k o k 
és törzst isztek a s zabadságha rcban , 1848—49. Bp. , 1987. 2. kiad. , 263. o. 

66 B a t t h y á n y n a k szept . 24-én a Zr íny i -csapa t „ h á t r a m a r a d t százada p a r a n c s n o k á n a k " szóló 
rende lkezésében a fogalmazó először ezredes t í r t , ma jd ezt á thúzva a „vezér ú r " megjelölést 
haszná l t a Percze l re . Mein 1848: 745. 

67 A Sukorón szept . 29-én készül t h a d r e n d e t 1. Had tö r t éne t i In téze t Levé l tá ra (HIL) 1848/49-es 
gyű j t emény . 2. doboz 177/a. (fotómásolat) Pe rcze l Mór szer in t a pákozd i csa ta u t á n Móga t á b o r 
nok gra tu lá l t nek i , hogy Miklós t e s tvé re á l ta l vezete t t to lna i önkén te sek mi lyen jól szerepe l 
tek, s a levélke megszól í tása „Her r Ober s t " volt volt. Pe rcze l id. emlékezései , Veszprémi Ellenőr, 
1899. j ú n . 10. 
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Batthyányi [így] kineyezé."68 A levél csak a tisztikar kinevezéséről szól, de 
természetes, hogy Perczel legalább annyira a saját rangja miatt emlékeztette 
mindjárt másnap Pázmándyt ígéretére. A kérdés rendezésére az alkalom akkor 
érkezett el, amikor Perczel október 5-én Tácon kelt levelét a Honvédelmi Bi
zottmány megkapta. A levél aláírásakor Perczel csak a nevét használta, a más-
nao kelt válasz már ezredes úrnak szólítja.69 Ezek szerint Perczel kinevezése 
október 6-án csak így, sub rosa történt, mert — mint említettük —sem az iratok 
között, sem a KózZöni/ben nem találni nyomát a kinevezésnek, míg Görgeynek 
mind az iratok között, mind a sajtóban pontosan megtalálható ezredesi előlép
tetése.70 Ugyanakkor október 6-án Perczelnek az előző napról Tácon kelt leve
lét az országgyűlés előtt Pázmándy úgy jelentette be, mint Perczel ezredestől 
kapott tudósítást. A továbbiakban azonban mind ő, mind Balogh János képvi
selő felváltva használták beszámolójukban Perczel rangjának megjelölésére 
az őrnagy és az ezredes elnevezést. A Honvédelmi Bizottmány előbb említett, 
Perczelhez intézett október 6-i levele adta először írásba az ezredesi rangot. 
Október 8-án azután a képviselőkkel ismertették Perczel Mór és Görgey Ar
túr ezredesek sikerét, hogy Roth tábornok 7500 főből álló seregét elfogták. Ér
dekessége ennek a bejelentésnek, hogy Pázmándy szükségesnek tartotta hoz
zátenni: Görgey kinevezésére az előző nap délutánján került sor, „mielőtt a 
hírt vettük".71 

Visszatérve a kronológiához, pontosabban Perczel Mór szeptember 22-ét kö
vető tábori szerepléséhez, mindenekelőtt Ivánka Imrének, a Vácott összevont 
kerületi nemzetőrségi tábor parancsnokának az emlékezésére kell kitérnünk. 
Ivánka szeptember 19-én Fehérvárnál csatlakozott a visszavonuló drávai se
reghez. Szeptember 26-án vagy 27-én egy olyan proklamációt juttatott el hoz
zá Mülböck (Milpökh) alezredes, amely felszólította a legénységet és bárkit, hogy 
azt a tisztet, aki hazaárulással gyanúsítható, „egyszerűen lőj j ék le". Elöljárója 
utasítására Ivánka őrnagy is utánanézett a dolognak, s — mint mondja — 
rövidesen két, a Hunyadi-csapat egyenruhájába öltözött egyént hoztak hozzá, 
akinél több ilyen felhívás volt, s azt terjeszteni akarták. Ivánka elkobozta a 
röplapokat, a két egyént kikísértette a táborból, de előtte tudtukra adta: akár 
őket, akár mást fognak el, aki ezeket a proklamációkat terjeszteni akarja, min
den további eljárás nélkül azonnal főbe löveti.7'- (Ivánka e szavainak hitele volt, 
mivel a váci táborban szeptember elején egy lázítót valóban agyonlövetett.) 
Bár a kutatás nem ismeri az említett felhívást, a történet nem látszik hihetet
lennek. Ismerve a baloldal reményét, hogy Perczel „konventbiztosként" fog 
viselkedni, jogos a feltételezés, hogy az ő emberei jártak Ivánka zászlóaljá
nál. Ezt alátámasztja egyrészt az, hogy emlékezései szerint az elfogott két em
ber arra hivatkozott, hogy ők „az egyik kormánybiztos küldöttei", másrészt 

68 OHB 1848: 2390; közli KLÖM XIII . 69—70. o. A B a t t h y á n y r a te t t u ta lás a r r a vonatkozik , hogy 
a Hunyad i - c sapa thoz m á r Szemere megkezd t e a kinevezést , s azt B a t t h y á n y folyta t ta (igaz, a 
c sapa t pa r ancsnoka , Szalay László n e m kapo t t r ango t ) , s a Közlöny szept . 18-tól fo lyamatosan 
pub l iká l t a a k inevezéseke t a „pest i c s a t á r o k " zászlóaljához. Szept . 27-én k inevez ték az a lakula t 
( immár a 14. honvédzászlóal j) ő rnagy és p a r a n c s n o k á t is . 

69 Mindkét levelet 1. OHB 1848: 879; közli Görgey 306—308., 311. oi 
70 Görgey okt . 7-én kel t k inevezése : OHB 1848: 888. A Közlönyben (okt. 9-i dá tummal ) okt . 

12-én je lent meg. Azt, hogy Perczel Mórt az OHB nevezte ki ezredesnek, egyé r t e lműen fogal
mazza m e g a „Skizze ü b e r des Percze l ' sche Corps bis zum Rückzüge n a c h Pes t (September 
1848 — 5. J ä n n e r 1849" c. kéz i r a t ; HIL 1848—49-es gyüjt . 2. doboz 11, 185. 

71 A Zrínyi-csapat, pontosabban a 35. zászlóalj tisztikarának kinevezése okt. 15-én jelent meg 
a Közönyben. 

72 Ivánka Imre: Négy hav i szolgálatom a m a g y a r hadse regben . Bp. , 1881. 20. Az esetről 1. 
m é g B u b n a ő rnagy levelét Csányi Lászlóhoz, 1848. okt . 6. Waldapfel I I . 171. o. -
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pedig nem lehettek a Hunyadi-csapat tagjai, mert az akkor valahol Dunaföld
váron és környékén állomásozott. Ivánka vagy nem emlékezett már pontosan, 
vagy nem akarta Perczel nevét leírni. 

Ismeretes, hogy szeptember 28-án, amikor a Lamberg elleni végzést az ország
gyűlés megbízottai meghozták, a sukorói templomban tartott tiszti gyűlésen 
Perczel Mór, Miklós és Sándor képviselte a vádat a „feketesárga métely" el
len. Ezt a jelenetet már többen leírták, így most csak arra kívánunk emlé
keztetni, hogy a másik oldal Vasvárit és Petőfit marasztalta el (utóbbi nem is 
volt a táborban), hogy a „közlegénységet a tisztek ellen fellázítják".73 Ha visz-
szagondolunk Vasvárinak már idézett, a Marczius hasábjain publikált szeptem
ber 27-i levelére, amely Perczelnek az árulók elleni véres fellépésére számított, 
joggal vélhetjük megalapozottnak a Vasvári elleni támadást. Ami pedig a röp
lapokat illeti, Batthyány is beszámolt perében arról, hogy a Lamberg elleni 
határozatot hozó országgyűlési biztosok megérkezésével egyidejűleg a királyi 
biztost elmarasztaló röplapok is érkeztek a táborba.74 Végül érdemes még meg
említeni, hogy a tájékozajtlan, gyanakvó, és Lamberg halála miatt a sorkatona
ság bosszújától tartó főváros lakosságát szeptember 29-én délelőtt egy „Gyön
gyösi J. nemzetőr" aláírású — cím és nyomda nélküli — röplapocska arról 
tájékoztatta, hogy a „svarzgelb Generálisok" a királyi biztosok (így) kétszeri 
felszólítására sem akarnak ütközni az ellenséggel. Ezért azok, akik „számolni 
akarnak ezen zsoldos szolgákkal", délután egy órakor fegyverrel jelenjenek 
meg a Forradalmi Csarnokban, honnan háromkor indulnak a táborba.75 A fel
hívás nem volt eredményes, mert mint Nyáry Pál az országgyűlésnek aznap 
beszámolt, csak kevesen jelentek meg, s „fegyveresen épen senki". Az egyet
len példányban ismert fenti röplap azonban bizonyítja, hogy milyen aktivitást 
fejtett ki aggodalmában a baloldal, s egyben megerősíti az Ivánka által meg
örökített történetet. 

Szeptember 29-én délelőtt, amikor a fővárosban osztogatni kezdték Gyöngyösi 
„nemzetőr" röplapját, a Velenceintó északi partján, a Fehérvárról Budára ve
zető postaút mentén megkezdődött az ütközet. Ekkor Perczel Mór — mint a 
harcrendből megállapítható — 900 főnyi csapatával (továbbá a 7. és 14. honvéd-
zászlóaljjal és 600 huszárral) Teleki Ádám vezérőrnagy parancsnoksága alatt a 
magyar sereg balszárnyán helyezkedett el. Ez a dandár nem került harcérint
kezésbe a támadó horvátokkal, mivel a Velencei-tó déli partján, a Dinnyés
puszta—Agárd—Gárdonypuszta útvonalat biztosította a horvát jobbszárny eset
leges átkarolási kísérlete ellen. Bár ez az út gyenge minőségű volt, s megkö
zelítése a beömlő Császárvíz és a tó sarkának mocsarai miatt nem volt könnyű, 
indokolt volt a meglepetés ellen védekezni. Azt, hogy a hadrendi elhelyezés a 
Zrínyi-csapatot a Velencei-tóval választotta el a sereg többi részétől, az ismer
tetett előzmények után talán nem tekinthetjük véletlennek. Az azonban tény, 
hogy ez az elhelyezkedés és a csata menete megfosztotta Perczel Mórt a hadi 
dicsőségtől, — miközben a magyar sereg jobbszárnyán elhelyezett tolnai önkén
tesek Perczel Miklós vezetésével valóban fontos szerepet játszottak a horvát 

73 Ludvigh János feljegyzései. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 444. — Okt. 28-án Vasvári .az OHB-
hez intézett igazoló jelentésében így írt : „Izgattam a fehérvári és a pákozdi táborban, hogy 
a sereg Jellasics elől ne r e t i r á l j o n . . . " KPA 325. sz. 

74 Károlyi II. 175. o. 
75 1848/49-es nyomt. ; közli Rózsa—Spira, 224. o. 
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sereg megállításában. Ez utóbbi annyira nyilvánvaló volt, hogy a győzelmet 
ünnepelve az országgyűlés Perczel Miklósról név szerint emlékezett meg.76 

Nem tudjuk pontosan, hogy Perczel Mór mikor írta azokat az emlékezésekét, 
amelyeket 1899 május végétől, a Perczel halálát követő napokban kezdte közölni 
a Veszprémi Ellenőr. Az azonban tény, hogy az emlékező ezekben szemrehányást 
tesz az utókornak, hogy Mógát ünnepli a pákozdi sikerért (kire ő „parancsolt 
rá") š Kohlmann százados haditervét dicséri, holott azt még a Székesfehérvá
rott tartott haditanácson az ő (Perczel) és Csányi előterjesztése alapján fogad
ták el. Mindez azonban csak bevezetés ahhoz, hogy az 1848—49-es tevékenysé
gét ezekben az években már mértéktelenül felnagyító Perczel77 miként fogal
mazza meg saját szerepét ezekben az eseményekben. így folytatja: „ . . . elfeledik 
és meg sem említik, hogy a csatában mint dandárparancsnok én is részt vettem, 
s hogy míg ott a magaslatokon testvéreim az általam felparancsolt tolnaiak
kal a csata sorsát eldöntötték, addig én dandárommal Dinnyésen át az ellenség 
jobb szárnyára irányzott demonstrácziómmal annak ereje nevezetes részét fé
kentartottam és a Velenczei-tó megkerülésétől elriasztám." Majd azzal fejezi 
be, hogy a fősereg éjszakai'visszavonulását Móga parancsára ő fedezte óriási 
zivatarbán és „a legnagyobb veszély közepette".78 

A fentiekből Perczel Mór dándárparancsnoki megbízatása érdemel figyel
met, mert ennek a szakirodalomban nincs nyoma, s a hadrend seni támasztja 
ezt az állítást alá. Egyedül Perczel Miklós már idézett naplója említi, hogy a 
szeptember 28-án Batthyány Lajos részvételével tartott sukorói haditanácson 
Perczel Mór úgy jelent meg, hogy „már akkor á Dinnyésnél felállított dandárt 
mint ezredes vezényelte". Az ezredesi rangról már kimutattuk, hogy ezt Móga 
— illetve a szeptember 29-i hadrend készítője — megelőlegezte. A dandárpa
rancsnoksággal azonban más a helyzet. Az emlékiratok alapján ugyanis való
színűnek látszik, hogy Perczel Mór a csata napján de facto valóban vezényelte 
a Dinnyésnél állomásozó dandárt. Az emlékezés folytatása szerint Perczeit és 
csapatát a Fehérvárról történt visszavonulás során a Velencén állomásozó tar
talékhoz sorolták. ,,E tartalék dandár parancsnoka — írja az emlékezés — Te-
leky Ádám osztrák tábornok lett volna, de ő 27-én és 28-án nem is mutatta 
magát a csapatok körében, s így Móga által én neveztettem ki helyettesének. 
A csata napján — 29-én — kora reggel megjelent ugyan Teleky, de a csapatok 
szitkozódással fogadták, a Zrínyiek pedig szuronyszegezve rohanták meg és ér
deme szerint elkergették." (Kiemelés az eredetiben.) Nincs okunk kételkedni 
abban, hogy ez így történt. A Zrínyi-osapat így — ha nem is véresen — bevál
totta a baloldal reménységét, hogy leszámol a fekete-sárga tábornokokkal. ' A 
szuronyt szegező szabadcsapatosak pedig, akiket parancsnokuk nyilván nem 
próbált megfékezni, biztosították Perczelnek a dandár tényleges vezérletét. 
Ezért írhatta az emlékezés — visszatérve a korábban már mondottakra — 
hogy „én — mint már ekkor dandámofca a Velenczén táborozó tartalékcsapa-

•• ' • . . . . . . • • • • ' 

76 Perczel Miklós ennek kapcsán a képviselőkhöz intézett nyílt levélben helyesbített, hogy az 
igazi hős testvére, Perczel Sándor százados volt, aki az ő parancsára két század élén vetette 
vissza a hegyre felhatoló ellenséget. Közlöny, 1848 okt. 4. 

77 A szöveget nem kívánjuk a részletekkel terhelni, de a személyiség tuldimenzionálását jól 
mutatja, hogy Perczel magának tulajdonítja Móga serege megbízható soregységeinek kiállítását 
(„áttoborzását"), s azt állítja, hogy ő engedte át à Hunyadi-csapatnak és a „pesti csatároknak" 
a budai gránátosokat, stb. Veszprémi Ellenőr, 1899. máj. 27. 

78 üo . 1899. jún. 3. A visszvonulásról ebben a formában emlékezik meg a 69. jegyzetnél em
lített Skizze . . . is, amely szerint Perczel a Martonvásárra visszavonuló sereget saját erőivel Ba-
racskán megállva fedezte. 



toknak — a Velenczeitó mentén Dinnyésen át tüntettem az ütközet terve sze
rint kiadott fővezéri parancs értelmében." A folytatásból megtudjuk, hogy 
Perczel ellenezte a fegyverszünetet — miről egyébként őt meg sem kérdezték. 
Móga ezért elégtételül felajánlotta neki a Roth tábornok vezetésével érkező 
horvát hadtest elleni „hadi operáczió" vezérletét, amit október 2-án a hadi
tanács is elfogadott. „Ilyen módon lettem — összegezi a történeteket — önvé
delmi harczunkban megkezdett hadi pályám tizennegyedik napján hadtestpa
rancsnok."79 

Láttuk, ezt követően csak október 6-án — egy nappal az ozorai siker előtt — 
született meg Perczel ezredesi kinevezése. A csapat tisztjei azonban ideiglenes 
megbízatás alapján működtek mindaddig, amíg október 12-én a Honvédelmi 
Bizottmány nem döntött a Zrínyi-csapat honvédzászlóaljjá alakításáról.80 Ekkor 
október 13-i kelettel megtörtént a tisztek kinevezése, amiről a hivatalos érte
sítés a Közlöny október 15-i számában jelent meg. Ebből az is kiviláglott, hogy 
a honvédség szervezését irányító Nemzetőrségi Haditanács a 35. sorszámot adta 
az alakulatnak. Az október 13-i kinevezés azonban nem nyugtatta meg a kedé
lyeket, s nem csupán azért, mert a zászlóalj hat századához csak öt-öt századost 
és főhadnagyot neveztek ki.81 További gondot okozott, hogy — mint Perczel ok
tóber 27-én jelentette — a csapat alakulásakor Batthyány miniszterelnökkel 
„történt egyezkedésem szerint azon oknál fogva, hogy a csapatnál nagy számú 
bécsi önkéntesek soroztatván be, minden századhoz a rendszeres tiszteken kí
vül egy hadnagynak ki nevezése engedtetett meg. . . " Ezek az emberek mű
ködnek, ezért sürgette kinevezésüket.82 Tetézte a kinevezések körüli nehézsé
geket, hogy a Zrínyi-csapatnak — vagy miként Perczel fogalmazta november 
3-i jelentésében: „a Zrínyi nevű 35. Honvéd zászlóallynak" — nem hat, hanem 
nyolc százada volt.83 

Ez utóbbinak a megértéséhez vissza kell térnünk a szeptember végi napok
hoz. Láttuk, hogy szeptember 22-én Perczel vezetésével elhagyta a fővárost a 
Zrínyi-csapat, majd egy „visszamaradt" századát két nap múlva utána szállí
tották. Bécsből azonban szeptember 26-án meg kellett érkeznie Szeredy 120 
főnyi csoportjának. Ezt nem küldték Perczel után talán azért, mert az ő ala
kulatát teljesnek tekintették, talán azért, mert felszerelési gondok adódtak, 
talán mert a főváros védelmére tartották vissza — más alakulatokkal együtt — 
őket. A pákozdi csatát követően, szeptember 30-ra virradóan a fővárosban 
nagy bizonytalanság uralkodott, mert változatlanul tartottak egy Buda irá
nyába történő horvát előnyomulástól. Mint aznap reggel Pázmándy elnök 
beszámolt az országgyűlésnek, még az éj folyamán készültségbe helyezték a 
két főváros nemzetőrségét, gondoskodtak Buda védelméről, s hogy az esetle
ges meglepetést kivédjék, nemzetőrségi gyalogságot és lovasságot küldtek ki 
a Budaőrs—Bia—Bicske útvonal biztosítására. Ugyanekkor még az éjszaka 

79 Uo. 1899. jún. 10. Az id. Sk izze . . . tárgyilagosan azt írja, hogy a píkozdi csata idején 
Perczel a balszárnyon Teleki tábornok parancsnoksága alatt állott. Eszerint a balszárnyon törzs
karának állomáshelye Gárdony volt. 

80 OHB 1848: 992. Az utasítás egyben a Nemzetőrségi Haditanácsnak rendelte alá a csapatot. 
81 Perczel első felterjesztését nem ismerjük, de tudjuk, hogy az ideiglenes megbízásokat 

nem mindig hagyták jóvá. Így a szept. 18-i toborzási felhíváson szereplő százados segédtiszt a 
kinevezéskor csak főhadnagyi rangot kapott. 

82 ONöHt 1848: 7103. A még Pesten Perczel által kinevezett hat számfeletti hadnagy névsorát 
1. ONöHT 1848: 7937. (Az iratra Hermann Róbert hívta fel a figyelmemet.) 

83 ONöHT 1848: 7222. Az iratot lezáró viaszpecsét tanúsága szerint Perczel még Pesten „Zrínyi 
Ezred Pecsétje" feliratú pecsétnyomót készíttetett, s azt a későbbiek során is használta. Nov. 
3-án Csáktornyán kelt jelentésében Szekulitt [így] őrnagy az alakulatot „Zrínyi 35-ik zászlóalj"-
ként jelöli; ONöHt 1848: 7937. 
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során egy alkalmilag összeállított zászlóaljat, mintegy 8—900 embert gőzhajón 
Ercsibe küldtek Száz őrnagy parancsnoksága alatt, hogy azonnal folytassák 
útjukat Martonvásár felé. Mint Pázmándynak aznap reggel Csányihoz inté
zett tudósításából értesülünk, ez az alakulat magába foglalta az előző este ér
kezett 380 főnyi sárosi önkéntest, a bécsi német légióból 100 főt, s ugyancsak 
100 főt, mint a Zrínyi-csapat maradványát", továbbá némi sorgyalogságot és 
lovasságot a Hunyadi-csapatból.8'1 A jelentés a bécsi német légiót említi, de ez 
nem valószínű. A Brezecsko által toborzott légionisták már hamarabb megér
keztek a magyar fővárosiba és a jelek szerint Pákozd idején már Perczel csapa
tában voltak.85 A szeptember 30-án kiindított bécsiek feltehetően Becsey által 
toborzott önkéntesek voltak. 

Megállapíthatóan ezt a századot nem csatolták Martonvásáron, illetve Baracs-
kán Perczel alakulatához. Ezit bizonyítja, hogy amikor Ozora után Perczel dan-
dára megindult a fősereg után, október 11-én Veszprémből azt jelentette Csá-
nyinak, hogy 800 főnyi Zrínyi-gyalogság van parancsnoksága alatt, mert az 
alakulat egy százada foglyokat kísért Pestre.86 Tudjuk, hogy két nap múlva 
Perczel nem Sopronnak indult, hogy Jellasics és Nugent egyesülését akadá
lyozza, hanem délnyugatinak fordult, hogy közvetlenül Nugent erőivel vegye 
fel a harcot. Ez idő tájt a Martonvásárra került Zrínyi-század már Parndorfban 
volt, ezt tanúsítja két, október 16-án és 19-én innen kelt kérelem, amelynek írói 
tiszti alkalmazásért folyamodnak. Alakulatukról nem tudunk többet, de ma
gukat egyértelműen a Zrínyi-csapat tagjaként definiálják,87 azt sem tudjuk, 
hogy ide számítják-e a velük megindított bécsieket is, vagy útközben a főse
reghez került Becsey utolsó szállítmánya is, s azt tekintik a 8. századnak.88 

Tény, hogy a 8. század Nádosy ezredes által Pesten ideiglenesen kinevezett 
tisztjeinek megerősítését Perczel november 3-án sürgeti Csáktornyáról,89 ami 
azt jelenti, hogy ez az egység csak ekkoriban került parancsnoksága alá. Ezt 
megerősíti Perczel november 20-i létszámjelentése, amely szerint a Zrínyi 35. 
zászlóalj szolgálatra alkalmas összlétszáma 896 fő, míg a külön nyilván
tartott 7—8. századé összesen 202 fő.00 A 35. zászlóalj és függeléke, miként a 

84 KLÖM XIII . 57. o. A levél csak 800 főnyi zászlóaljról beszél ; a Nemzeti c. újság okt . 1-jei 
és a Közlöny okt . 2-i tudós í tása említ i , hogy min tegy 8—900 ember rő l volt szó. Egy pon tosnak 
t ű n ő k i m u t a t á s szer int a Száz ő r n a g y ál ta l vezetet t a l aku la t összlétszáma 931 fő volt. Ebből 
120 e m b e r ta r tozot t a Zr íny i - , 100 a Hunyad i -csapa thoz , és a bécsiek (nem nevezi őke t a Légió 
tag ja inak) s záma 136 fő. OL P 295 Görgey A r t ú r i ra ta i . 42. csomó, b/49. ( H e r m a n n Róber t szíves 
közlése.) 

85 A m á r id. „ S k i z z e n . . . " (Id. 69. jegyzet) ugyan i s a r ró l ír, hogy P á k o z d n á l Percze lnek 
800 e m b e r e volt, t ovábbá a Bécsi Légió (Aula Todenköpfe) min tegy 150 főnyi egysége. Róluk 
j e l en te t t e az okt . 5-i Tácná l Róth elővédjével lezajlott összecsapás szemtanúja , Balogh J á n o s 
ok t . 6-án es te az o r szággyű lésen : „A p lank í rozásná l az au l a igen jól visel te m a g á t . . . " (L. a 
Közlöny okt . 8-i számát . ) 

86 H 103. Csányi ir. B e a d v á n y o k 1848: 80. 
87 Okt . 16-án P randor fbó l Körösi Sándor , ak i elvégezte a hadb í ró i t anfo lyamot , de ö n k é n t e s 

k é n t beál lot t a Zr íny i -csapa tba , hadb í ró i k inevezésér t fo lyamodot t ; ONöHt 1848: 6419. Okt. 19-én 
u g y a n o n n a n Degré Adolf, ak i az a r a d i nemze tő rökke l m á r t á b o r b a n vol t és ot t századosként 
szolgált , s mos t önkén te s közvitéz, va lamely ik honvédzászlóal jhoz ké r t h a d n a g y i k inevezés t ; 
ONöHt 1848: 6428. (Mindkét ada t H e r m a n n Róber t közlése.) Ezek az ada tok muta t j ák , hogy n e m 
vol t tel jesen e redmény te l en Percze lnek a főváros if júságához in tézet t felhívása. Mészáros Károly: 
Kossu th levelezése a m a g y a r szabadságharcz karvezére ive l -848—49-ben (Ungvár 1862) bevezetésé
b e n így í r az Egyenlőségi Társu la t ró l szólva (amelynek ő t i t k á r a volt) : „Ezen k lubbó l a laku l t 
az úgyneveze t t Z r íny i -csapa t Percze l Mór vezetése a l a t t . . . " (14.0.) Ez azonban valószínűleg 
i n k á b b úgy é r tendő , hogy Mészáros szer int Perczel seregszervezése nem volt m á s , m i n t a szept. 
9-én elkezdet t , de megakadá lyozo t t toborzás folyta tása . 

88 Ebben a ké rdésben teljes a b izonyta lanság , de fel kel l té te leznünk, hogy Bécseynek szept. 
30. u t á n megérkeze t t „ s zá l l í tmányá ró l " v a n sző, m e r t ez megérkeze t t P e s t r e (hiszen tisztjeit 
ideiglenesen Nádosy ezredes nevezte k i ) . Az okt . 6. u t á n indí to t t bécsi önkén te sek vagy n e m 
ér ték el a m a g y a r tábor t , vagy ott m á s h o v a osztot ták be őket . 

89 ONöHt 1848: 7222. 
90 HM 1848: 10. 008 ; 1. m é g HK 1929. 378. o. 
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Hunyadi-csapatból szervezett 50. honvédzászlóalj is, részt vett a december 30-i 
móri ütközetben, ahol érzékeny veszteséget szenvedett. Mint Perczel (jelentette 
másnap Kossuthnak: „Zrínyi, Hunyadi nagy része elszórva és elfogva, noha 
a városban még keményen verekedtek... "91 

. -
Végére érve áttekintésünknek megállapíthatjuk: a források ismeretében 

szertefoszlott a legenda, miszerint Perczel Mór hívó szavára a főváros népe 
néhány nap alatt közel ezer embert állított a baloldal katonai szakértőjének 
zászlaja alá. Tette volna ezt azok után, hogy jelentős támogatást nyújtott 
Kossuth szabadcsapatának, s közben megkísérelte, hogy kiállítsa a „pesti csa
tárok" zászlóalját. Kevés nyoma van az ifjúság jelentkezésének is, bár a meg
ismert példák mutatják, hogy — a későbbi tiszti alkalmazás reményében — 
sor került ilyen csatlakozásra. 

Az elveszett illúziókért cserébe talán sikerült új ismereteket nyújtani arról, 
hogy milyen körülmények között, s milyen eredménnyel folyt a toborzás Bécs
ben hazánk számára. Szeredy és társainak akciója képet rajzol arról, hogy a be
kapcsolódó baloldali, a „nagynémet" egységet igenlő bécsi értelmiség milyen 
meggondolásból és milyen segítséget adott ekkor Magyarországnak, s cse
rébe mire számított. Ismereteink szerint ezt a témát még nem kutatták, s a 
bécsi 1848 októberi forradalom leverése utáni vizsgálat anyagainak valószínű 
megsemmisülése miatt ezek hasznos információval szolgálhatnak, amelyet 
természetesen tovább bővíthetne e napok bécsi sajtó- és röpirat-irodalmának 
rendszeres számbavétele. 

Végezetül talán az a haszna is lehet ennek az áttekintésnek, hogy ráirányítja 
a figyelmet Perczel Mórra, az 1848—49-es események sajátosan színes irregu
láris szereplőjére, tábornoki pályafutásának kezdeteire, aki — e sorok írójának 
véleménye szerint — személyes adottságai ellenére több figyelmet érdemelne.92 

Egyes politikai vezetőkkel, mindenekelőtt Kossuthtal való szoros kapcsolata 
révén tevékenysége számos, a szabadságharc politikai vagy katonai kérdésnek 
részletére vetne fényt. Ezt szolgálná Perczel Mór a Kriegsarchivban levő — 
többségében publikálatlan — emlékiratainak új ismereteinek alapján történő 
feldolgozása is.93 

91 K P A 560. ; közli KLÖM XIII . 940. o. 
92 Percze l t evékenységének legutóbbi összefoglalása pl . s emmi t sem í r a Zr íny i -csapa t ró l . L. 

Kolta László : Perczel Mór élete és m ű k ö d é s e . Bonyhád , 1963. 60. o. 
93 Az emlék i r a toka t a Görgey-ké rdés k a p c s á n fél évszázaddal ezelőtt feldolgozta és é r téke l te 

Kosáry Domokos: Percze l Mór feljegyzései. Századok, 1937. 304—322. o. 
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Aladár Urban 

MÓR PERCZEL AND THE „ZRÍNYI" FREE COMPANY 

Summary 

The organization of the free companies in Hungary was started some weeks before 
the Croatian-Hungarian confrontation after a longer prohibition of political consi
derations by the goverment. When Prime Minister Lajos Batthyány returned to Pest 
from Vienna on the 10th of September 1848 he found the free company of Kossuth 
in the capital but, with reference to military threats, he drew it off already on the 
15th of September. This was a resolution of political motivations but the next day 
it was just he who commissioned the outstanding figure of the opposition Mór Per-
czel to organize a new free company. In this study the author examines the moti
vations of this contradictional behavior. 

During the battle at Pákozd on the 29th of September Perczel and his company 
covered the road on the South shore of the Lake Velence but didn't join battle with 
the Croatians. 

The study examines Perczel's ambitions as a ministerial commissioner and tries 
to settle when he was appointed to colonel, because this fact, anomalously, was not 
published in the Official Gazette. 

Aladár Urban 

MÓR PERCZEL ET LE CORPS FRANC NOMMÉ „ZRÍNYI" 

Résumé 

Pendant les semaines avant l'accrochage armé croate-hongrois, on a commencé 
à organiser des corps francs en Hongrie. Jusque là, le gouvernement n'avait pas 
permis cela, pour des raisons politiques. Le premier ministre, Lajos Batthyány, rentré 
de Vienne le 10 septembre 1848, a trouvé à Pest le corps franc organisé par Kossuth, 
et le 15 septembre le premier ministre, se référant à la menace ennemie, les a éloig
nés de la capitale. Après ce pas motivé au point de vue politique, le lendemain, le 
premier ministre a chargé Mór Perczel, — personnalité marquante de la gauche — 
de mettre debout un nouveau corps franc. L'auteur, dans cet essai, examine les rai
sons de cette façon d'agir contradictoire. 

Le 29 septembre, pendant la bataille de Pákozd, Perczel et sa formation ont sau
vegardé la route au sud du lac de Velence, ils n'ont pas eu de contact de combat 
avec les Croates. 

L'essai examine les ambitions de „commissaire de convention" de Perczel et il 
essaie de trouver l'explication à la question suivante: quand Mór Perczel a-t-il reçu 
sa nomination de colonel, qui, d'une façon irrégulière, n'a pas été publiée au Journal 
officiel. 
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Aladär Urbän 

MÖR PERCZEL UND DAS FREIKORPS „ZRINYI" 

Resümee 

Mit der Organisierung der Freikorps wurde in den Wochen vor dem kroatisch
ungarischen Waffenkonflikt begonnen, was die Regierung bis dahin aus politischen 
Überlegungen nicht genehmigt hatte. Als Ministerpräsident Lajos Batthyäny am 
10. September 1848 aus Wien heimkehrte, fand er in Pest das von Lajos Kossuth or
ganisierte Freikorps bereits vor, das er jedoch unter Berufung auf die feindliche 
Bedrohung schon am 15. September aus der Hauptstadt entfernen ließ. Nach diesem 
politisch motivierten Schritt beauftragte der Ministerpräsident doch am nächsten 
Tag Mör Perczel, die hervorragende Gestalt der Linken, ein neues Freikorps auf die 
Beine zu stellen. Der Verfasser untersucht in der Studie die Motive dieses wider
sprüchlichen Verhaltens. 

Während der Schlacht am 29. September bei Päkozd sicherten Perczel und seine 
Truppe den Weg am Südufer des Velence-See und kamen mit den Kroaten in keine 
kriegerische Berührung. 

In der Studie werden Perezels Ambitionen als „Konventabgeordneter" sowie die 
Frage untersucht, wann Mör Perczel sein Patent als Oberst erhielt, was — vom Ge
wohnten abweichend — im offiziellen Mitteilungsblatt nicht veröffentlicht wurde. 

Аладар Урбан 

МОР ПЕРЦЕЛ И СВОБОДНОЕ ВОЙСКО „ЗРИНИ" 
Резюме 

За несколько недель до хорватско-венгерского вооруженного столкновения нача
лась организация свободного войска, которое до сего времени не разрешалось пра
вительством из-за политических соображений. Возвратившийся из Вены 10 сентября 
1848 года премьер-министр Лайош Батьяни встретил в Пеште организованное Ла-
йошем Кошутом свободное войско, которое он уже 15 сентября удалил из столицы, 
ссылаясь на угрозу противника. После этого мотивированного политикой шага пре-
мьерминистр уже на следующий день поручил выдающемуся организатору левых 
Мору Перцелу сформировать новое свободное войско. В своей статье автор иссле
дует мотивы этого противоречивого поведения. 

29 сентября 1848 года в битве у Пакозда Перцел и его войско прикрывали дорогу 
вдоль южного берега озера Веленце и поэтому они не участвовали в боевом сраже
нии с хорватами. 

Автор освещает честолюбие Перцеля, как депутала конвента, и старается найти 
объяснение тому, когда Мор Перцел получил звание полковника, о чем — необыч
ным образом — не сообщалось в официальном бюллетене. 
• 
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MŰHELY 
KERESZTYÉN B A L Á Z S 

A „CSÍNOM PALKÓ" KEZDETŰ KÖLTEMÉNY 
KÁRPÁTALJAI VONATKOZÁSAI* 

A magyar irodalomtörténet úgy tartja számon, hogy a „Csinom Palkó" a 
Rákóczi-szabadságharc legszebb dala. Ki ne ismerné a magabiztos kuruc szi
laj táncnótáját? Igaz, a nagyközönség csupán az elejét dúdolja a 39 négysoros 
versszakból álló dalnak. Az irodalomtörténészek és történészek több tanul
mányban boncolgatták, elemezték a költemény tartalmát, történeti hátterét. 
Mindenkit magával ragadott a vers sodró dallama, kitűnő nyelvezete, a kuruc 
katonaélet dicsérete, fegyverzetüknek élethű leírása, az ellenség izzó gyűlö
letének a kifejeződése. 

A köztudatba Csinom Palkó és Csinom Jankó élő személyekként vonultak 
be. Ebből az értelmezésből fogant Farkas Ferenc „Csinom Palkó" című daljá
téka, amelyben a labanc földesúrtól megszökött jobbágyfiúk felcsapnak kuruc 
katonának. 

A „Csinom Palkó"-t elsőként közzétevő Thaly Kálmán csupán „pajzán ku
ruc dalnak" minősítette, később apolitikus táncnótának tekintették, a pol
gári korszak tudósai pedig a bocskoros nemes prédaéhségét látták kifejeződ
ni benne. Néhányan a költeményben előforduló, a parasztok elleni lázító so
rokból azt vélték kiolvasni, hogy itt valami köznemesi szemlélet fejeződik ki: 
„A szép és lelkesítő ének végén aztán, nemhiába fogyott addig is a bor, a köz
nemesi-katonai lóláb is kibukkan a nótából, még ezzel a látszólag »apolitikus« 
verssel is bizonyítva, hogy miféle osztályellentétek mérgezték a kuruc tábo
rok légkörét, s vezettek — többek között — a bukáshoz."1 

Esze Tamás, a kuruc kor kiváló kutatója felülvizsgálta a „Csinom Palkó" 
kezdetű éneket, s megállapította, hogy az nem táncnóta, hanem toborzóének. 
Sereggyűjtő hadnagyok adták elő a kuruc vitéz dicséretét, a harci jeleneteket, 
hogy fegyverfogásra nyerjék még a falu fiait és férfiait, s ilyen összefüggés
ben a dúlásra felszólító soroknak egészen más jelentőségük van. 

Esze Tamás véleményét osztotta R. Várkonyi Ágnes a Rákóczi-kori kuta
tások újabb eredményeit bemutató 1974-es pécsi tudományos ülésszakon el
hangzott előadásának „A Csinom Palkó és a népi hazafiság" című fejezeté
ben: „Ismeretes: Rákóczi fegyverfogásra felszólító pátensei arról szólnak, hogy 
ha a falu minden lakója közösen felkel, »helységekkel együtt örök szabadsá
got nyernek«." Mivel pedig a helységekben akadt szép számmal vonakodó, 
az otthonüléshez ragaszkodó, ezeket a helybeli paraszthadnagyok erőszakkal 
kényszerítették a zászlók alá. Hiszen, ha egy is elmarad, a helység szabadság
jogán esik csorba. A sok esetből egy: a salánki. Esze Tamás ezredbeli szerve
ző jobbágyok a falu egész lakosságát zászló alá akarják állítani, aki vonako-

* A Tiszaújlaknál Rákóczi tiszabecsi győzelme és átkelése emlékére 1903-ban állított emlék
oszlop helyreállítása alkalmával rendezett ülésszakon 1989. július 14-én elhangzott előadás. 

1 Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket. Bp., 1983. 277. o. 
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dik, „az olyanok ellen feltették, erővel is vigyék, mindenéből prédát vegye
nek, házát is széjjel hányják".2 

Lényegében Esze Tamás és R. Várkonyi Ágnes megállapítását fogadta el 
Varga Imre „A kuruc küzdelmek költészete" című válogatásában, ahol a „Csi-
nom Palkó"-hoz írt jegyzetében leszögezi: „A vers toborzóének, melyet a se
reggyűjtő hadnagyok adtak elő, hogy iá kuruc vitéz dicséretével, a labanc és 
német katonaság csúfolásával, a zsákmányszerzés reményével, de ugyanakkor 
a fegyvert nem fogók ellen alkalmazott erőszakkal való fenyegetéssel fegy
verforgatásra megnyerjék a férfiakat".3 

A kutatóknak azonban nem csak a parasztokkal szembeni furcsa kuruc ma
gatartás tűnt fel, de gondot okozott a költemény több részlete, amelyet nem 
tudtak megmagyarázni, ezért vagy elsiklottak felette, vagy többféleképpen 
magyarázhatónak fogadták el. 

Az eddigiekből kitűnik, hogy az irodalomtörténészek és a Rákóczi-kor kuta
tói természetesnek vették, hogy ez a költemény csakis a Rákóczi-szabadság
harc idején keletkezhetett. 

A „Csinom Palkó" kézirata az ún. Bocskor-kódexben található. E kódex 
kéziratos anyagát 1716—1739 között Csíkszentléleken korabeli (XVII. század 
végi, XVIII. század eleji) népszerű versekből állította össze Bocskor János. 
Thaly Kálmán az 1705-ös, a későbbi korok irodalomtörténészei az 1704-es esz
tendő termékei közé sorolták. 

A kutatók tartalmi jegyek alapján vélték a Rákóczi-szabadságharc korának 
dalai közt számon tartani, le elkerülte figyelmüket, hogy éppen ezek alapján 
nem lehet ebbe a korba helyezni ezt a költeményt. 

Nagy László, az ismert hadtörténész, hihető, konkrét történelmi adatokkal 
bizonyítja a „Nem jöttünk égi Hadak-útján.. ."4 című könyvében, hogy a vers 
jóval korábban, a Thököly vezette kuruc felkelés idején — feltehetően 1681 
tavaszán — keletkezett. 

A dal kicsúfolja a labancokat öltözetük és fegyverzetük miatt: 

„Darulábú, szarkaorrú 
Nyomorult nemzetség! 
Fut előttünk, retteg tőlünk 
Nyomorult nemzetség! 

Görbe hátú, mert lenyomta 
Füstös muskotéra. 
Elfárasztott, elbágyasztott 
Dióverő pózna. 

Tüzes madzag, apró csollong, 
Lompos az gatyája, 
Tátva-nyitva mindeneknek 
Nagy éhhelholt szája." 

A tartalmi jegyekből megállapítható, hogy a költemény biztosan 1673 után 
keletkezett, mert ettől az időtől vált általánosan használttá a „loboncz", „la-

2 A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Pécs, 1974. 44. o. 
3 A kuruc küzdelmek költészete. (Válogatta és szerkesztette Varga Imre) Bp., 1977. 817. o. 
4 Nagy László: Nem jöttünk égi Hadak-útján. Bp., 1982. 
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boncz" vagy „labancz" elnevezés a „lompos", „loboncos gatyát — plundrát — 
viselő német katonák gúnyneveként. 

A Rákóczi-szabadságharc német katonájára az idézett leírás már nem jellem
ző, mert 1690-től császári rendelet a német katonák egységes ruházatának be
vezetését tette kötelezővé. A Rákóczi-szabadságharc idején a császári gyalo
gos fehér kabátot, kis karimájú kalpagot, szűk nadrágot, fehér harisnyát 
és félcipőt viselő katona volt és egyáltalán nem hasonlított a „Csinom 
Palkó"-ban szereplő „tokos" labanchoz. 

Ugyancsak a korábbi eredet mellett szól a császári katonák fegyverzetének 
a leírása is. Kanócos puskát, „füstös moskotér"-t a XVII. századi labancok 
használtak. A XVIII. század elején már elterjedt a kovakőzávárzatos „flinta", 
amelynek már nem volt „tüzes madzag"-ja, „apró csollong"-ja, vagyis kanó
ca. Tehát a Rákóczi-szabadságharc kuruca semmiképpen nem csúfolhatta el
lenségét a mintegy húsz-huszonöt évvel korábbi fegyverzete és ruházata miatt. 

Ezekből — és a történész által felhozott egyéb tartalmi jegyekből — való
színűsíthető az 1681-es keletkezési dátum, hisz ekkor ragyogott a legmagasab
ban Thököly kurucainak a csillaga. 

A történész pontosan feltárta a költeményben megénekelt események törté
nelmi hátterét, jól eligazít bennünket a Thököly-felkelés korában, azonban ő 
sem tudja egyértelműen megmagyarázni, kikhez is szólt, kiket is biztatott a 
kurucok oldalán való harcra ez a kuruc lavaskatonák dalaként számon tartott 
költemény. 

A titok nyitja a dalban előforduló „csinom" szó magyarázatában rejlik. 
„Mit jelent a Csinom Palkóban a »csinom« szó?" — tette fel a kérdést R. 

Várkonyi Ágnes a pécsi ülésszakon. — „Senki sem tudja". Vajai előadásában 
Esze Tamás kifejtette, hogy akkor léphetnénk tovább, ha meg tudnánk álla
pítani, mi is az értelme ennek a kifejezésnek: „csinom". Käfer István vélemé
nye szerint ez valószínűleg szláv szó, és azt jelenti, hogy „tettre". Ezek sze
rint: Csinom Palkó, csinom Jankó annyi mint „tettre Palkó", „tettre Jankó", 
vagyis a kuruc „talpra magyar".5 Käfer István a szláv eredeten a szlovákot ér
tette, s magyarázatát Varga Imre is elfogadta. 

Másféle magyarázattal próbálkozott meg Martinkó András „Lóvá tettem 
Csinom Palkót" című cikkében:6 cáfolja, hogy a „csinom" a szlovák „cin" (tett, 
cselekedet) eszközhatározói esete — „cinom" —, s ebben az értelemben sze
repel versünk indító szavaként: „tettre", „rajta", mert a „cinom" esete mellett 
a szlovák—magyar szótárban sehol nem található a hozzá illő „tettre" jelen
tés. Magyar frazeológiai kifejezésként is csupán ilyen formában van meg: 
„pohotový k cinu: tettre kész", „majte sa k činu: lássatok hozzá, fel a tett
re!" Megkérdezett több kitűnő szlavistát, szlovákistát, akiknek egyöntetű, ha
tározott válaszuk az volt: a „cinom" nem jelentheti azt, hogy „tettre". 

Käfer István Martinkó András cáfolatát nem fogadta el, s a szlovák eredet 
mellett érvelt a Palkó és a Jankó nevek röviden, szlávosan ejthető voltával, 
(Palkó, Janko), de ezt semmiféle adattal bizonyítani nem tudta. 

„De ha a csinom szót nem csinom, hanem csino-m szerkezetnek fogjuk fel, 
egyszerre az ismerős szavak egész sora kerül elő a nyelvtörténetből (1211 óta) 
a történeti, etimológiai, kétnyelvű, értelmező és táj szótárakból, sőt sokunknak 

5 A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Pécs, 1974. 
6 Martinkó András: Lóvá tettem Csínom Palkót. Magyar Nyelvőr, 106/1982. 294—301. o. 
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mai élő nyelvi emlékeiből is. Ugyan nem mindig csino alakban, hanem sokkal 
gyakrabban csina, csinó, csinu formában. (Egy könyv, Molnár Nándor: A ma
gyar emlős háziállatok történetéből, 1960. —; a Barkóságból7 a csena alakot is 
megemlíti. Saját emlékem alapján igazolom az adatát.) Mindezek közös je
lentése azonban: kedveskedve, becézve megnevezett ló, különbösen csikó, s 
nagyon gyakran szerepel állathívogató, illetve -elkergető szóként, vagy to
vább becézve: csina-te, csinukám stb. (L. az emlegetett szótárakat egészen az 
Űj Magyar Tájszótárig és az Űj Etimológiai Szótárig, meg a nyelvészeti fo
lyóiratok szómutatójáig)" — fejti ki ekképpen a csínom szó eredetére vonatko
zó magyarázatát Martinkó András. 

Meg kell jegyeznem: ez a szó a vidékünkön, a Kárpátalján is ismerős csida, 
csidu alakban. 

E szerint a magyarázat szerint tehát a „Csinom Palkó, csinom Jankó" any-
nyit jelent: lovacskám Palkó, lovacskám Jankó. A mi nyelvjárásunkra lefor
dítva : csidám Palkó, csidám Jankó. 

S hogy nem kutatókat, hanem csupán két férfinevet akar „lóvá tenni" 
Martinkó András nyelvészeti magyarázatával, a továbbiakban válaszol a cik
kével kapcsolatos ténylegesen elhangzott, vagy elhangozható fenntartásokra: 
„1. Hogy lehet egy (kedves, becézett) lónak emberi keresztnevet adni? 2. . . . 
nem nagyon fordul elő a Palkó és a Jankó név párosítása. 3. Egy kissé szokat
lan a ló »státusa« a ló neve sorrend, azaz a »Lovacskám Palkó a Palkó lovam«: 
helyett. 4. Mi az oka a csino (— csinó — csina — csinu) főnév ritkaságának 
a magyar szövegekben?"8 

Érvelése talán meggyőző lehetne, ha a csinó szó egy kiscsikóra, vagy a gyer
mekek falovacskájára vonatkozna, s nem pedig a kemény, véres harcokban 
zsákmányért küzdő kurucok alatt hánykolódó harci paripákra. Feltehetően ez 
a szó a régi nyelvben is inkább a gyermeknyelv szavai közé tartozott. Nem be
szélve arról, hogy a költeményben előforduló harmadik férfinév, a Miska — 
akihez ugyancsak szólnak — miért nem lónév, csak a Jankó meg a Palkó? 

Nagy László tanulmányában megpróbálta egyesíteni Käfer István és Martin
kó András nézetét: a „csinom" szó szláv eredetét és a lovakra való vonatkoz
tatást. Ő Hadrovics L.—Gáldi L.: Orosz—magyar szótárát. (Budapest, 1968. II. 
k. 939. o.) ütötte fel. 

„Ami azt illeti, a csinom szónak van olyan jelentése is, hogy: »amint illik, 
illedelmesen«. Miután a »Csinom Palkó« kezdetű dal egyértelműen lovas ku
ruc katonák buzdító harci éneke volt és a XVII. századi kuruc mustrakönyvek 
tanúsága szerint minden kuruc lovasnak átlagban két lova volt, nem lehet ki
zárni annak lehetőségét sem, hogy a Palkó és a Jankó a versszerző katona két 
lovának a neve volt és azokra vonatkozik a »csinom« figyelmeztető szó is. Ezt 
a feltevést támasztja alá az is, hogy a korabeli katonaversekben általában 
megéneklik a katonalovakat — azok néha még »beszélnek« is a gazdájukhoz".9 

Ebből a magyarázatból meg éppen az nem tűnik ki, hogy mi oka lenne a 
kuruc lovasnak szlávul beszélni a lovához. 

7 Barkóság == a barkók által lakott ún. Erdőhátság, az az Gömör megye déli, Borsod megye 
nyugati, Heves megye északi szegélye. A barkók a palócság egyik ágát alkotják. 

8 Martinkó András: i. m. 
9 Nagy László: i. m. 209. o. 
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Mindezekről szó sem lehet, ha a „csinom" szó eredetét nem általában a szláv 
vagy a szlovák nyelvből magyarázzuk, hanem az ukránból. Mert a „csinom" 
szó valóban lehet „szláv" eredetű, már csak a szótőből ítélve is. Az ukránból 
történő magyarázata a legkézenfekvőbb, hiszen a költemény olyan eseménye
ket örökít meg, amelyeknek a kiindulópontja éppen a mi vidékünk, a Kárpát
alja volt. A kárpátukránok is részt vettek a Thököly vezette felkelésben. 

A „csinom" szóban az ukrán „csin" (rang, mód) toldalékos alakját kell ke
resni. „Ják" (hogyan?), „csinno". Ez magyarul azt jelenti: rangosán, módo
san. Ez az alak válhatott az ukránt nem ismerők kiejtésében a Palkó szó P-
jének hatására egy m-mel bővülve „csinom"-má, s ilyen formában került le
jegyzésre. 

„Csinno Palkó, csinno Jankó" — módosan, rangosán Palkó, Jankó — han
gozhatott eredetileg a felhívás. És ha ezek után figyelmesen elolvassuk a köl
teményt, azt állapíthatjuk meg, hogy a vers szerzője éppen arra biztatja Pal
kót, Jankót, Miskát, hogy álljon a kurucok oldalára és akkor „rangosán", „mó
dosan" fog kinézni, nem pedig úgy, mint a „lompos", „tetves-reves", gyáva 
„tokos" labanc. 

„Csinom Palkó, csinom Jankó 
Csontos kalabérom, 
Szép selymes lódingom, 
Dali pár pisztalyom". 

*• •' 
„Az vitéz kurucnak 
Van szabott dolmánya, 
Sarkantyús csizmája 
Futó paripája. 

Az gyalog kurucnak 
Van frissen járása, 
Mint Pelagus lónak 
Van sebes futása. 

Vitéz karja, lábaiban 
Karmazsin csizmája, 
Gyönggyel fűzött az bocskora, 
Ezüstös kapca j a. 

Hátán cifra farkasbőre, 
Kurta kis dolmánya, 
Ttfvíikáhan fiitre evnnsrfvftl ffízfit.t 

• Nyakában függ gyönggyel fűzött 
t~*c>r\Y\A-á*iC Vm'\n\-\&r*rt Csontos kalabéra. . 
Fényességgel mind berakva 
Aranyas szablyája, 
Nyuszttal béllett az sí Nyuszttal béllett az süvege 
Csillagos forgója. Csillagos forgója. 

Patyolat az kuruc, 
Gyöngy az felesége, 
Hetes vászon az laboncság, 
Köd az felesége". 

Ettől rangosabban, módosabban öltözött katonát még elképzelni is nagyon 
nehéz ! 
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Mindebből tehát logikusan az következik, hogy Csinom Palkó és Csínom 
Jankó nem egytestvér, nem két becézett ló, a „csinom" szó nem jelenti azt 
ebben a szövegben, hogy „tettre", de még csak nem is a Palkó meg a Jankó 
nevű lovak illedelmes viselkedésre való tanítása szláv nyelven, hanem inkább 
arról van szó, hogy itt az ukrán anyanyelvű férfiakat hívják fel saját anya
nyelvükön arra, hogy csatlakozzanak a kurucokhoz, ha rangosán, módosan 
akarnak járni. 

Ebből kiindulva állapíthatjuk meg, hogy ennek a kuruc kori dalnak a Kár
pátok alján ringathatták a bölcsőjét. 

Az labanc ereje! 
Szabad nekünk jó katonák 
Tisza-Duna közi, 
Laboncsságnak mert nincs sohult 
Ottan semmi közi". 

Az „Alföld" az ukránok között a hegyektől eltérő sík vidéket jelentette, de 
ilyen értelemben ezt a szót a XVII. században a magyarok is használták, és 
amint Nagy László bizonyította, a Tiszán túli sík területet értették rajta. A 
mi területünk felől nézve a Tisza—Duna köze a szatmári sík vidéknek a meg
nevezése. A hetvenes években a szatmári és kallói labancok állomásoztak itt, 
tehát a kurucok itt is tudták rontani a labancok erejét. 

„Ugyanebben az időben — a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek ele
jén — viszont a »Tisza—Duna közi« két szempontból is »-szabad« volt a kuru
coknak. Egyfelől azért, mert a budai beglerbég megtűrte itt őket, másfelől a 
»labonczság« ekkor nem tartotta »semmi közit« ehhez a területhez, mert a tö-
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A versben előforduló három személynév — Palkó, Jankó, Miska — mind a 
mai napig a legelterjedtebb ukrán férfinév ezen a területen. Jellemző lehetett 
ez a múltra is. Martinkó András mutatta ki, hogy az „Archívum Rákóczianum" 
című kiadványsorozat névmutatójában csak keresztnevén Jankó és Palkó ép
pen Bercsényivel kapcsolatban fordul elő. Az egyik a szolgája volt, a másik 
muzsikusa. Kockázatos lenne csupán ennyiből következtetni a nemzetiségük
re, de azért nem árt megjegyeznünk, hogy Bercsényi jól ismerte a helyi ukrá
nokat és nyelvüket, tehát közülük is szolgálhattak a kíséretében. 

Hogy milyen szerepe volt az itt élő kárpátukrán lakosságnak a Thököly-
szabadságharcban, azt hiszem, azzal még nem sok történész foglalkozott ala
posan. De ennek a versnek — és még más költeménynek — a tanúsága szerint 
is azt kell megállapítanunk, hogy jelentős. A kárpátukránoknak a Rákóczi-sza
badságharcban való részvételéről jóval többet tudunk. A fejedelem Emlékira
ta a leghűségesebb katonákként tartja számon őket. A kurucok iránti rokon
szenvet talán egyesek még a Thököly-féle kuruc felkelés idejéből hozhatták 
magukkal. 

De nézzük, vajon van-e még más utalás is a versben arra vonatkozóan, hogy 
ez a költemény az ukránokhoz intézett felhívásként olvasható ! 

- ' 
„Ne bánkódjék senki köztünk, 
Menjünk az Alföldre, 
Megrontatik kezünk által 



rök konfrontációt minden áron kerülni akaró bécsi hadvezetés a legszigorúb
ban tilalmazta ennek az országrésznek a támadását, nehogy abból »-casus bel
li« származzék" — írja erről a kérdésről Nagy László. 

Ha területünkön vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy a német 
hadvezetés mégsem tartotta magát ehhez. Szabó István „Ugocsa megye" cí
mű könyvéből tudjuk, hogy éppen 1680-ban hozott Ugocsa megye olyan in
tézkedést, hogy húsz császári katonát fogadott fel, akiknek Túrterebes mellett 
góré vagy szerdák építését határozta el. Minderre azért volt szükség, mert egy
szer a labancok, máskor a kurucok telepedtek rá a megyére. A lakosság nyö
gött a katonatartás terhe alatt. A megye közgyűlési jegyzőkönyvében számos 
feljegyzés tanúskodik arról, milyen terheket kellett elviselnie a lakosságnak. 
A kurucokkal együtt elszaporodtak a dúló-fosztó szegénylegények, akikkel 
szemben védtelenek voltak a parasztok, ezért többször a királyhoz fordultak 
segítségért. Azzal fenyegetőztek az ugocsai falvak is, ha a király nem segíti 
őket, önként a török fennhatósága alá vetik magukat. Ezt megakadályozandó, 
több királyi rendelet intézkedik arról, hogy minden faluban kell lenni had
nagynak és tizedesnek, s ha a „latrok" a falura törtek, félreverték a harango
kat, s hírt adtak a szomszédos községeknek is.10 

Talán az efféle intézkedések nem tetszhettek Thököly kurucainak, s ezért 
bíztatták az ukrán kurucokat a költemény végén arra, hogy támadjanak rá a 
parasztokra is: 

„Az paraszt embernek 
Fogd meg a szakállát, 
Hajtsd el az marháját, 
Verd pofon őmagát! 

Az laboncság takarodjék 
Nemes országunkból, 
Hogy végtire szalagszíjat 
Ne vágjunk hátakból! 

Jóllehet, a kuruc haditörvények tiltották a parasztok bántalmazását, s Thö
köly maga is sokszor megismételte szabályzataiban, hogy senki nem háborgat
hatja „az otthon lakos szegénységet", de azt azért már mégsem tűrhette el, 
hogy a parasztság megvédelmezése ürügyén garázdálkodjék a labanc ott, ahol 
neki „semmi közi" sincsen. 

A parasztság bántalmazására szólító sorokból egyesek azt gondolták, hogy 
a dal szerzője a kuruc nemesség köréből került ki, holott ezekben a sorok
ban csupán arról lehet szó, hogy Thököly az ukrán kurucokkal büntettette 
meg a császár kegyeit kereső parasztokat. 

De ez a sors várt azokra a nemesekre is, akik nem engedelmeskedtek a ku
rucoknak, szembeszálltak velük, vagy áruló módon a császár életére és egész
ségére emelték poharukat. 

• 

10 Szabó István: Ugocsa megye. Bp., 1937. 203. o. 
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„Szegyén kuruc elveszett, mert 
Egymásra hanyítnak. 
Sokszor egyest isznak, 
Pohárt császár életiért 

Nosza tehát, hadnagy uram, 
Dúljuk fel jószágát, 
Ha rád támad az pénziért, 
Mind ellenségünknek 
Hajtsuk el marháját! 

Vágd be az ajtaját, 
Fúrd meg az horda j át, 
Idd meg mind az borát!" 

A Habsburg és kuruc ellentétek ütközőpontjába került vidékeken nem csak 
a parasztok, hanem a nemesek sem tudták, hogy kivel tartsanak: a kurueok-
kal-e, vagy a labancokkal. Erre is éppen Ugocsa megyéből hozhatunk fel tör
ténelmi példát. 

Váradi Sternberg János tette közzé a Területi Állami Levéltárban (Bereg
szász) található levelet, amelyet Thököly Imre 1682. június 21-én keltezett a 
munkácsi várból az ingadozó ugocsai nemesekhez: „Minthogy isten jóvoltá
ból Munkács vára kezemhez jutott, — az hol szükséges, reparáltatni akarván 
. . . mihelyet ezen levelemet veszi Kegyelmetek, minden továb való halasztás 
nélkül tegyenek oly dispositiót, hogy azon fák harmad nap alatt egyszer s 
mind itt Munkácson lehessenek. 

Egyébaránt ha ebben legkisebb fogyatkozás vagy idővontatás lészen. . . min
den bizonnyal jure militari látok az dologhoz s oily executió éri az engedetle
neket, kit soha el nem felejtenek".11 

Ha ilyen dologra képes lett volna az engedetlenekkel szemben, hogy bánt 
azokkal, akik nyíltan szembeszálltak a kurucokkal ! 

A vers már korábban is a jó zsákmány megszerzésének a lehetőségével tü
zelte harcra az ukrán kurucokat : 

„Utána kuruc ! Utána ! 
Tiéd az puskája, 
Enyim pedig az kancája, 
Tiéd az lódingja ! 

Rajta, Miska, rajta 
Az tüzes labancon! 
Miénk lészen az nyereség 
Mind az derék harcon". 

A zsákmányszerzés lehetősége most a labanccá lett, vagy a velük cimboráló 
kurucok vagyonának a megszerezhetőségével is bővült. Ne kíméljék hát eze
ket sem az ukrán kurucok, szálljanak szembe mindenféle ellenséggel. „Ha rád 
támad az pénziér t . . ." kezdetű sorban — azt hiszem — át kell helyeznünk egy 
értelemzavaró vesszőt. Ugyanis nem arról van szó, hogy a labanccá lett ma
gyar a pénzéért támad a kurucokra, hanem éppen ellenkezőleg, a kuruc biz
tatja az ukránokat, ha az ellenség támad, akkor a tőle megszerezhető prédá
ért: pénzéért, marhájáért, boráért szálljanak szembe vele. 

11 Váradi-Sternberg János: Thököly és az ugocsai nemesek. Naptár, 1959. Ungvár, 1958. 50. o. 
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„Ha rád támad, az pénziért 
Vágd be az ajtaját, 
Fúrd meg az hordáját, 
Idd meg mind az borát!" 

A költemény tanúsága szerint az ukránok nemegyszer fordultak 
bancok ellen a kurucokkal együtt : 

• 

már a la-

„Sok tokosnak mentél te már 
Éltének végére, 
Szabadosan öszvementél 
Ütközetből véle. 

Sok szerencsét próbáltál te 
Velünk német ellen, 
Holott soha nem voltál te 
Szerencsétlenséggel. 

Sok cifornyás német urat 
Rabságra hajtottunk, 
Sok kalapot mezőségen 
öszve is tapodtunk". 

Vajon milyen nyíltszíni ütközetről lehet szó a versben, ahol az ukránok 
együtt harcolhattak a kurucokkal a német ellen már korábban is? Ha elfogad
juk azt a feltevést, hogy ez a költemény 1681 tavaszán keletkezhetett, akkor 
a legkézenfekvőbb azt mondanunk, hogy csak arról az ütközetről lehet szó, 
amely 1677-ben Nyalábvárnál, Királyháza mellett zajlott le. Ebben a csatában 
francia tisztek vezette lengyel és tatár katonák harcoltak a kurucokkal együtt. 
Legalábbis így tartja számon a történetírás. Én azt gondolom, hogy a „lengye
lek" között szép számban lehettek ukránok is. 

A Béthune, Franciaország lengyelországi követe által Lengyelországban to
borzott hadsereg a csata előtt Máramarosban tartózkodott. Itt egyesült a kuru
cokkal. Nagy számban csatlakozhattak a kurucokhoz a máramarosi ukránok 
is, akikkel együtt azután 1677. október 10-én valóban fényes diadalt arattak 
a Schmidt császári tábornok seregén. Királyháza alatt a császáriak közül 1500 
ember esett el, sok „cifornyás német" úr pedig fogságba került.12 

Nagy László az 1679-es szikszói ütközetet hozza fel bizonyítékul, mivel ő azt 
gondolja, hogy a költemény a magyar kurucokat biztatja a harcra, s a magya
rok közül valóban kevesen vettek részt a nyalábvári csatában. 

Ha ez a vers a magyar kurucokhoz szólna, értelmetlen lenne a költemény
nek ez a sora : 

„Sok szerencsét próbáltál te 
Velünk német ellen..." 

Az csak természetes lenne, hogy a kurucok a kurucokkal együtt harcolnak, 
vagy nem? 

A „Csinom Palkó" kezdetű vers műfajával kapcsolatban is — amint arról 
már szó volt —, meglehetősen eltérő vélemények találhatók. 

Korábban ezt a verset a kuruc lovas vitézek népies eredetű táncdalaként tar
tották számon. Újabban — Esze Tamás megállapítása szerint — toborzóének-
nek kell tekintenünk. 

12 Ifi. Pap József: Adalékok Máramaros történetéhez. Máramarossziget, 1909. 
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Csakhogy Nagy László bebizonyította, hogy ezt a dalt esetleg később hasz
nálták toborzáshoz, de keletkezésének idejében — a Thököly-szabadságharc 
korában — nem, mert akkor még ismeretlen volt a katonák csábító dallal 
történő hadgyűjtése. A szegénylegények seregestől özönlöttek Thököly zászlaja 
alá, nem kellett őket csábítani. Akkor kiket kellett? 

A vers tartalma mindenképpen azt sugallja, hogy a szerző valakiket meg 
akar győzni arról, hogy érdemes a kurucokkal együtt harcolni. Akkor, ami
kor a labancokat kigúnyolja, a kurucokat pedig felmagasztalja — szinte mese
beli hősökként rajzolva meg alakjukat —, azonnal észrevehető a csábítás szán
déka. Mert akármilyen jól is ment ebben az időben a kurucok dolga, az azért 
mégis csak túlzás, hogy a kuruc katonának „gyönggyel fűzött" lett volna a 
bocskora, „ezüstös kapcája", fényességgel mind berakva aranyas szablyája", 
„csillagos forgója" akkor, amikor az ellenségnek „toldott-foldott, tetves-re-
ves minden portékája". Itt csak az nem veszi észre a csábítás szándékát, aki 
nem akarja. De ha a szegénylegényeket még csak tüzes táncdallal sem kellett 
zászló alá csábítani, nemhogy ilyen fényes ígéretekkel és gazdag zsákmánnyal, 
akkor nyilvánvalóan egy olyan tábort kellett, amelyik a másik oldalra is áll
hatott volna. Itt megint csak az ukránokra kell gondolnunk. 

Ebből az időből nagyon sok az olyan jellegű költemény, amely a politikai 
meggyőzést szolgálja. 

A helyi ukrán irodalom is számon tart egy olyan költeményt, a „Piszny o 
obrazi Klokocsevszkom" (A klokocsevói szentképről szóló ének)13 című ver
set, amely az ukránokat éppen az ellenkezőjéről akarja meggyőzni, mint ami
ről a „Csinom Palkó"-ban szó van. Azt mondja, hogy minden rossz: dúlás, 
fosztogatás a kurucoktól származik, akik elhagyták a kereszténységet és a po
gányokkal szövetkeztek, kifosztották és felgyújtották a templomokat, viszont 
a császáriak azok, akik kiűzték az országból a törököket, felszabadították Bu
dát, Váradot, s békességet biztosítottak a magyar koronának és trónnak. Ez 
a vers a vallásos érzelmet, a kereszténységhez való tartozást, a pogányokkal 
szemben táplált gyűlöletet hangsúlyozza, míg a „Csinom Palkó" a vitézséget, 
a haza- és szabadságszeretetet, a gazdag zsákmány megszerzésének a lehetősé
gét csillogtatja meg az ukránok előtt. Hogy melyiket fogadták el inkább, az 
számukra is sorskérdés volt. És hogy nagyobb számmal csatlakoztak a kuru
cokhoz, annak nem csak érzelmi okai lehettek, hanem az is, hogy a Thököly-
szabadságharc kiindulópontja Máramaros volt. Itt gyülekeztek a bujdosók, in
nen indult el a fiatal Thököly magasba ívelő pályáján, akit talán nemcsak fel
vidéki származása miatt, hanem az ukránok és természetesen a szlovákok párt
fogásáért is „Emericus Schlavus"-nak (Szláv Imrének) csúfoltak az ellenfelei. 

A „Csinom Palkó" kezdetű dalban nemcsak Palkót, Jankót, hanem Miskát 
is harcra biztatják. Nagy László ebből arra következtet, hogy abban a korban 
a nemesi szemléletben a kuruckodás „Miskaságot" vagy „Miska világot" je
lentett. Bizonyítékként Dalnoki Veres Gerzson Rákóczi-kori nemesi költő ver
sének egy részletét idézi : 

• • - • • ' • 

: • • • • • . . . . . : • . . -

13 «Na Verhovini. Zbirnik tvoriv piszmennikiv do ragyanszkoho Zakarpattya. Uzshorod, 1984. 
30. o. — Az említett helység: Klokocsó, Klokočov, 1918 előtt Hajagos, Ung megyében. 
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„így múlék el tőlünk ez az Miska világ! 
Ha lehet, már lábom többször re j á nem hág, 
Mert elütte tőlünk, mit reméltünk, az ág, 
Német, magyar kardja több embert le nem vág". 

Nos, éppen Dalnoki Veres Gerzson személye tanúsíthatja, hogy a „Miska-
ság", a „Miska-világ" nem általában a kuruckodást, hanem csupán az ukrá
nok kuruckodását jelenthette. Dalnoki Veres Gerzson, a „tréfás verscsináló" 
1710-től 1711-ig ezredével éppen Máramarosban szolgált. Nagybocskón szállá
solták el, de gyakran berándult Máramarosszigetre, ahonnan feleséget is szer
zett magának. Máramarosban a Rákóczi-szabadságharc idején igen erős volt 
az ukránok kuruckodása. Nem lehetett ez másképpen a Thököly-szabadság-
harc idején sem. Maga Thököly Imre is huzamosabb időt töltött Máramaros
ban egykor. Még nyolcéves korában kinevezték Máramaros megye örökös 
főispánjává és Huszt várának főkapitányává örökösödés jogán, de kiskorúsá
ga miatt ekkor még nem foglalhatta el tisztségét. Nem tehette ezt később sem, 
mert Apafi Mihály erdélyi fejedelem szerezte meg a várat feleségének, az al
ispáni tisztséget meg Teleki Mihályra bízta. 

Thököly az 1677. esztendő első napjait is Huszton töltötte. Vendégül látta 
őt Fráter István, a huszti vár alkapitánya, akit verselgető kuruc tisztként tart 
számon a magyar irodalomtörténet. Mindebből következtethetünk rá, hogy 
Thökölynek lehettek Máramarosban ukrán hívei is, akik aztán csatlakoztak 
seregéhez. 

Ballá László író gyűjtéséből ismerünk egy ukrán kuruc dalt, amelyik szin
tén bizonyíthatja ezt: 

„Cserez pole vereckoje, 
Ide vijszko kuruckoje. 
Na peregyi kony tureckij, 
Na nyom szidity chlopec ruszkij. 

V právoj ruci szablju derzsity, 
Dolu szabljou krov szja cidity. 
Nad horami voron krjacse, 
A v dolinyi nyimec placse". 

A gyűjtő fordításában : 

„Vereckénél, mezőkön át, 
megy a kuruc katonaság. 
Török kanca lép az élen, 
orosz fiú ül nyergében. 

Jobb kezében éles szablya, 
friss, piros vér csorog rajta. 
Holló károg a hegy felett, 
völgyben sír a német sereg". 

Thököly és híveinek írásaiban szerepelnek gyakran „az úri török lovak".14 

A „Csinom Palkó" a német labanc katonaság fegyverzetének és ruházatá
nak emlegetése után kigúnyolja a horvát lovas karabélyosok öltözetét is. Nagy 
László szerint ez is elég bizonyíték lenne a költemény korábbi keletkezése mel
lett, mert a Rákóczi-szabadságharc idején horvátok csapatosan már nem szol-

14 Nagy László: i. m. 258. o. 
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gáltak a császári hadseregben. 1700-ban ugyanis feloszlatták az utolsó horvát 
lovas karabélyos ezredet is. A Wallenstein császári hadvezér által szervezett 
horvát lovas karabélyos alakulatok a XVII. század hetvenes éveiben és a nyolc
vanas évek legelején kerültek szembe a kurucokkal, amikor ők alkották a le
csökkent létszámú felső-magyarországi császári haderő lovas fegyvernemének 
zömét. Nem lehet kizárni, hogy az ukrán kurucok is szembe kerülhettek velük. 

A „Csinom Palkó" kárpátukrán vonatkozásait bizonyítandó, talán még egy 
zenetörténeti adatot is érdemes megemlíteni. Bartók Béla hívta fel rá a fi
gyelmet, hogy a kuruc dalok egy része, eredetét tekintve, a kárpátukrán nép
dalokkal mutat rokonságot. 

Talán ezek az apró adalékok is kellő bizonyítékként szolgálnak arra, hogy a 
kárpátukránok jelentős szerepet játszottak a Thököly-szabadságharcban is, és 
a „Csinom Palkó" kezdetű kuruc kori dal magyarázható a hozzájuk intézett 
harci felhívásként. 

Hogy ki lehetett a dal szerzője? Erre egyelőre semmilyen adat sem áll ren
delkezésünkre. Feltehetően egy Thököly környezetéhez közel álló személy, aki
nek érdekében állt megnyerni az ukránságot a kuruc mozgalom számára. Az 
is lehet, hogy a vidékünkön élő, kitűnően verselő költőről van szó. Ez azonban 
már az irodalomtörténeti kutatásoknak egy újabb lépése. 

: 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 
BÁNKŰTI IMRE 

VÁLOGATÁS PÁLFFY JÁNOS GRÓF 
KÁROLYI SÁNDOR GRÓFHOZ ÍROTT LEVELEIBŐL, 1715—1718* 

A Habsburg monarchia 1716—1718-ban vívta nem utolsó, de utolsó győztes 
háborúját az Oszmán Birodalom ellen. Eredménye jelentős területi gyarapodás, 
a történelmi Magyarország déli határának helyreállítása, valamint a Havasalföld 
egy részének s Szerbia, Bosznia északi szegélyének birtokba vétele lett.1 A köz
lendő levelek a háború kiemelkedő hadvezére, gróf Pálffy János katonai pá
lyafutásának csúcsáról, egyben befejezéséről és alezredes fiának, Pálffy Já
nosnak apja szeme láttára történt hősi haláláról szólnak. Kiderül belőlük, hogy 
milyen viszony volt a szatmári békét létrehozó két politikus közt, miként gon
dolkodnak bizonyos kérdésekről (pl. a parasztság megterhelése, az esetleges 
újabb kuruc felkelés lehetősége, a tatár betörés stb.). 

A közölt 86 levél2 természetesen nem módosítja a háború lefolyásának kato
nai történetét, de mindenképpen hozzájárul az események reálisabb, ponto
sabb ábrázolásához, Pálffy és Károlyi tevékenységének, nézeteinek valósághű 
megra j zolásához. 

Terjedelmi okokból a leveleknek csak a háborúra közvetve vagy közvetle
nül vonatkozó részeit, valamint a Pálffy és Károlyi kapcsolatára utaló sorokat 
közöltük. Elhagytuk tehát a belső és külső címzést, valamint a szokásos befe
jező részeket is. 

A levelek lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. Károlyi nemzetség levéltára. 
P 398. Missiles 54625-54723. sz. 

Valamennyi levél eredeti, de mindig csak az aláírás Pálffy János saját kezű 
írása. 

1. Bécs, 1715. május 11. 
Kedvessen veszem fiam3 házasulása végett való szép üdvözlését Kegyelmednek, 

kinek lakodalmi solennitássa holnapi napon lészen a' felséges udvarnál, tudom, ők is 
velem edgyütt mindenkor igaz jóakarói lesznek Kegyelmednek. Mi illeti a' török 
háborúnak dolgát, a' minemű aga ideküldetett, még nem tett relátiót, hanem e' jövő 
héten leszen audentiája az Méltóságos Eugenius Hercegnál,4 az hol akkor nékem is 
jelen kelletik lennem, elválik, mit hozott. Más intima conferentiát is akar tartani ő 
Felsége ugyan a' török háború végett, a' mint hírlelik, aligha ott is jelen nem kelletik 
lennem... 

* Rövidítések a szövegben és a jegyzetekben: CS = Csehszlovákia; J = Jugoszlávia; P. S. = 
post scriptum, utóirat; R = Románia; SZU = Szovjetunió. 

1 A háború történetére vonatkozó irodalom bibliográfiája: Kosáry Domokos: Bevezetés a ma
gyar történelem forrásaiba és irodalmába. II. k. 1711—1825. Bp., 1954. 69—75. o. A háborúra: Ma
gyarország hadtörténete. I. k. (Szerk.: Borús József) Bp., 1984. 408—410. o. (Szerző ugyanő.); 
Kovács Agnes: Károlyi Sándor. Bp., 1988. 

2 Pálffynak ezekben az években gróf Erdődy Györgyhöz írt 19 levele ki van adva: Jedlicska 
Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401—1653, s gróf Pálffyak életrajzi 
Vázlatai. Bp., 1910. 586—597. o. 

3 Gróf Pálffy János alezredesként esett el Belgrádnál 1717-ben. Felesége gróf Esterházy Anna 
Eleonóra. 

4 Savoyai Eugén herceg (1663—1736) 
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2. Pozsony, 1715. június 2. 

Bátorkeszibül5 27. Maji datált Kegyelmed levelét veszem becsülettel, úgy hiszem, 
Felföldre való úttyát ekkoráig eleibben is vette, kívánván, hordozza Isten Kegyel
medet szerencséssen, mindazáltal javallottam volna, ezen diaeta conclusiójára6 elő
ször ha feljött volna Kegyelmed, már Felséges Urunknak utolsó resolutiói leérkez-
tenek s e' héten, remenlyük, által is esünk rajtok, akarattya volt Felséges Urunknak, 
hogy mentül nagyobb frequentiával7 jelen lettek volna mind az urak, s mind a' 
követek. A török aga már szemben volt Eugenius Herceggel, csak vezérétül8 külde
tett az Herceghez, és nem a' császáriul.9 Az háború pedig egyátallyában megleszen, 
ha nem az idénn is, de esztendőre, megindította már táborát Morea10 felé, ad finem 
Julii11 odaérkezvén, mindgyárt kezdeni fog az operátióhoz, mi pedig csak vigyázas
sál leszünk, sub manu12 igenis teszen szorgalmatossan nagy praeparatiókat13 a' 
felséges udvar. 

3. Pozsony, 1715. június 8. 

Leérkezvén vala minap az ő Felsége resolutiói, és az egész articulusokat tegnap
előtt subscribálván palatínus bátyám uram,14 felkűttük, tudom másoktúl bővebben 
informáltatott eddig irántok Kegyelmed, két-harmad nap múlva visszavárjuk s 
remenlyük, annyi üdő alatt ezen diaetának is tandem véget imponálunk.15 Egyéb 
új hírt nem írhatok, hanem a' törökkel való háború ugyan csak megleszen dere-
kassan esztendőre, s talán még ez idénn is velitatiók inchoaltatni16 fognak. 

4. Bajmóc, 1715. július 13. 

Veszem egyszer Ocsvárul17 29. Junii datált levelét Kegyelmednek itt bajnoci18 

residentiámban, az hová Vereskőbül19 minapi rövid üdőre Bécsben való felrándu
lásom után ezelőtt egy héttel szerencséssen érkeztem.. . Az törökkel való háborúnak 
dolga késedelmeskedik ugyan, mindazáltal a' mint most vannak az állapotok, csak 
reá kell fakadni, attul tartok, hogy universalis háború és hadakozás belölle ne 
emergállyon.20 Bizonyára e' tájánn is az szegénység lamentátiója közönséges, mert 
elég teher van minden Nemes Vármegyén, alig viselheti, és a' szegénység szintén 
úgy szökik, még 8 regimentnek kelletik béjőni az országba. 

5. Bajmóc, 1715. július 29. 

Ocsvárul veszem sub dato 16. currentis21 költ levelét Kegyelmednek újságul, mint
hogy ennehány levelemre, mellyeket Kegyelmednél levő pénzemrül22 is írtam, semmi
nemű válaszát nem vehettem. E' táj árul én is semmi más újságot, kiváltképpen 
vigasztalásra valót nem írhatok Kegyelmednek, mert a' szegénységnek nyomorúsága 
itt is közönséges, mind télben, s mind nyárban a' quártélyos miatt való nagy teher 
nyakán lévén, munkáját alig teheti. Azomban igenis minapi Bécsben való létemnek 

5 Károlyi birtoka, Esztergom m. Ma: Vojnice, CS. 
6 országgyűlés berekesztésére — III. Károly 1715. június 15-én szentesítette az először 1706-ban, 

majd 1712 óta többször összehívott pozsonyi országgyűlés által alkotott törvénycikkeket. 
7 számban ünnepélyesen 
8 Ali Sehid pasa nagyvezér, elesett 1716. augusztus 5-én a péterváradi ütközetben. 
9 III. Ahmed szultán (1703—1730) 
10 ti. a török. Morea = a Peloponnészosz félsziget, amelyet Velence Athénnel együtt 1684-ben 

foglalt el a töröktől. 
11 július végére 
12 kéz alatt, titokban 
13 előkészületeket 
14 Gróf Pálffy Miklós (1657—1732), 1714-től nádor. 
15 valahára véget vetünk 
16 összecsapások megkezdődni 
17 Olcsva, Szatmár m., Károlyi Sándor birtoka. 
18 Bajmóc, Nyitra m., a Pálffy-birtokok egyik központja. Ma: Bojnice, CS. 
19 Vöröskő vára. Pozsony m. A Pálffy-birtokok egyik központja. Ma: Červený Kameň, CS. 
20 keletkezzen. 
21 folyó hó 16-án kelt 
22 11 000 forintnyi összegről volt szó, amelyet Pálffy több levélben sürgetett a török elleni 

táborozásra való felkészülés szükségleteire. Károlyinak nem volt pénze, s csak 1716-ban rendez
te adósságát. 
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alkalmatosságával ollyan projectumok valának, hogy pro 21. currentis bizonyos 
concursus cerebráltassék pro portionum et quartiriorum repartitione,23 de allegálván24 

helyes okokat, mellyekre nézve mostanában nem lehet, azokra nézve Kegyelmes 
Urunk ő Felsége is differálni25 méltóztatott, és pro 1. imminentis Octobris praefigál-
tatott,26 akkor Kegyelmed jelenlétét is szükségesnek ítéltem, az universalis conscrip-
tiónak relátiójának27 kell ugyanakkor lenni, kirül tudom, lészen is tudóssítása 
Kegyelmednek. 

6. Bajmóc, 1715. augusztus 26. 

Az törökkel való háború már resolváltatott Kegyelmes Urunk ő Felsége által, 
esztendőre csak inchoáltatni fog, tudom, Kegyelmednek is része leszen benne. Nem 
kell elmulatni Kegyelmednek az posoni 1* Octobris leendő concursust, mivel ott a 
conscriptió relátióján kívül, a' mint tudom a' systemának elaboratiója28 is elő fog 
vétetődni, a' ki mind nagy considerátióra29 való, mind pedig ezért meg is érdemli, hogy 
számossan és értelmes úri emberek reá fekügyenek s exoperállyák.30 

7. Bajmóc, 1715. augusztus 30. 

A termés ezen a' földön ugyan tűrhető vala, s bővebb is, hogysem tavalyi esztendő
ben, de a' szegénység máris nagyobb részént megemésztette, rész szerént új fejében 
felvett gabonának bonificátiójára,31 soldáttartásra s más szükségére, még minekelőtte 
a' földbül felvette volna, consummálván32 és fordítván. Ujabban is javallom Kegyel
mednek, el ne mulassa comparitióját33 az 1. Octobris leendő concursusra, mert nem
csak az conscriptió dolga fog referáltatni és portiók repartiáltatni, hanem az syste-
mát is parancsollya ő Felsége elaborálni, noha magam is általlátom, mennyi szám
talan difformités34 lészen azon conscriptióban, nehezen hiszem, hogy valami javunkra 
szolgállyon s most mingyárt vélle élhessünk, mert rectificátió rectifitációra35 fog 
emergálni, aligha tavalyi s előbbeni modalitásra nem szorulunk még mostann is, a' 
militia pedig mindenütt benn van, igen consummáltatni fog a' szegénség. Töb 
militia is fog pedig bejönni, még 5 regimentet recrutáztat ő Felsége, már ketteje 
készenn is van, mert a' török háborút csak resolválta ő Felsége, a' bécsi aga is vissza-
bocsátatik, magamrúl ugyan máris fúj ollyan szél, hogy aligha Erdélyben, vagy 
Kegyelmetek táján oda le valamelly corpusom nem lészen, noha praevie36 Horvát 
Országbann is bé kelletik mennem. 

8. Pozsony, 1715. december 12. 

Máshunnét is esett értésemre mind a' török háborúnak bizonyos megléte, mind 
azon perduelisnek Belgrádban való léte,37 meg fogja őket Isten gyalázni s nem is 
secundállya igyekezetiben. Akkor is, midőn itt forga az Regulamentimnak38 dolga, 
juthat eszébe Kegyelmednek, projectáltam én az 8 grajcárt,39 a' mint látom, alig is 

23 összejövetel (concursus = két országgyűlés közt a nádor elnökletével a rendi társadalom 
előkelőiből és vezető tisztségviselőiből összehívott gyűlés a főbb kérdések eldöntésére) tartassék 
a hadellátási terhek és beszállásolások felosztására, 

24 felhozván 
25 elhalasztani 
26 elkövetkező október 1-jére tűzte ki, 
27 Az adózó népességeknek az 1715:57. tc.-ben elrendelt országos összeírásáról, illetve annak 

előkészületeiről van szó. Az ország hadiadójával és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákról 
ezekben az években: Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly 
korában. Hadtörténelmi Közlemények,, 1910. XI. évf., 377—378., 577. s köv. o. 

28 systema militare = a hadellátás terheinek és elosztásának kidolgozása — 1. Szabó : i. m. 
29 meggondolásra 
30 kidolgozzák. 
31 visszatérítésre, 
32 felhasználván 
33 megjelenését : 
34 hiba 35 kiigazítás kiigazításra -.- ....•• . . 
36 előzőleg 
37 Az ügyről közelebbit nem tudunk. 
38 Hadiszabályzatnak — 1. Szabó: i. m. , 
39 A hadiadó minden forintjából készpénzben fizetendő rész (a többit a parasztság természet

ben és ingyenmunkával, előfogatok állításával teljesítette). 



ha külömben lészen, eddig is az orderek is mind elmehettek volna, sok vármegyék 
már meg is alkuttak jóval is többen, már az mind farkas torkában esett. Ha Gróf f 
Draskovics40 Urammal szólni fog Kegyelmed, tovább is (de csak magátul) exagge-
rállya41 Kegyelmed, hadgyon békit az ollyan praej udici umom ellen vergáló42 dolgok 
kívánságának, mert el nem szenvedem, contentus legyen aval, a' miben volt Gróff 
Keglevics,43 ha bé találok valamelly német hadakkal commendírozni menni [így] 
Horvát Országban, ha megbúsít és bánt, akkor is lesz módom mortificálásában,44 mert 
másnak commendót fogok adni s őkegyelmét praetereálom etc.45 Mit fog felelni 
reája, observállya,46 és nékem megírni ne terheltessék. 

9. Pozsony, 1716. február 27. 

Minemű tolvajok legyenek azok, a' kik Gronczfeldt47 Uram diószegi48 castéllyát 
felverték, nem tudhatom, de ha azonban Bihar és Szabolcs vármegyei szegénylegé
nyek lesznek, a' kiket recommendál Kegyelmed, pártyokat fogni nem lehet az igasság 
és törvény ellen, miért ebül cselekedtek, bizony megérdemlik, hogy ebül is vegyék 
hasznát. Ezen immineáló49 háborút én mindekkoráig is csak ijesztő fegyverkezésnek 
tartom, mert ámbár az vitézlő rendnek orderei érkeztek is, a' készületeket is nem 
látom ollyanak, mint annakelőtte az török ellen szokott lenni, továb elválik, mi 
lészen belölle, még magam sem vettem semmi ordert is. 

10. Becs, 1716. március 11. 

Minemű választ adott azomban minapi levelemre Ettl50 Uram azon Gronsfeld erigált 
inquisitiója s intentálandó actiója51 végett, ime includáltam in origináli52 az őke
gyelme levelét. 

11. Bécs, 1716. március 21. 

Reménlettem, ítélőmester Szentiványi53 Uram által tande consequálhatom contenta-
tiómat,54 azomban őkegyelme is üres erszénnyel érkezett, minemű szükségem vagyon 
pedig a' pénzre e' mostani táborra való készülésemnek alkalmatosságával, ökröket, 
lovakat, szekereket, sátorokat s egyéb szükséges állapotokat mind készpénzen kellet
vén szereznem, nem szükség declarálnom, maga is általláttya Kegyelmed. Hogy azért 
azon pénzemnek letétele hétrül hétre, holnaprúl hónapra, s talán esztendőrül eszten
dőre is továb ne halogatódgyék, tovább is kérem Kegyelmedet, olly dispositiót tenni 
el ne mulassa, ugyan általlom az alkalmatlankodást ennyiszer, megvallom Kegyelmed
nek. 

12. Bécs, 1716. március 28. 

Sub dato Károly55 14. currentis írott Kegyelmed levelét becsülettel vévén, elhiszem, 
hogy eléggé igyekezik Kegyelmed azon pénzemnek öszveszerzésében, de ugyancsak 
nincsen nékem is szerencsém effectussához, én is eleget írogatok ítélőmester Szent
iványi Uramra, de miolta innét elmene, még válasszát sem vehetem, mondott vala 
pedig ollyat is, hogy legfellyeb két hét alatt öszveszerzi azon pénzemet. És mivel 
egészlen csak arra támaszkottam ezen táborra való kölcségimre nézve, tovább is 

40 Gróf Draskovich János, Pálífy után 1732-től horvát bán. 
41 fejtse ki 
42 jogsérelmemre irányuló 
43 Gróf Keglevich Péter, horvát albán, elesett a kurucok ellen 1707-ben. 
44 gyötrésében, • 
45 mellőzöm, stb. . / 
46 figyelje meg, 
47 Johann Franz Gronsfeld gróf, császári tábornok. Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamod

ványai 1703—1710. Bp., 1955. 94. O. 
48 Bihardiőszeg, Bihar m. Ma : Diósig, R. 
49 fejünk felett lebegő 
50 Anton Josef öttl, a haditanács tagja, hadbíró tábornok, 
51 Gronsfeld lefolytatott vizsgálata s tervezett intézkedése 
52 mellékeltem eredetiben (Ma már nincs ott.) 
53 Szentiványi János ítélőmester, előbb kuruc brigadéros. 
54 végre elérhetem kielégítésemet, — az ügyre 1. a 22. sz. jegyzetet. 
55 Nagykároly, Szatmár m. Ma: Carei.R. 

• 
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kérem, maga is parancsollyon embereinek, szorgalmatossabbak legyenek incassatiójá-
ban. Itt lévén nállam maga is Colonellus Rácz Tököli,56 szóllottam véle lovak szerzése 
iránt, ajánlotta is magát, csakhogy ő is mondgya, igen nagy szüksége van az jó lónak 
Török Országbann is, és kiváltképpen a' mostani conjuncturákra nézve a' török is 
nem engedi országábúl a' lovakat kihordani, hanem a' kívánt passust ime megkül
döttem. Nékem nem szükség, hogy a' ló futó légyen, hanem csak hogy szép termetű, 
egésséges jó forma ló, és járása is legyen, bizony akarnám, ha szert tehetne Kegyel
med valamellyre, csak azon igyekezni ne terheltessék Kegyelmed, megparancsolván 
azon beküldendő embereinek, ha lehetne, sokáig ne mulatoznának. Én azonban ezen 
immineáló hadat nemcsak ijesztő fegyvernek, hanem valóságos hadakozásnak tar
tom, tapasztalni fogja Kegyelmed is, mert az apparamentumok nagyok, s naponként 
érkeznek számossan az ő Felsége hadai is. Szegény Nyuzónak már nem lesz gondgya 
az meritum keresésre.57 

13. Futaki tábor, 1716. június 27. 

Az töröknek csak békesség köleník inkább, háborút nem remélvén velünk, igen 
készületlen, bizonyos ugyan, hogy Adrianapolbul58 Lándor Fehérvár felé már megin
dult, ki azt mondja 300 000-red magával, ki több, ki kevesebbel. Száva foltán59 már 
ennihány hajóját ellvétettem, de nem is jelenti magát senki érántok, orderim szerént 
majd együtt lévén s Princ00 (kit óránként várunk), ellérkezvén, ell válik, mit mi vei-
hetünk. Sok szép népünk vagyon, csakhogy ha sokáég itt kölletník campéroznunk 
egy helyben, némelyek betegséget, úgy az lovak is, ell nem kerülnék. Casu61 mi 
bolond kuruc hért hallana Kegyelmed a' táján, engemet is tudósétson éránta. 

14. Futaki tábor, 1716. július 18. 

Ekkoráig folyt sok heréink után, bár az Herceg közénkben jött is, csak heveréssel 
töltgyük az időt. Mi az török földétül, s ő viszont az mi földünktül elltéltattunk, ő 
erőssen gyülekezik, s mi régtül fogva készen vagyunk, se ő, se mi ellkezdeni nem 
akargyuk, mi lesz utóbb is belőle, az jó Isten tudgya. Az időnek java már elmúlt, 
még semmi operátiót nem tettünk, az török manifeste protestál az békeség felbontása 
ellen, minden büntetést, szerencsétlenséget imprecálván62 mind az német nemzetnek, 
mind magának az Fölséges Udvarnak olly allegátióval, hogy nem illeni k az Velencés 
miat,63 kivel igasságos háborója volna, nékie adott hitet megszegni, valamint, vala
hogy azért, de nagy politia fekszik ez alatt, időtül tanullyunk. Azonban ennyi sok 
leveleim után (az idő naponként múlván), had gyuthassak \így\] egyszer pínzemhez. 
Kérem, menekedhessík Kegyelmed butul, én pedig sokszori untatástul, mert tovább 
várakoznom lehetetlen, annyi sok jószága, értéke lévén Kegyelmednek, ha akarja, csak 
könnyen megszerezheti Kegyelmed az én pínzemet. Remélem is, ez leszen utolsó 
intő levelem. 

15. Futaki tábor, 1716. július 25. 

Más levelemet vévén Kegyelmed, itt folyó heréknek mivoltát érthette, mi actu64 is 
csak heverünk s óhajtva várunk parancsolattul. Az vezér bizonyossan ellérkezék 
Lándor Fehérvárrá 200 000-ered magával, a' mint referállyák, de meghittem, vagyon 
rósz is közöttök.63 Se az ellenség, se mi hostilitásokat nem követünk, és így, ha csak 

56 Eredeti neve Jovan Popovics, később vette fel a Tököli (Tekelija) nevet. Ezredesi rangban 
az aradi, gyulai, borosjenői és belényesi rác őrségek parancsnoka. 1706-ban magyar nemességet 
kapott, 1715-től Csanád megyében Kevermes és Vizes pusztákat kapta. Márki Sándor: Arad vár
megye és Arad sz. kir. város története. II. k. Arad, 1897. 277—294. o. — Nagy Iván: Magyaror
szág családai. XI. k. Pest, 1865. 289—290. o. — Esze: i. m. 477—478. o. 

57 érdemkeresésre. Nyúzó Mihály kuruc ezreskapitány, 1712-ben III. Károly megnemesítette. 
Eszerint 1716-ban halt meg. 

58 Drinápoly, törökül Edirne. 
59 Vagyis: folyása mentén. 
60 Savoyai Eugén herceg, a császári haderő főparancsnoka. 
61 esetleg 
62 kívánván 
63 L. a 10. sz. jegyzetet. 
64 jelenleg, most 
65 Azaz: kiképzetlen, fegyvertelen, katonailag érdektelen. 

126 — 



két hétig valamihez nem fogunk, annak utánna késső lesz, s háború helet békességet 
remélhetünk. 

16. Futaki tábor, 1716. július 27. 

Már egyszer resolválta magát az török kétségkívül ellenkezés s háborúra, minthogy 
tegnapelőtt egész nap, s íccaka általköltözött az Száván, táborát Szalankamenten66 

felül 3 mérföldnyire helyheztetvén. Mivel pedig ellenségnek nem hihetni, netalánt 
bennünket készöltelen s szíledezetten tanályon, több seregek között Váradnál67 lévő 
két regement is megordereztetett, Aradhoz marchérozzanak. Nem fog azért ártani, 
ha a' táján vigyázassál lészen Kegyelmed, és casu több katonái kívántatnának Ke
gyelmednek, tudom váradiakat segétségül veheti magának, a' mint is készenléteket 
intimálhatni68 nékiek. 

17. Futaki tábor, 1716. július 31. 

Vehette azonban eddig levelit az Hercegnek Kegyelmed, s érthette rendelísét. Nem 
árt azért jó vigyázassál lenni és az népet készen tartani, ha mi galibás hér occurrál-
na,69 annak idein eleit vehesse Kegyelmed, hiszen közel az hajdúvárosok s más egyébb 
katonák. Történhetník, némely gaz nép eöszveverní hér nélkül magát, arra kivált 
vigyázassál legyen Kegyelmed, hogy sok ne cumulálódgyík, hanem mingyárt rajtok 
menvén, fogja, öllye, akasztassa, nyársoltassa, valamint megérdemlik. Ma már öszve-
léptünk, csak szegedi corpót70 várgyuk, s azonnal általmegyünk az Dunán, által -
jüvén az török az Száván, igen éleséti kargyát ellenünk, megtanét az szerencse, mire 
mehetünk. Kirül annak utánna tudósétom Kegyelmedet, ha ott nem vészek. 

18. Temesvári tábor, 1716. augusztus 26. 

Igen jól esik, oly gaz népeket fogatattya Kegyelmed, s érdemek szerént bünteteti; 
Eugenius Herceg, úgy az én levelemet is, tudom vehette Kegyelmed, s a' táján szük
séges vigyázásnak javalását érthette. Mindhogy pedig Isten segétségébül az ellen
ségnek szarvait megtompétottuk71 Kegyelmednek sincs annyi gondja további szor
galmatosságra, noha fölötébb sem árt az gaz népeket hajhászni s széleszteni. Én 
elöljáróban ide Temesvár alá jöttem, itt az Herceget megvártam, a' kit tegnap, eleibe 
menvén ennyehány magyar katonával, behoztam; az artolleriát is, úgy gyalogénkat 
is óránként várgyuk, s azonnal hozzáfogunk az erősségnek megszállásához, rem ellem, 
nem sokat mulatunk alatta. Tegnapelőtt ugyan vagy 3000 kimutatta magát, egy kevés 
ideig puskázot strásáénkal, s meg megtért. 

19. Temesvár ostromából (ex obsidione Temesvár), 1716. szeptember 18. 

Bátorkeszibül 7ma et 10ma currentis költ Kegyelmed leveleibül értem mostani Nagy
szombatban való menetelekor pízemnek leendő letételit, kit bizonyára valamint min
dennap szükségemre nézve vennem óhajtok, úgy, nem különben akarom, ez bújátul 
egyszer megmenekedik Kegyelmed. Ez által lett megbántásrul pedig én semmit sem 
tudok; kétsége se legyen Kegyelmednek, akkoráig tapasztalt hajlandóságomat tovább 
is ne contestállyam.72 Jórs73 vigyázását az tolvajok megfogatásában, hasonlóképpen 
Eugenius Herceg parancsolatainak effectuátiójában nagyon dicsérem, kétségem sin
csen, tovább is azon sedulitását74 meg nem kíméli Kegyelmed mind ő Fölsége haszna, 
mind szegény hazánknak csendes megmaradására nézve is. Múlt harcnak idejekor, 
ha csak tudtam volna bialok éránt való Kegyelmed kívánságát, azok megszerzésében 
szolgálhattam volna. Két, három s négy máriásokon elégett kaphatót akkor ember, 
a' hol most, ha volna is ellannyi való, 15 s 16 tallérokrul emlékeznek. Két lovas és 

66 Sza lankemen , Szerem m. M a : S l ankamen , J . 
67 Nagyvá rad , B iha r m . M a : Oradea , R. 
68 közölhe tn i 
69 fu tamodna , t e r jedne 
70 co rpus = csapat , sereg. i 
71 Az 1716. augusztus 5-i győztes ütközet, amelyben a török nagyvezér is elesett. 
72 t anús í t s am. 
73 G y o r s 
74 se rénységé t 
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egy gyalogos regementek hozzánk leendő jövetelekrül, úgy látom sinistre75 infor-
máltata Kegyelmed, mindenestül is csak 3 batalion lévén, a' ki annyit nem exportál,76 

kik is már itt való regementekhez tartozandók. Az 12 regementek jövetele csak 
április,77 a' mint eredett hírek, úgy el is múlik. Temesvárnak vívásához tegnap regvei 
8 órakor fogtunk, lűjük keményen, méglen Isten kezünkben adgya. Segétséginek 
semi híre nincsen különben, hanem Páncsovánál mondanak ennyehány ezer tatárt 
s törököt lenni, egyebet ekkoráig az sem tett, hanem egy 40 emberbül álló portács-
kánkat felverte lessiben, több sem jött vissza benne 13nál. Temesvári török pedig 
több ellenkezési közt egyszer hajnalban véletlenül az Herceg részérül78 de solito79 

erősebben kiess vén, egy prátsafftunkat80 és sírásainkat, circiter 110 emberbül állókat, 
levágta, s azonnal megfordulván, azulta sémit sem tentait.81 Énfelülem is ugyan 
kijött annak utánna, a' hol 22 regementeket commendérozok, de jó vigyázásban 
lévén embereim, mingyárt meghajtották. 

20. Temesvári tábor, 1716. szeptember 29. 

Már minthogy vége felé céloz idei campániánk, nem hiszem, itt mostanság egymást 
lássuk, hanem a' mint ez esztendőben mulattunk, jövendőben Isten éltetvén ben
nünket, suppleállyuk.82 Azon feslett ílető asszonyember miat esett confusio, a' midőn 
elölfordulna, leszen gondom reá. Mindaddég hallánk az ellenségnek közelgetésit, 
a' még maga magát praesentálta ; 24*a praesentis83 déltájban szenten lárma lőn, csak 
alig ugorhaték lovamra, hát ihon sátorom mögöt circiter 250 lépésnyire rettentő 
kiáltással árnutakkal81 egyenletet ciffra 12 000 jó lovas török csak előttünk terem, 
oly szándékkal, általvágván magát rajtunk, segétséget vigyen temesváriaknak de 
circumvállálva85 lévén egész táborhelyünk (kit nem hiszem, tudott volna), megcsalá 
az reménség, mert karabényvégre várván, keményen, alkalmas ember s lovak 
ellhagyásával, visszapuskáztuk, vissza is ment egész Páncsováég, csakhogy vagy 120, 
jobbára szolga furagérozóinkat86 praevie ellfogván, mérgében határra [így!] vagdalta. 
Várbul is, rittka nap, ki nem gyönne, de igen nagy vigyázassál jár, semmiképpen 
nyelvet nem foghatunk túlek. Víjuk Temesvárát, víjuk ugyan, de (sub roza)87 Isten 
ki tudgya, Tamás vagyok megvételében, mert talpig csak rósz az gyalogságunk. 

• 

21. Temesvári tábor (ex castris ad Tömösvár), 1716. október 29. 

Már időnek keménysége miat is lassan lassan oszlik az táborozó, ki itten poszté-
rungban marad, ki már Erdélyben ment s megyén, ki pedig Föl- s Alföldre procin-
gállya88 magát: alkalmasint decrescált quantuma az portióknak!89 csak minden esz
tendőben annyival, majd táskát köt az ország lakossá.90 

22. Király f alva,ai 1716. november 9. 

Igenis az idei portióink sem lesznek kevesebbek a' tavalyinál, actualis quártélyozó92 

nem lészen ugyan annyi, de ezt még nehezeb lészen készpínzul fizetni, minthogy az 
actualis mégis in naturalibus absorbeálna93 valamint, s terméketlen esztendő lévén, 
hol fogja venni a' pínzt a' szegénység? 

75 tévesen ; 
76 tesz ki , 
77 Azaz : t réfa, n e m komoly dolog. 
78 E h á r o m szó utólag beszúrva , ny i lván úgy é r tendő , hogy a tö rök vá ra t l anu l Eugén egysé

gei re ü tö t t ki . 
79 szokásosná l 
80 Azaz : Berei tschaft = készül tség . 
81 kezdeményeze t t . 
82 pótol juk. 
83 e hó 24-én 
84 a rnó t , t ö r ö k ü l : a r n a u t = a lbán . 
85 á rko lássa l körü l sánco lva 
86 t a k a r m á n y o z ó i n k a t — a f rancia fourage = t a k a r m á n y szóból. 
87 b iza lmasan (mondván) 
88 Fe l ső-Magyarországra és az Alföldre készí t i 
89 megnövekede t t a por t iók száma. 
90 É r t e l m e : ko ldus ta r i sznyá t kö the t . 
91 Később Királyfa , Pozsony m. I t t Pálffy kas té ly t épít tetet t , ame ly k e d v e n c ta r tózkodás i 

helye volt . Ma : K r á ľ o v a p r i Senci , CS. 92 ténylegesen beszállásolt 
93 te rmésze tben fogyasztana 
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23. Kiralyfalva, 1716. december 1. 

Az két gyalog companiát illetvén, többekként csak megengedni aggráváltatott94 

az Nemes Vármegye, de mit tehetni, már azokon kiadni? mesterség lesz! Onnénd 
ellvévén, hová tegyük, az dislicatiónak95 vége vagyon, akármely vármegye is recla-
málni fog! Még e' héten mindazonáltal Bécsben f elrándulván, szóllok Generalis 
Commissáriussal, csakhogy tudom, hasonlót allegáland, quo non obstante,96 ha miben 
szolgálhatok az Vármegyének, ell nem mulatom. 

24. Pozsony, 1717. január 7. 
.,., 

Országunk lakossinál való Ínséget itt is tapasztalom, mert ugyanis triplázzák s 
quadruplázzák is az faluk schvádronyit.97 

25. Futaki tábor, 1717. május 22. 

Bátorkeszibül de dato î#» et 15 ta labentis émanait98 Kegyelmed leveleit vettem, 
s értem nullitását" az folyamodott heréknek. Ugyanis csak prostitutióját keresik 
nemzetünknek, avval erősétvén ezen heréket, akkor szentén mindketten Bécsben 
lévén, hogy Kegyelmednek bé küllete menni, s maga is lejővén, mintha azon végre 
siettem volna. Légyen mindazonáltal Istennek hála, hogy hamisság, had kissebbedd-
jík nímellyek rágalmazó incselkedések.100 Tegnap délután 3 órakor Eugenius Herceg 
is ellérkeze. Az ellenség lassan gyülekezik, úgyhogy ha most akarnánk Száván által
költözni, kevessebb ember vesztességével meglehetne. Hallatik két corpót állítani az 
ellenség, edgyikét ide Nándorfehérvárhoz, másikát pedig Vaskapu101 felé, a' hová 
feles álgyúkat is praemittált102 volna. Regementeink még mind edgyütt nincsenek, 
úgy hiszem, két nap múlva táborra érkeznek, idegenyeken kívül. 

26. A Bégán túl, szegi tábor (ex castris trans Begam ad Szegi),103 1717. június 11. 

Károlybul 29°a praeteriti104 emánált Kegyelmed levelit, szenten hogy ez táborban 
bémarschéroztam, az acclusumokkal edgyütt vévén, continentiáját voltaképpen ér
tettem, s azonnal translate punctatim105 referáltam Eugenius Hercegnek. Tudom, 
veszi is ezen postával favorabilis106 ő Hercegsége levelit Kegyelmed, az kit flateria107 

nélkül confirmáihatok, hogy egész bizodalma ő,' Hercegségének ez dolog éránt Ke
gyelmedben; résolvait is mingyárt, hogy Anspach dragonyos regementével, ki most 
Bécsben érkezett, egyenes odamennyen. Az szükséges orderek sem maradnak el, 
másként nem kétlem, commendáns uraiméknak kévánt correspondentia éránt paran
csolt ő Hercegsége. Mihelyest pedig legkissebbet hal Kegyelmed (de valóságossat), 
bennünket azonnal tudósétson. Máskép is, látván szükségit Kegyelmed, elég katona 
s hajdúságot alíthat Kegyelmed az vármegyékkel, s az hajdúvárosok is tudom, csak 
parancsolattyát vehesse Kegyelmednek, mingyárt kiállnak, s így már nem fétem 
fígyíl Kegyelmedet. Ne bolondullyanak azok az balgatok magyarok, mert Isten úgy 
segéllyen, roszszul járnak.108 Holnap, Isten éltetvén, Páncsóhoz109 megyünk, s annak 
utánna megpróbállyuk az Dunát, mint mehetünk által rajta, nem tanálván jónak 

94 súlyosbíttatott — t. i. Szatmár m. Károlyi nyilván a vármegyében beszállásolt hadak meg
növelt száma miatt tiltakozott 

95 a katonaság szétosztásának 
96 ennek ellenére 
97 Vagyis háromszorosára, négyszeresére növelik a falvakban elhelyezett lovasszázadokat. 
98 folyó hó 14-e és 15-e keltezéssel küldött 
99 alaptalanság 
100 Nyilván egy esetleges kuruc felkeléssel kapcsolatos híresztelések, amelybe bizonyos bécsi 

körök Pálffyt és Károlyit is belekeverték, még most sem feledve a szatmári békekötéssel szen
vedett hátrányaikat. 

101 Vaskapu == Marmara, fontos átkelő út Hunyad megyében Karánsebes és Erdély felé. 
102 előreküldött 
103 Talán a későbbi Torontálsziget, ma: Sakule, J. 
104 elmúlt hó 29-én 
105 lefordítva pontonként 
106 kedvező 
107 nagyzolás 
108 Nyilván a Moldva felőli esetleges tatár betörés híreiről, s egy nem várt kuruc mozgalom 

veszélyéről van szó. 
109 A már előzőleg is említett Pancsova, Torontál m. Ma: Pancsevo, J. 
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az Herceg, úgy Mercy110 Uram, hogy Szávának költöznénk. Kihez én nem szólhatok, 
méglen az kellőnek situátióját111 (kit az Herceg már megtekéntett), nem láthatom. 
Ügy hiszem, csak 3—4 nap múlva is többet írhatok Kegyelmednek. Az mái meleg 
mársch az gyalogságot alkalmasént bágyasztotta, úgy annyira, hogy nímellyek bá-
gyattságokban meg is holtak, a' ki máskép ugyan, de kivált az regrutákban nem újság. 

27. Visnici tábor Belgrádhoz közel (ex castris Visnicz prope Belgrád), die 17. Junii 
1717. 

Két rendbéli, sub dato 3. et 5. currentis émanait Kegyelmed leveleit cum acclusis112 

vettem s punctatim mindenekrül referáltam ő Hercegséginek, approbállya113 ebbéli 
tett dispostitóit Kegyelmednek, lévén tellyes bizodalma kezdett képpen, ezen rende
léseket strictissime exequáltattandja114 Kegyelmed expédiait orderek szerént, mellyek 
után tudom, az regement is beérkezik. Aval úgy tudom, s más egyéb ország népivel, 
azt hozván magával az szükség, dexteritása115 után akármely factiókat antevertál116 

Kegyelmed. Az vármegyékben ide s tova heverő sok raboknak revideáltassék causá-
jok,117 de kivált ily factiozusoknak, s érdemek szerént vagy kötél, vagy pallossal, ha 
nyárssal is, büntetessenek. Projectált kémjeit pedig -Kegyelmed szabadon csak expedi-
állya, s mindenekrül ő Hercegsége parancsolattya szerént is tudósétson engemet, ő 
Hercegségével illendőképpen conferálhassak. Hasonlókép Stainville118 Urammal is 
diligenter119 correspondeállyon Kegyelmed, s cointelligenter120 légyen instituálandó 
dolgairul, ő Excellentiája is tudom hasonlót követ. Tegnapelőtt, Istennek legyen hála, 
Pancsónál az Dunán gyalogságunk duce Comiti Mercy121 szerencséssen, tegnap mi lo
vasok, s ma tande bagásiánk átaljött, az ellenség, ki ugyan 400-nál több sem lehetett, 
edgyet sem lűtt reánk. Nagyobb ereje az ellenségnek hallatik Vidin táján gyülekezni. 
Holnap, azt adván Isten érnem, lovas granatéros, karabályossaink és 6 lovas ezerrel 
megyek táborhely situátiójának megtekéntésére Nándorfehérvár alá, megtérvén, re
ménlem hídgyainkat Száva felé hozzák s alája megyünk. 

28. Belgrádi tábor, 1717. június 21. 

Megtérvén szerencséssen 18va Nándorfehérvári situátiójának megtekéntésérül visnici 
táborra alkalmas török késértőkkel, tegnapelőtt egész armadával alája, csak közel 
az városhoz, a' mint ennek előtte Bavarus Herceg campéroza,122 szállottunk s csinál
tuk Haupt-Quártélyunkat. Vendégül fogattak ugyan érkezésünkkor, de bezzeg gorom-
bávul kezdenek tegnap reggel 8 órátul fogva egész 2 óráig délután, hol fél, hol három 
fertály, hol egész quartányokkal123 az várbul köszöngetni bennünket! alég marad-
hatánk az Haupt-Quártélyban, úgy érányozta az Herceg, magam s többek sátorait. 
Látván pedig az népnek keménységit, megszűntek. Hiszem is Istent, nemsokára 
mással occupáltatnak, okok sátrainkat furdalni ne legyen. Valóban leckére fog az 
rettenetes meleg, úgy annyira, majd közönségessen minden búrunk orcánkrul le-
foszlik, ez mostanság, hát mi lesz még caniculák felé. Török táborrul semmi való
ság, hallyuk ugyan, hogy gyönne, de mennyi s mikorra circiter? nem érthettyük. 
Én inkább ollyast hiszek, ha csak kivált ere j ben nem bízik, Erdély felé teend diver
sion minek előtte bennünket látogasson, olly indulattyával netalánt keresendné 
abstrahálni124 erőnket. Embereink most táborunkat erősétő circumvallátiókban fára
doznak. Furage e' táján szűk, a' ki kevés tanáltatik is, búza, ros. Hídgyaink mind-

110 Claudius Florimond tábornagy (1666—1734.) 
m az átkelőhely fekvését 
112 a mellékletekkel 
113 jóváhagyja 
114 hogy igen pontosan végrehajtandja 
115 ügyessége 
116 pártütéseket megelőz 
117 folytattassék le pörük 
118 Stephan Steinville tábornok, Erdély katonai parancsnoka. 
119 gondosan 
120 egyetértő 
121 gróf Mercy vezetésével 
122 Miksa Emánuel bajor választófejedelem 1688. szeptember 6-án foglalta el Belgrádot, de a 

törökök 1690. október 8-án visszafoglalták a várat. 
123 kartány, a német Karthaune szóból; középhosszúságú csövű ágyú; volt egész, fél, negyed 

és nyolcad kartány, aszerint, hogy 48, 24, 12 vagy 6 fontos (egy font = 0,56 kg) vasgolyót lőtt ki. 
124 elvonni 
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azonáltal Száván s közel az erősséghez Dunán ellkészülvén, kiknek csinálásához majd 
hozzáfogunk, remélem abban sem látunk fogyatkozást. Az alatt artilleriártk ellér-
kezvén, 7—8 nap múlva Isten segétségébül az vár vívásához hozzákezdünk. Várossá-
val, mint látom, nem sokat gondolnak, hanem várát alkalmasént megerosetettik, sok 
kiszökött rácok vallása szerént, quarnizon is nem kevés vagyon benne. Duna foly
tában volt strásahelyeit is ellhatta az ellenség, s alább recipiálta magát, tartván 
hihető excursióktul.125 

29. Belgrádi tábor, 1717. június 25. 

Nona huj us126 Csengerbül költ Kegyelmed leveleit vettem, örvendek oda való 
csendességen, kit tovább is óhajtva fogok hallanom. Azon D. Ludimestert127 nem árt 
jó formán megexamináltatni, ugyan olyan gaz népek által instituáltatnak különb
féle dolgok. Itten még az minapi hérek continuáltatnak, hanem tegnap hoztak 
rácaink egy török s egy kuruc rabot, kik azt vallyák, hogy Adrianapolnál gyülekez
vén ereje az ellenségnek, erre fele indulna: hollétit mindazonáltal, s számát nem 
tudgyák. Az várbeliek rittkán ugyan, de szörnyen környékezik sátorainkat ágyúkkal; 
attul tartok, jakortább confluai128 az generálisság az Herceg sátorában, a' hová 
inkább céloz, egyszer tíz-tizenkettőt agyonlő bennünk. Táborunkat erőssen sán-
collyuk, úgyannyira: az ellenségtül máskép mit tartanunk nincsen, hanem bal szár
nyán táborunknak hoszú hegyek lévén, mellyeket befogni nem lehet, oda veheti 
magát az ellenség! nem tudom, hogy telik maradásunk sátorainkban. 

30. Belgrádi tábor, 1717. július 9. 

Tett Kegyelmed dispositiói kedvessek s böcsületben vannak az Herceg előtt, tovább 
is csak continuállya azon indulattal, én részére Kegyelmednek, a' ki mindenkor 
voltam, jövendőben is leszek. Moldva fele praeconcipiált120 Kegyelmed portázását 
a' mi illeti, csak modalitásárul értessen engem hamarébb, a' mennyire lehet, ezt is 
efficiálom130 az Hercegnél. Nem árthat, ha az Herceg oldala mellett lévő Bellicus 
Secretariussal, Brughausen131 Urammal is levele által egy kis complementummal132 

megösmerkeszik Kegyelmed, intráns133 lévén az Hercegnél, szolgálhat embernek. 
Az ecsedi mész éránt íratott az Herceg Bécsben, s így már csak onnénd köl várni 
az assignáló parancsolatot. Vélekedésem föllül is, mintekkoráig sem kezdettünk az 
várnak vívássához, ámbár minden apparamentumok in promptu134 legyenek. Egyéb
nek sem tulaj donétom, hanem közel lévén már az ellenség, úgyhogy ha csak akar, 
ad summum135 8 nap alatt itt lehet, azt megvárgya,136 s előbb megverekszünk, azzal 
megáldván Isten bennünket, annyival nyugodalmassabban víhassuk. Másképen attul 
is tartok, tudván az várnak jó provisióját, vagy itten környíkez, vagy másfele diver-
tál, s idővesztéssel is ugyancsak hozzá kölletik fognunk, mert sáncunkban, mely 
circumvallatiónak én mását katonaságomban nem láttam még, nem hiszem, atta-
quirozzon bennünket. Adgya Isten jó végit, kirül, ha élek, rövid nap múlva többet 
fogok írhatnom. Két galljánkat137 közel az várhoz 5 t a hujus százig való török sajka 
s ennyehány szép fricada138 megpróbálta, de háromórányi untalan lövissek után, 
ennyehány hajók megmerülvén az kemény canonérozastul, meg meg reci piálták 

• 

125 vá ra t l an t á m a d á s t ó l 
126 E hó 9-én 
127 i sko lames te r t — a D. be tű feloldása ké rdéses . Ta l án gúnyos é r t e l emben „ D o m i n u m " = i s 

ko lames te r u ra t . 
128 gyűl ik össze 
129 el tervezet t előzetes 
130 kieszközlöm 
131 J. W. de Brockhausen , Savoya i Eugén had i t i t ká ra , ma jd a Bel l icum tanácsosa . Káro ly i 

Sándorhoz 3 levele m a r a d t fenn, 1717-ből, 1719-ből és 1723-ból. 
132 Szó szer in t : k iegész í tés ; de B r o c k h a u s e n fenti leveleiből k iderü l , hogy ez 50 a r a n y a j án 

dék volt. 
133 bizalmas, belső 
134 a hadieszközök készenlé tben 
135 legfeljebb 
136 T. i. Savoyai Eugén. 
137 Gálya = k é t - h á r o m fedélzetű, v i tor lával és evezőkkel haj tot t , a D u n á n haszná l t l egnehe 

zebb hadiha jó t ípus . 
138 Valószínűleg fregatt , az előbbinél k ö n n y e b b had iha jó . Ezekre , va l amin t a császári és t ö rök 

d u n a i flotta Be lgrád alat t i m ű k ö d é s é r e : Szentkláray Jenő: A d u n a i h a j ó h a d a k tö r téne te . Bp. , 
1885. 250—255. O. 
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magokat re infecta.139 Azonban vármegyékben ide-oda heverő sok rabokat, a' mint 
minapiban is írám, költségekre tartani íppen nem kölleník, hanem az kik megér-
demelettík, kivált ama héres levél- s patenshordozók, sine ceremónia exequáltat-
nának.140 

31. Belgrádi tábor, 1717. július 30. 

Más 13. finientis141 költ Kegyelmed leveleit vettem, örülek szép csendeségén azon 
földnek, kiben tovább is tárcsa meg Isten. Elöljárója az török tábornak tegnap 
érkezett, sáncunkhoz közel ellenkezet rác s egyéb katonáinkkal, mely ellenkezésben 
Halász Péter142 is megsebesült. Várgyuk kívánsággal erejit sáncunkra, kitül Isten 
után sémit sem tartunk, láthassuk, mit akar. Csakhogy attul tartok leginkább, 
Vékony143 vallása szerént is, Eszék s Szeged felé divertál s rabollya az országot, 
Aminthogy ennyehány ezereket Orsovánál már Meadgyia144 felé expédiait i s . . . Ez 
levelet, kérem ne terheltessík Kegyelmed valamely embere által kézhez szolgáltatni, 
Vékony János, hihető felesége éránt írta.145 

32. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 2. 

17ma praeteriti költ Kegyelmed leveleit az acclusával edgyütt vettem kedvesen. 
Rettenetes incselkedések azoknak az eszeveszetteknek.140 Az dobok dolga nem utolsó 
gondolat, még meg nem tudgyák; reménlem mindazonáltal, jó vigyázassa val dühös-
ségeket megelőzi Kegyelmed. Tegnap érkezett ell egész tábora az ellenségnek, az ki 
előttünk Száva és Duna közt egy ágyúlövísnél tovább helyheztette magát, sátorit is 
mind felállétota már. Egész nap ellenkeznek voluntér s egyéb embereinkkel. Számát 
mindazonáltal valóságossan (nem láthatván az völgyek miatt egész népit), nem 
tudhattyuk. Óhajtva várgyuk rajtunk való jövetelit, tellyes reménséggel Isten áldá-
sábul megszégyenül dühös ereje. Csakhogy fölötébb bágyod, abrak nemléte miat 
lovasságunk, s tartok attul, úgy megyünk vissza, mint elsöcer [így!] Budátul;147 meg
érdemli, valaki oka ily veszedelemnek, hat akasztófát adjudicállyanak148 nékie. 

33. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 6. 

2ima praeteriti költ Kegyelmed levelit vévén, continentiáját megértettem. Én ma
gam, kívánsága szerént Kegyelmednek, ecsedi projectumát proponáltam volna ő 
Hercegséginek, de fölötébb occupáltatván, translate secretariussának committáltam, 
jó alkalmatossággal ejthető relátióját.140 Én moldvai ellenségnek jövetelérül sémit 
sem tudok, az ellenségnek derék táborán kívül, az ki l m a huj us érkezett ide, mint 
előbbi levelemben már megírám, csakhogy még ekkoráég conceptusénk rosszul 
succedáltak150 avval: hogy gondoltképpen az sáncban nem attaquéroz, hanem a' helett 
nyolc s kilenc részrül keményen lövi s bombázza táborunkat. Mi lesz utollyára 
belőle (mert sáncban nem félünk, s kimenni az bágyott lovas s rettegő gyalogság 
miat mintegy nem jovalható), az jó Isten tudgya. Kárt alkalmasént tészen ágyúival, 
a' mint hogy tegnapelőtt Generál Regálnak is általlűttik az lábát, épülésin ki dis-
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139 e redmény te l enü l 
140 e l járás né lkü l k ivégez te tnének . 
141 e befejeződő hónap 13-án 
142 Dabas i Halász P é t e r (1676—1741), ku ruc , ma jd császár i ezredes . 
143 Pálf í 'ynak Vékony J á n o s volt k u r u c k a p i t á n y — ak i 1716-ban Temesváro t t a tö rök oldalán 

harcol t — segítségével végreha j to t t b ravúros h í rszerző akc ió járó l v a n szó. A vár bevé te lekor Vé
k o n y át a k a r t ál lni a császár iakhoz , de Pálffy rábeszé lésére v i s szamarad t a tö rök seregben, s 
o n n a n kü ld t e hírei t a császár i t áborba . Döntő volt, hogy Vékony azt a levelet, amelye t Hadzsi 
Hali l nagyvezér az os t romlot t Belgrád p a r a n c s n o k á n a k küldöt t , hogy augusz tus 17-én döntő t á m a 
dást indí t a császár iak ellen, Pá l f fynak ad ta át . Savoya i Eugén, ezt megelőzendő, augusz tus 16-
án m e g t á m a d t a és megver t e a nagyvezér seregét . Ez döntő volt Be lgrád elfoglalásában. Takács 
Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k és generál isok. Bp. , é. n . 2. k iad . u. o. 1922. 

144 Mehádia , Krassó-Szörény m . M a : R. 
145 Ez a levél t e rmésze tesen nincs mel lékelve . 
KG Nyi lván célzás a k u r u c szervezkedésre és be tö rés h í re i re . 
147 Célzás Buda 1684. évi s iker te len os t romára , ame ly e lsősorban az u tánpó t l á s h iányossága i 

mia t t végződött kudarcca l . 
148 í té l jenek 
149 Vagyis Káro ly i Ecsed megerős í tésével kapcso la tos te rvezeté t e lőter jesztet te vo lna Eugénnak , 

de az n a g y o n elfoglalt lévén, t i t k á r á n a k ad ta át, hogy a l k a l o m a d t á n tegyen a r ró l je lentés t . 
150 elképzeléseink rosszul s ikerü l tek 
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putál, ki desperál151 is. Valóban megriaszta magamat is aznap a' bomba: szintén 
hogy feküdni készültem, csak hogy kiugorhattam sátorombul, ippen mellette ütött 
le, legjobb volt benne, senkinek nem ártott. Tegnap s ma keménnyen környíkezik 
hauptquártélyban álló sátorainkat, alég tanálunk helyet magunknak. Táplál mind
azonáltal oly reménség, minthogy rajtunk jönni fél, az vár víásához rövid nap múlva 
hozzáfogunk. Alumbra152 énnekem bár rosszul succédait is, mert vesztettem ez idén 
már 18 000 forintot, minthogy reám bízza Kegyelmed, nem sokkallok 50 aranyot Ke
gyelmed nevivel secretariusnak adnom.153 P. S. Az ellviselhetetlen ágyúlövísek miat 
az Hercegnek nagy nehezzen persvadeálhattam,154 hogy máshová, a' hol bátorságos-
sabb, transferállyuk sátorainkat. 

34. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 9. 

23. praeteriti költ Kegyelmed levelit, az acclusákkal edgyütt, kedvessen vettem, 
tenorokat megértvén, azon suspectussokat155 lehetőképpen kézre keréteni igen szük
ségesnek s hasznosnak is tanálom, kiknek megfogatatásokban tudom, Kegyelmed 
időt nem fog veszteni. Az ellenséggel lett üttközetben ekkoráég semmi sincsen, 
hanem ideérkezésétül fogvást ugyan csak úgy lő bennünket, egy helyrül másikára 
kölletett máris transponálnunk sátorainkat az nagy ágyúglobus s bombák miat, 
kiknek egész nap szünetek nincsenek. General Strádának is ellűtték Regál után az 
lábát; ma egy béresemnek is, azonkívül óránként más sok embert s lovakat. Remén
lem mindazonáltal, majd kinyilatkoznak az intentiók, már közelétünk árkainkkal az 
várhoz. Tatártul Kegyelmeteknek nincs mit tartani, mert minden hátramaradott né
pét ide orderezte az vezér, hogy azok ellérkezésével rajtunk jöhessen. Anspach regi-
menttyit várni nem köl, in casum156 pedig ha mi kévántatnék, tétettek már innend 
jó rendelések ad citius succurrendum.157 Katonák s hajdúk áléthatását az mi illeti, 
igen bölcsen cselekeszen Kegyelmed, abban nem avattya magát, méglen Bellicumnak 
vagy Hercegnek parancsolattyát nem veszi érántok. 

35. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 13. 

27m» Julii költ tudósétó Kegyelmed levelit vévén kedvessen, intentionált machiná-
tiókat Lengyel Ország confiniumokon158 s mint lett ellenszéseket voltaképpen meg
értettem. Engedgye Isten tovább is békességes maradást azon földnek. Ez táborunkon 
még actu is keménnyen lövetünk, bombáztatunk, meddig győzzük, nem tudom, mert 
már két nap hideg esső continuálván, ekkoráég még fönálló lovakat alkalmasént 
megdönti. Az mely sáncocskának megvételében minapiban megbetegüleseig faradoza 
Mercy Uram, tegnap délután, észre sem vévén az török, megvettík embereink, her-
telen rajtok rohanván az nádasbul gyalogaink, az sáncbul kiverték, kivervén lovassá-
énk úttyokat kétfelül ellrekesztvén, lűttík, vágták s többit az Dunába ugratták, mely 
lármára az Dunán álló sajkások megiedvén, egy fricádát ellszalasztottak, kit az víz 
szerencséssen kezünkben hozott, egy sajkát pedig, megfordétván embereink azonnal 
az sáncban nyert török ágyúkat, ketté lőttek, s rajta volt embereket az Dunában 
vesztették. 

36. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 23. 

Sub dato 6tí currentis írott Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Egy postával múlt 
váloszlását sok dolgaim excusálhattyák, az kik közfáradozásunkkal szerencsés vic-
toriát okozának. Mert ellunván szörnyű kártévő lövődözésit az ellenségnek, 16ta 

32 000 lovas s gyaloggal rajtaüttvén orrunk előtt 30 lépésre aprosérozó159 janicsárokon, 
azokbul Isten kegyelmébül egymásután kivertük, megszalasztván őket, minden 
munitiójokat, szegény táborát, kire mi számot nem tartánk, ellnyértük. Jobb szárnyán 

151 ké t ségben v a n 
152 Így ! Ta lán ká r t ya j á t ék ró l van szó. 
153 L. a 132. sz. jegyzete t . 
154 j avaso lha t t am, 
155 g y a n ú s személyeke t 
156 esetleg 
157 miné l gyo r sabb segítségre. 
158 ha t á rv idékeken . , 
159 A francia app roches = megközel í tő á rok , fu tóárok u t án é r t e l emsze rűen : fu tóá rkokban levo 
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12 lovas regementet magam commendéroztam, olly parancsolattal, bal szárnyával 
conjungállyam magamat iccaka, s úgy üssek rajtok, de lehetetlen vala, mert észre
vévén bennünket, az ellenségnek vagy 16 000 jó vitéz arnóttya oly puskázással fogót, 
kinek mássá előtt sohasem álottam, féltem is, nagy kárt vallok, de szerencsére nagy 
köd lévén, mind főnlűtt. Azzal sem gondoltam volna még, s conjunctióég nem 
attaquéroztam volna, hanem magok rajtam rohantak, s kíntelen rajtok vittek Temén
telen, s bizony csudálatos végig, holott nékem az occupait ágyúknál tovább mennem 
téltatott, s szaladásra, mesze lévén még az táborgyok tűlünk, legkissebb okok nem volt. 
Csakhogy mindannyi szerencsénk közt is, három paripám lett ellővíse s lábam ke
mény nyomtatása után, engem ért inkább az szerencsétlenség, meghalván félórára 
gyónás s áldozás után (mely mégis egy consolatióm), keresztüllőtt obrestlieutnant 
János fiam: másik kettő is kicsinyben oda nem vesztek. General Haubn és Talberg 
halva maradttak, General Lobkovicz pedig tegnapelőtt követte sebeiben. Sok jó 
tisztek, az én regementembűi is vesztek. Summaria lovas 1044. gyalog 802 veszett, 
sebesült lovas 1582, gyalog 1756, az kikbül sok meghal. Lovakban esett 2747, sebesült 
1958. Vékonyt is koszával megfúrták ódalost, de jobbul már, a' minthogy magamnak 
sem kímélték dolmányomat furdalni. Lábomat is meglűttik, de annyira bágyodott 
az globis, sarrumot sem verte szerencsére által. Törökökben érányozhatóképpen 
veszhetett ötezerég való szép öreg jancsár sebeseken kívül, kiknek számát nem 
tudhatni. Igaz dolog ugyan, ha lovaink jobbak lettek volna, vagy 20 000 gyalogot 
vághatánk vala, de héjában sopánkodunk, ellszaladott, mert bágyott lábokon lehe
tetlen volt érnünk. 17ma utánna való nap az vár is temesvári condítiók szerént feladta 
magát, látván confusióját armadájának, kiben (tegnap s ma egészlen kiköltözvén 
az török), már magunk berdózunk. Mennyire colimáihatom,160 jött ki csak könnyen 
36 000 lélek, kísértetnek egész Morava vizéig. ínség közöttök még nem volt, hanem 
múlt napokkal egy poros tornyok föllobbanása hihető rémétette meg az lukossit, 
beszíllik magok az jancsárok, legalább 6—7000 embert megölt, s betöltött föld s 
kövekkel. Az tábor népe mind Vidin felé szaladott; Szendrőtt, Sabaczkát101 s egyébb 
aprólék helyeket azonnal elhagyott, Meádgyiát demoliálván,162 onnéd is recipiálta 
magát, s így nem hiszem, próbáilyon ez idén. Mert ugyan nem megvető 600 ágyúit, 
100 mosarát egyéb requisitumokkal nyertük ell ez campaniában, kit az nyomtató 
Diarium163 bővebben lescribáland. Consequenter nem látom, valamely galibájok 
érkezik Kegyelmeteknek^ kitül is ójja Isten tovább is azon földet. Viszkit,16'1 ha 
quoquo modo strepitus105 nélkül kézre kéretheti Kegyelmed, azért is jó lesz, ártatlan 
sokan ne szenvedgyenek. Ezzel kívánok Istentül jó egíséget Kegyelmednek, kivel 
magam fölötébb nem dicsekedhetem . . .m 

37. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 27. 

10. et 14. költ Kegyelmed leveleit egymás után az acclusumokkal együtt vettem 
kedvessen. Ügy reménlem, már minden lármák cessálnak,107 consequenter az tett, 
avagy teendő dispostitiók sem lesznek annyira szükségessek. Az Asszonynak ellha-
gyása ily rövid időre is nehezzen esik Kegyelmednek, hát én s mások mit mond-
gyanak, vagy kinek panaszollyuk nyavalankat. Musqua tiszt éránt, s ide küldendő 
30 személyrül, avagy ellérkezésekrül még semmit sem hallottam. Itt az ellenségrül 
már hírt sem halván, essős ezen napokat csak henyíléssel töltyük lovaink bágyot-
ságára nézve. Vékonyt már majd hazafelé bocsátom, csak sebe épüllyen jobban. 
Méltó interea168 felesége, gyermekeivel jót tenni. Egyébb híreket, tudom ekkoráég 
már más leveleimbül bővebben értette Kegyelmed. 

160 a r a n y o z h a t o m 
161 Végszendrő, Belgrádtól keletre a Duna jobb partján, ma: Smederovo, J. — Sabác Belgrád

tól nyugatra a Száva jobb partján, ma J. 
162 l e ron tván 
163 Wiener isches Diar ium, 1703—1780 közt h e t e n k é n t megjelenő h iva ta los lap . 
164 Személyét nem t u d t a m azonosí tani . 
165 ha va lami módon zaj 
166 A csa táró l hasonló , b á r részle tesebb és az é lmények ha tá sa a la t t fr issebb leírást ad Pálffy-

n a k augusz tus 16-án kel t levele i smere t lenhez . K iadva Dragoner Béla: Emlékeze t re való re lá -
tió a be lgrádi ü tközet rő l 1717. évében. Tör téne lmi Tár , 1894. 191—192. o. 

167 megszűnnek 
168 ezalatt 
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38. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 29. 

Ez circumstántiákra való nézve s máskép is látván végit ez idei cámpaniának, 
minthogy Orsovát is rémülésében ellhatta az ellenség, kiben harmincég való ágyút 
tanáltunk, Vékony János váradi kapitányt sebe miat való bágyotságára nézve is, 
protectionalis passussal haza bocsátottam, mely protectionalis, mivel több foglala
tosságokra való nézve csak simpliciter emánált,169 méglen kapitánysága éránt ő Fel
sége decretuma extradáltatik,170 Kegyelmed az szomszéd vármegyéknek adgya érté
sekre: megtérvén hévségre Vékony János, Urunk ő Felségitül nemcsak simpliciter 
amnystiáltatott katonáival edgyütt, de azon alkalmatossággal tett hasznos szolgá-
lattyáért váradi kapitánysággal is ajándékozza. Kihezkeppest őtet, Vékony János 
kapitányt katonáival edgyütt, ne csak ne báncsák s háborgassák, de vétkét szemire 
vetni, sőt rula csak emlékezni is nagy büntetés alatt ne merészellyenek, ezt mint ő 
Fölsége, mint Méltóságos Eugenius Herceg, s köz parancsolattya. Az regementek már 
lassan lassan javalásombul oszolnak. Holnap mégyen Temesvári Bánátusban 6 rege
ment, itt feles marad, többi pedig rövid napok múlva job füvellőre fog sietni. 

| 
39. Zimonyi tábor (ex castris ad Szemblin),m 1717. szeptember 2. 

18va Augusti költ Kegyelmed levelit annyival kedvessebben vettem, érthetvén csen-
dességit azon földnek, kit ő Hercegséginek mingyárt communicáltam is. Csakhogy 
hívatván tegnap ő Hercegsége, mutattya 26. praeteriti stáfetáliter küldött Kegyelmed 
levelit, ennyehány ezer tatár Antallal172 Szatmár tájékára irrumpálván, azt rabolná 
szokása szerént.173 Kirül csodálom, nékem semmit sem ír Kegyelmed. Én valamint 
reménlem, már tudva minden tartományokban szerencsés megverése az pogány-
ságnak, megvétele Nándorfehérvárnak, ellhagyása Orsovának, Szemendrének s több 
helységeinek, Antalnak istentelen incselkedésére az megtért szívek álandóságában 
maradnak, s valamikép felháborodván az nép,174 utolsó romlását távosztatni fogja, 
mert az kár az helyeken, a' hol irrumpált az tatár, mint emberek, mint épület s 
marhákban ugyan már csak megvagyon, s így annak utánna ne excusállyák magokat 
vagy vármegyék, vagy helységek, hogy pogányhoz hajlani kéntelenétettek, mert ez 
mentség nem acceptáltatik, azon okbul, ha az szomszéd vármegyék egyenlő akarat
tal öszvefognak (mely éránt séria írgyon s éntse is Kegyelmed az vármegyéket), azon 
kevés tatárságnak nemcsak ellenálhatnak, de akármely felé ellhajhattyák, azért is 
meghalván armádájoknak lett megverését, szílledésit, futva megyén viszsza, s így 
öldözhetetnek, máskép is, csak az hajdúvárosokbul is ennyehány száz jó fegyveres 
ember, s más vármegyékbül is sok száz, ki hajdú, ki katona, kivetődhetik, s ha még 
egy annyi volna is az ellenség, megverheti, retirádájoknak vehetvén az úgynevezett 
régi Szúnyog Sáncot. Innénd mingyárt commandérozta ő Hercegsége Generál Martin 
Uramat 4 lovas regementel Aradra cum sufficienti informatione,175 mitévő legyen, 
s így Kegyelmed kivált olly vigyázassál adláborálódgyék,176 az Tiszán által való csapá-
soktul inhibeáltassanak177 s az Szálkák conserváltassanak,178 ott valamikép ellnyervén 
az hajókat, nagy kártítellel fordítsák híd csinálásra,179 kinek Kegyelmed dexteritása 
által, az földnek csendeségben való megtartásával (ámbár amint hihető, valamely 
csavargó gaz népek hozzá csapták is magokat), könnyen fog resistáltathatni. Tudom, 
Steinville Uram is tehetőképpen kívánnya secundálni az dolgot. Az táborhelyt az 
nagy bűz miát változtatni kíntelenétettünk, Száván által Szemblinhez szállottunk. 

169 ideiglenes formában bocsátott ki. 
170 kiadatik 
171 Zimony neve a XVIII. században: Sémiin, Szemlin, Semblin, Szemblin. Pálfíy mindegyik 

változatot használja. Ma: Zemun, J. 
172 Gróf Esterházy Antal kuruc tábornagy. 
173 Az erdélyi tatár invázióra: Obetkó Dezső: Az 1717-i tatárbetörés. Hadtörténelmi Közlemé

nyek, 1941 (XLII. évf.) 193—210. o. Károlyi szerepére: Kovács: i. m. 139—143. o. 
174 T. i. felkelvén a tatárok ellen. 
175 megfelelő utasítással 
176 iparkodjék, 
177 megakadályoztassanak, 
178 Mátészalka (Szatmár m.) és Tiszaszalka (Bereg m.) megőriztessenek, 
179 T. i. a tatárok. 
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40. Zimonyi tábor (ex castris ad Semblin), 1717. szeptember 3. 

Tegnap írott levelemet fogja hamarébb vehetni Kegyelmed s érteni gondolatimat, 
mikép lehessen hasznossan ellentállani az becsapott ellenségnek. Mely Polyák Fe-
rencrül emlékezik leveliben Kegyelmed, hérit, ittlétit az táboron fel nem vehetem, 
ha mindazonáltal hol tartózkodását kitanulhatom, lesz gondom reája. Vékony Jánost, 
minthogy feleségihez bocsátottam, az ki directe udvarlására siet Kegyelmednek, 
levelit viszont megküldöm. Az külső hírek bizonyíttyák, hogy Makloburgi Tartomány
béli Stada180 névő helyben Rákóczinak két spionyát, Brigadier Scharier181 s Marquis 
de Hôpital182 névőket megfogták, az elsőt én s Kegyelmed is jól ismerünk, ha em
lékezik Kegyelmed, Olcsván Ferenccel edgyütt lévén, kinek egíségiért innyi nem 
akartam, akkoriban Titulo Primier Ministre élt ő kegyelme.183 

41. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 10. 

25. praeteriti et l m a currentis Károlybul nékem szolló Kegyelmed leveleit vettem 
kedvesen, örömest tudván, megalkuván Szatmárral,184 megtérvén azt is meg nem 
égették-e, s Szatmár vármegyét egészlen-e, vagy in circumferentia185 rontotta, s menyi 
számú falut circiter ígetett meg s mi nevőket? Rabot abbul s másokbul is in genere 
mennyit vihettek? s praeter propter186 mennyi érő károkat tehettek? Az emberekben 
vágtak-é? vagy nem? Várom azért hamarabbé genuina187 tudósétását Kegyelmednek. 
Mely 50 aranyokot offeráltam Secretarius Brughausen Uramnak, azokat általam 
köszöni Kegyelmednek, s vár alkalmatosságot ily jóakarattyáért szolgálhasson Ke
gyelmednek, mellyeket mai napég sem adhattam meg nékie, mert megvallom, elljád-
zottam ez idén szép aranyaimat. Proxime188 azért valamikép szolgáltassa azokat ke
zemhez, én hazuggá ne legyek, mert primitus189 mingyárt az[t] ígértem ő Kegyelmé
nek, hogy már nálam in deposito vannak. 

42. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 24. 

Már harmad hete foly, sémi leveleit Kegyelmednek nem vettem. Az Herceg is 
ennyehányszor kérdezett már, mit ír Károlyi? azt köllöt válaszolnom, én bizony 
régen nem láttam levelit. Azon tatárok lett felverésit sem tudtam volna, hanem 
valami debrecenyi expressus190 lévén itten, az adót talis qualis191 informátiót. Ked
vessen veszem azért, ha ex oro192 tudósét Kegyelmed; hol irrumpáltak, hány ezerén? 
Meddég pénétrai tak193 s mely felé? mennyi számú helységeket ígettek meg? vittek-e 
mégis rabokot azokon kívül, az kik megszabadétattak, vagy nem? ha úgy, mennyi 
számút? etc. Nissánál194 ekkoráég tartózkodót török is már ellszéllett. Magunk is 
csak heverünk itten. 

43. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 27. 

Károlybul 8va és 10. labentis költ Kegyelmed levelit egyszersmind kedvessen vé
vén, continentiájokat voltaképpen meértettem. Isten kivált megszégyenétette azt az 
ellenséget, holot Bagossi195 80. magával úgy mert marcangolni köztök s 1000 rabot 
szabadéthatot enyehány embere vesztességivel, s jobban annak utánna, ahol minden 
rabjok, praédájok s 8000 lovok ellnyerettetett, s magok folyvást öldöztettek: dicsér
tessék Istennek szent neve érette. Kérem azonban Kegyelmedet, annyi nyert ló között 

180 S tade az Elba to rko la t áná l , a k k o r Meck lenburghoz ta r tozo t t . 
181 J e a n - J a c q u e s Char r iè re , k u r u c ezredes , Rákóczi mel le t t vol t F ranc iao r szágban Is. 
182 Azonosí tani n e m t u d t a m . 
183 Ezt az esetet megeml í t i Márki Sándor: II . Rákóczi Fe renc . I I I . k . B p „ 1910. 463. o. 
184 Sza tmár vá rosa készpénzér t megvá l to t t a megá t , így a t a t á rok n e m pusz t í to t tak b e n n e . 
185 körze tenkén t , h e l y e n k é n t 
186 körü lbe lü l 
187 pon tos 
188 miné l e lőbb 
189 rögtön — t. i. Káro ly i levele vétele u t á n . 
190 kü ldö t t 
191 valamiféle 
192 saját szájából — vagyis h i te lesen magá tó l Károlyi tó l . 
193 ha to l t ak be 
194 Niš, Szerb iában . M a : J . 
195 Bagossy László volt k u r u c ez reskap i t ány . 
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ugyancsak találkozik paizánnak való, ne terheltessík számomra nyulászatra kettőt 
venni, az kik jó erős, csontos, faros, szügyes, üstökössek legyenek, de közlépésnél 
többet járgyanak s ne botollyanak. Gásit196 az mi illeti, Kegyelmed most ne írgypn, 
hanem cum commoditate197 magam megjelentem az Hercegnek s fogom detegálni,198 

hogy az földet ő Fölsége parancsolattya szerént nagy fárodsággal jó csendességben 
conserválta, s most is tempore irruptionis199 annyit f áradott, hogy mint az rabok 
viszaszabadétattak, mint az ellenség confundáltatott, annyira, hogy kevés fog visz-
szamehetni, az ki az hegyekben hajdúk által meg nem öletik, de emellett nem meg-
vettő költségei is voltak. Kihezképpest Hercegséged méltóztassék considerátióval 
lenni ő Kegyelmihez, hogy legalább gásiát leválhassa.200 Ezt itt jóllehet magátul ell 
nem végezheti, mindazonáltal Bécsben menvén, nem lévén azon kívül derék álopot, 
onnan mingyárt végit érheti ő Hercegsége. Ugy reménlem azon kívül is (ha csak 
Olasz Országban ujjobb valami nem tárnod, mert Sabaudus201 megkérdeztetvén az 
Gallustul, ha háborút akar-é kezdeni? s azt váloszolta, szándéka sem volt, nincs is), 
esztendőre itten békességet csinálunk. Az vezért az harc után letettík,202 s hallatik, 
hogy Kuperlit teszik, az ki okos, vitéz török, de békességszerető ember. Amint 
oláhaink, az kik török táborán szabadon jártak, referállyák, közönségessen békes
séget rebesgetnek. Száván túl Zvornik névő helyt most víják az mieinkek, jó volna, 
ha megvehetnék, mert íppen jól s alkalmatossan esnék oda egy posztérungunk.203 

20. huj us datált leveleit ma vettem, mindeneket értvén, az kik communicatióra 
valók voltak az Hercegnek, transferáltattam s most estve viszem az Herceghez. Ami 
az regement dolgát illeti: gondolkoszom éránta s megírom proxime sentimentumot.204 

44. Zimonyi tábor, 1717. október 1. 

Ellérkezvén tegnap ide debreceni deputátusok, mondák, hogy Brockhausen Uramnak 
általok assignait 200 ft[ot] ő Kegyelmének szólló levelével edgyütt ellhozták, kiket 
levéléi edgyütt ma praesentáltattam nekie, azt izenvén Kegyelmednek, hogy az 
residuitást205 proxime megküldi Kegyelmednek. Ennyehány nap múlva, ellérkezvén 
már az repartitio, mi is elloszlunk s megyén ki ki quártélyában. Az kívánt nép 
éránt, tudom veszi Kegyelmed ő Hercegsége levelit, aminthogy holnap indul is meg 
Vűrtenbergus Dragonyos Regementye Biharban, tudom parancsolt éránta ő Herceg
sége. Mi Kegyelmed gásiát illeti, én az Hercegei szóllottam, úgy látom, íppen nem 
contrarius,206 s ell is hiszem, minekutánna Bécsben megyén, disponáland éránta, csak 
írgyon ágensinek207 Kegyelmed, halván ott fönlétit egyszer ő Hercegséginek, magát 
éránta vagy per audentiam, vagy memoraliter208 jelentse meg. Az regement dolga 
még; most múlhat, háború lévén, az éránt is munkálódhatni; azalat pedig még e 
télen, tudom onnand föllül megszabadul Kegyelmed, s conveniálván vagy Posonyban, 
vagy Királyfalván, többet beszélgessünk éránta. P.S. Fölmenvén most az regementet 
azon vármegyékben, [így'] mitül tartani nem lészen,.. .20!) siethet Kegyelmed Bécs 
felé az gásinak efflagitatiója210 éránt, mert héjában, csak job ágensnél, ahol ember 
maga megfordulhat s foganatossabb is, kit én magam próbáltam. Evvel pedig késni 
nem köl, hogy ante plenariam repartitionem211 mehessen végben. 

196 Káro ly i Sándor öt év óta k i n e m fizetett j á r a n d ó s á g á r ó l v a n szó. Később előfordul a szó 
eredeti , f rancia a l ak ja : gage, ső t : geage is. 

197 a l k a l o m a d t á n 
198 fel tárni , 
199 a be tö rés a la t t 
200 felvehesse. 
201 Savoya . 
202 Nisandzsi Mehmet nagyvezér , a h á b o r ú s p á r t feje csak 1718. m á j u s 10-én b u k o t t meg . 

Pálffy ny i lván a po r t a 1717. szep tember 5-én te t t békea ján la t ábó l köve tkez te te t t e r re . 
203 Az erősség a Dr ina völgyét zár ta le, de az 1718. évi pozsareváci b é k é b e n végül is tö rök k é 

zen marad t . 
204 rövidesen vé leményemet . 
205 m a r a d é k o t 
206 ellenző 
207 Ágens = ügyvivő. A legtöbb főú rnak volt Bécsben fizetett, r endsze r in t jogvégzet t és v a 

lamelyik központ i h iva ta lban dolgozó ügyintézője . 
208 személyes k iha l lga tás révén, vagy í r á sban 
209 Egy szó á t í rás mia t t o lvasha ta lan . 
210 sürge tő követe lése 
211 a hadellátási terhek teljes felosztása előtt 
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45. Zimonyi tábor, 1717. október 3. . 

Mint 15., mint 18. költ Kegyelmed leveleit egy postán vévén inclusákkal edgyütt, 
tenorjokat voltaképpen megértettem. Nagy merészség Sztoikátul212 amit cselekedet, 
de írtam levelet nékie, kit íme volanter accludálok,213 tudom níz [gy!] két felül. 
Eugenius Herceg is úgy tudom ekképpen mint váradi, mint huszti commendans 
uraiméknak fog parancsolni. Vékony dolgát Bruckhausen Uramnak megjelentettem 
s recommendáltam secretariusom által, s azt válaszolta, itt végit nem lehet érni, 
hanem Bécsben érvén az Herceg, lesz ott gondgya reá. Az postára adott 10 aranyrul 
jól emlékezett secretariusom, ment is mingyárt az postára, ahonnéd holnapi ordi-
náriával expediáltatik az inquisitióra214 egyenessen budai postamesterre, mert oda 
recommendáltatott, onnéd tudom meg szatmárira, amint inviáltatott215 levelem, s 
úgy Károlyban, ne búsullyon Vékony, mert ell nem vész. 

P. S. Már német hadán ne búsullyon Kegyelmed, mert az ki ott s környülbelül fog 
quártélyozni, ment fel 3 gyalog, egy dragonyos regement, az ki Kegyelmednek min
denekben fog assistálni. 

46. Zimonyi tábor, 1717. október 3.216 

Számos panaszokbul és jajgató instantiákbul köl értenem csudálkozással, mikép 
magának propria authoritate vindicált217 hatalombul (ki miat Kegyelmednek másokat 
kölleník feddeni), az ellenséget persequált hajdú s katonaságot, de megszabadétott 
s ellenségen rajta fordult rabokat is, nyert praedájoktul erőszakkal megfosztatta, eo 
sub praetextu,218 hogy vagy az Camara, vagy Gubernium,219 vagy pedig erdélyi com
mendans uram disponállyon éránta, kiknek ily nyerességhez, valamint Kegyelmed
nek, legkissebb közi nincsen: de az ki nagyobb, más nemesemberek is látván rósz 
cselekedetit Kegyelmednek, hasonlót követtek, in specie petrovai220 nemesek Bunna 
Andráson. Ezt ámbár nagy büntetés ell nem kerüllye s magam felmehetvén, az 
Felséges Udvarnak repraesentálni intentiónálódgyam, azért is hogy Gróff Károlyi 
Uramnak sok intimátióéra nagy nehezzen mehetett valami kevés néppel az rendelt 
passusnak őrzésére, odaérvén minden hír s szabadság nélkül két, három nap múlva 
meg meg csak hazabocsátotta embereit, s azzal, s másképpen is az ellenséget mintegy 
invitálni ládzatott. Mindazonáltal addig is per praesentes221 hagyom s parancsolom 
is Kegyelmednek, azonnal currenseket bocsátván, kinek kinek ellvett lovait s egyébb 
nyert prédáját viszszaadatassa Kegyelmed. (Kirül mint váradi, mint huszti commen
dans uraimék is veszik ő Hercegsége kemény parancsolattyát), s azon petrovai neme
seknek, úgy ha hol mások ejusdem farináé222 tanáltatnak is, meghadgya Kegyelmed 
nevemmel, annak, az kit megfosztottak, minden legkissebb jószágát megtérítsék. 
Máskép bizonyos legyen mint Kegyelmed, mint azok benne, mihelyest renitentiát 
értek, azonnal parancsolatot bocsátok, s felszabadétván mint Kegyelmed, mint ollya-
sok jószágát, az szabadsággal ki ki az megfosztottak közül, jószágábul, az akár marha, 
akár mi legyen, magának vegyen satisfactiót: holot Kegyelmednek ily álapothoz 
sémi köze s hatalma nincsen, mert ha nem hallotta Kegyelmed még, tudgya: vala
mit ellenség ellvisz, ha 24 óráég nála vagyon, s valaki tüle annakutánna ellnyeri, 
az szabad nyereség, kit senki tülle ell nem vehet. Külömben azért ne cselekedgyík 
Kegyelmed etc. 

-

212 Sztojka László, M á r a m a r o s m e g y e al ispánja , a t a t á r be törés el leni h a r c egyik fő szerve
zője. A Magyarország h a d t ö r t é n e t e I. k . 410. o. t évesen nevezi Sztojka Zs igmondnak . 

213 L. a következő, 46. sz. levelet . 
214 r endes pos ta já ra t ta l kü lde t ik az ügy k iv izsgálására 
215 u tas í t t a to t t 
216 Ez a levél Sztojka László M á r a m a r o s megye i a l i spánnak szólt, az ü g y r e 1. az előző, 45. sz. 

levelet. 
217 önha t a lmú lag tu la jdoní to t t 
218 azzal az ü rüggye l 
219 Erdély i K o r m á n y z ó t a n á c s 
220 Tiszapéterfalva, Ugocsa m. M a : Pe t rovo, SZU. 
221 ezen levelem ál tal 
222 Átvi t t é r t e l emben : h a m á s o k is u g y a n a b b a n a vé tekben 
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47. Bécs, 1717. október 23. 

Károlybul 25. praeteriti mensis Septembris költ Kegyelmed levelit, melyben Mára-
marosnak fejességét s Bagossinak az Herceghez lett expeditióját foglallya, vettem 
kedvessen. Igen helyessen essett ily rendelkezése Kegyelmednek, láthassa s halhassa 
maga szóval is ő Hercegsége, mely jó madarak költsenek azon físzekben. Magam is 
amennyire lehet, kívánom secundálnom igaságoš instántiájokat. Emellett ezen alkal
matossággal (ámbár mások is legyenek, az kik dicsekednek véle), magának szép dicsé
reteit szerezvén Kegyelmed, leveleimet vévén szemblini taborrul, maga instantiáinak 
tpromotiójára nézve is javaiható kigyővetele, quoad usque ferrum callett223 s ha 
amint írtam vala, valami jó két tatár lovat szerezhetett számomra, magával leendő 
ellhozásokat, árok megtérítésivel, kedvessen veszem Kegyelmedtől. 

48. Bécs, 1717. október 27. 

Két rendbéli, de datis 23. Septembris et 16. currentis, úgy egy fasciculus querulá-
kat224 pusztult helyek specificátiójábul álló Kegyelmed leveleit vévén, continentájo-
kat értettem. Ugy látom, későn járt Bagossy Uram, az ki hasonlóképpen ira nékem 
zemblini taborrul. Bár inkább egyenessen indulva vala Bécs felé, s hamarébb tölte 
volna instantiájának végit, kivel edgyütt javallom, Kegyelmed is fölrándullyon inten-
tuminak persecutiöjára,225 másként nehezzen láttya kívánatos kimenetelit, s Bagossy-
hoz is talán leszen az Herceg mely tekéntettel. Akarom, vehette Kegyelmed az 
Bellicumnak váloszát, mely szerént fog tudni procedálni. Mi pedig az vármegyék 
Ínségeit illeti, most azonkívül deputatussinak kölletvén compareálni Posonyban, ha 
én mibül szolgálhatok, ell nem mulatom. Vallyon vagyon-é reménségem az tatár 
lovakhoz, mellyek iránt, beérkezvén Alt Vürtenberg Regementye, amidőn udvarlott 
fiam Kegyelmednek, szóval is, tudom emlékezet. 

49. Pozsony, 1717. október 31. 

Nona és 6ta currentis költ Kegyelmed levelit cum acclusis vévén, akkori lármázást 
(kit akkoráég megszűntnek hiszek), s odavaló constitutiókat értettem. Már ennek-
utánna ha mi interveniálna is, annyira tartani nem köl, minthogy ott az quártélyosok, 
s azért Kegyelmedet is rövid napok múlva házomnál látnom reménlem :mely alkal
matossággal jó lesz Vékonynak is kijönni, dolga annál sörényebben mozdullyon. 

50. Király f alva, 1717. november 17. 

Károlybul 2. currentis költ Kegyelmed levelit vévén kedvessen, csendességén azon 
földnek örülek. Valamint ottan, itt is nagy csendesség vagyon. Az egyedül hallatván, 
mintha Ferenc Attyafí226 Moldvában mentiben, ahol az török erősséget fundál, meg-
ragatatott volna. Az portióbéli quantum tavalival edgyez, hanem hogy 118 000-bül 
,kilencet horvátokra tol az ország, de még az kilencet sem hiszem hiszem [így!] 
resolvállyák magokat megadni, s így talán az százezereknél megál ő Fölsége. Leve
leimre nem tudom, válaszszát Kegyelmednek nem vehetem, hol köl tévölögnyienek. 
Szegény Vékonyt szánom. 

51. Királyfalva, 1717. november 20. 

Károlybul 30. praeteriti et 6 ta ác 10ma currentis költ Kegyelmed leveleit egyszer is 
mind kedvessen vettem. Sajnálom ottmaradását Kegyelmednek, kit úgy hiszem, 
syštemánál egyéb nemigen okozott, noha már Erdődy György227 Uram constituálta-
tott helyiben, s így attul is nincs mit tartani. Isten láttya, szívessen szolgálnék 
házomnál Kegyelmednek, mutathatnám az alkalmatossággal már megkészölt narancs-
házomat, ki tudom megtedzeník. Erdődy György Uram is megordereztetett ugyan 

• 

223 amíg a vas meleg — t. i. addig kell ütni. 
224 csomó panaszt 
225 szándékainak kihajtására, 
226 II. Rákóczi Ferencről van szó. Az elfogásáról szóló hír természetesen nem volt igaz, sőt 

Moldvában sem járt. 
227 Gróf Erdődy György Lipót, 1748-tól országbíró. 
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confiniumjában menni, de taposztalom kedvetlenségit abbul is, megént januariusség 
ittmaradni s systemának elaborátiójában fárodni, kinek nem oly hamar reménlem 
végit, paroncsoltatik. Maga azért nem compareálhatván Kegyelmed, igen jólesett, 
Gyulai228 Uramra bízta dolgait, mellyeket hogy szorgalmatossan nyomdozzon s ha 
láttya, én valamiben contribuálhatok levelemmel, hamarébb nékem repraesentállyon, 
ujjobb[an] meg köl inteni. Aminthogy mái postán is pro meliori221 Prukhausen 
Uramnak (kinek nem árt, Kegyelmed is ír s recommendállya instátiáját) írtam, ő 
Hercegséginek Kegyelmed, nemkülőmben Vékony collatoriája expeditiója230 éránt 
szóilyon, s promoveállya dolgait procinnctim231 az gáge éránt, melynek resolutiójá-
ban, a' mennyire tapasztaltam hajlandóságát tempore factae meae propositionis232 ő 
Hercegségének, reménlem fogyatkozás abban nem lesz, az kihez, mint leveliben 
emlékezik Kegyelmed. Generalis Commisserius Uram semmit sem contribuálhat, 
mert nincs már annyi uulhoritássa, mint Schlicknek,233 vagy másoknak volt, s így 
nem is szükség avval augeálni234 ágens munkáját. 

Utóbbi lárma éránt Kegyelmed levelit én vettem: hallom, az becsapott ellenség sok
ezer lölkött ellvévén, nagy rablásokat tett! Én nem capiálom, mit csinál Steinville 
Uram. 

Huszti commendáns novelláit ex parté388 most Bercsényi, minap pedig Ferencnek 
fogása allegáltatván, nem hiszem. Hanem aga Nándorfehérvárá lett érkezése való, 
ellválik azért proxime, mint bízhatunk az békességhez, kit noha hadi ember nem 
szokott kívánni, én mindazonáltal, Isten úgy segéllyen, meg nem ismervén igaz 
szolgálatit embernek ez mostani udvar, szívessen óhajtom, tölthetném rövid napjait 
életemnek, még Istennek tedzék, nyugodalmassan. De iis non obstantibus,23,i bár 
láttossanak is török uraimék békességet kérni, kinek kevesset hihetni, mi erőssen 
regrutázunk s remundérozunk.237 Olaszországi incselkedések még nem nyilatkoznak 
teliessen, s úgy hiszem, accordára fakadnak: máskép már marchérozni kölleník az 
regementeknek, mert három holnapég vagyon mit utazniok, in Martio, Aprili pedig 
operálódni szoktak oda bé. Kit majdan meghallunk. 

A vármegyék és azok lakossai, minthogy se Kegyelmed, se ő Hercegsége, se 
Bellicum parancsolattyainak engedelmeskedni [nem] akarnak, szükséges mindezeket 
magának ő Hercegséginek valóságossan repraesentállya Kegyelmed, mely eránt ma
gam is megintetem ő Hercegségit Prughausen Uram által, ily veszedelmes indulatok 
megzaboláztasasnak. Csak érthessem Kegyelmedtül spécifiée neveket oly refractári-
ussoknak, íratok én magam nékiek, tudom Stojkaként levelemet ablakra nem füg
gesztik. Igaz ugyan, Uram Báttyám ezeket megorvosolhatná, de nemhogy azon, de 
ezen partiummal is gondol, amint gondol. Hogy pedig Guberniumhoz ragaszkodnak 
máramarosiak, esztelenek! s bárcsak vesztek volna oda, de hiszen tudgya maga 
Kegyelmed, hogy Magyar Országhoz incorporáltattak. 

Sap Tamás nénnye, úgy más efféle dolgokban bölcsen cselekszik Kegyelmed, magát 
nem avattya, mert csúfos ez világ, hamar szokott ítélni: praescindálván238 azoktul, 
az kik Vékonnyal megtértek s tellyes grátiát mint személlyek, mint javoknak nyertek. 
Fiamat, Károlyt tovább is recommendálom. Az tatár lovakat pedig, hacsak kaphatni, 
ellvárom. 

52. Királyfalva, 1717. november 25. 

igtia currentis Károlybul költ Kegyelmed levelit az acclusával edgyütt vettem s 
értem, mikép nímely vármegyék mintekkoráig se Kegyelmed, se Bellicum s Herceg
nek parancsolatihoz sem accomodálták, accomodálni sem akarnák magokat. Kire 
való nézve valamint előbbeni levelemben, most is svádeálhatnám239 Kegyelmednek, 

228 Gróf Gyulai Ferenc (1674—1728) altábornagy. 
229 T. i. az ügy jobb előmenetele érdekében. 
230 adománylevele megküldése 
231 erélyesen 
232 előterjesztésem megtétele alkalmával 
233 Leopold Schlick gróf altábornagy, főhadbiztos. 
234 növelni 
235 híreit arról a tájról, 
236 De mindezek ellenére, 
237 újoncozunk és pótoljuk a lóállományt. 
238 A szövegben így áll, helyesen: proscindálván = rágalmazván. 
239 tanácsolhatnám 
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mindezeket ő Hercegségének seriatim s genuine,240 úgy az Bellicumnak is reprae-
sentálná, tudom manuteneállyák241 parancsolattyoknak megvetéseket. Az tatár lo
vaknak, ha szerit teheti Kegyelmed, igen kedvessen veszem. Kérvén azon Kegyel
medet, amidőn megudvarollya Kegyelmedet fiam, Károly, azt nevemmel megtedgye, 
annyi időtül fogva quártélyos lévén, nemhogy írna nekem, de két rendbéli levelemre 
sem ád váloszt. 

53. Pozsony, 1717. december 4. 

Károly 20«ia praeteriti mensis Novembris költ Kegyelmed levelit, szíves kívánságát, 
kit reciprocálok, kedvessen vettem. Valamint a táján, úgy itt is (még csak az török 
követek feljövetele sem hallatik), nagy halgatás vagyon. És így kétséges még az 
török háború, hanem az olaszországi, mennyire előttem tudva, infallibilis. Vékony 
eránt írtam már az Hercegnek, de nem ártana, jobban létivei feljönne s praesentiájá-
val hamarébb folyna dolga. 

54. Királyfalva, 1717. december 12. 

Két rendbeli Kegyelmed leveleit kedvessen vettem. Az békeségrül futamodott 
hírek communicátióját köszönöm, csakhogy nem könnyen hihetem azért, az olasz
országi háború bizonyos lévén, hova is már némely számú regementek megorderez-
tettek. Hogy pedig csehországi cancellarius ad tractandum242 lement volna (kinek 
tegnap vettem Bécsül írott levelit), abban semmi sincsen! hanem ha ugyan mi való-
sodnék, Kegyelmedet tudósétanom kell nem mulatom. Az én grátiálisom most is in 
prioribus243 vagyon. Maga ő Hercegsége recommendálta jakor [így!] ízben instantiái
mat ő Fölséginek, az ki acceptálta, ajánlotta mindenekre magát, már ki is atta, de 
vontatásnál egyebet nem consequálhattam mintekkoráég. Az informátió újobban 
megtért Cassai Administrátiórul, melyben svadeáltatott, készpínzzel elégétessek, 
hogy az jószág in una244 mássé maradna, sed surdis fabula!245 Ágensem által ugyan 
keményen sürgetetem, ellválik proxime, lölhetem-é az 75 000 forintot 100 000 helett. 
Gásia Kegyelmednek hogy már resolváltatott, tudom lesz hírévé, kihezképest csak 
szükséges assignátióért fáradozzon Commissariátusnál ágense Kegyelmednek. Vékony 
János, minthogy betegsége s költségtelensége miat ki nem jühett, íratasson ő Her-
cegségihez egy deák instántiát, repraesentálván nagy veszedelemmel tett szolgálatit, 
melyekre nézve általam váradi capitánságnak collátiója megígértetett. Minthogy 
pedig súlyos betegeskedésére nézve maga föl nem jühete, ez instantiával borul ő Her
cegsége lábaihoz s kéri, énáltalam megígért kapitányságra hamarbé [így!] erectiójá-
hoz szükséges collatoriát ő Felségitül efflagitálná, annyival hamarébb occupáltathat-
nék óhajtott ő Fölsége szolgálataival etc., s küldgye kezemhez, mellyet magam be
nyújtok. Máramarossiak keménységit, mint már írtam, csak ő Hercegséginek kölletik 
repraesentálni, tudom feltanállya orvosságát. Valóban veszedelmes hír pestisnek 
ujjulása, kitül Isten ójon minyájunkat. 

55. Pozsony, 1717. december 30. 

Kedvessen értem, fiam Károly megudvarolta Kegyelmedet. Török háború felől 
pedig bizonyossat még sem halhatni, de amint General Mercy levelibül olvasom, 
csekély bizodalma ő Excellentiájának s inkább azt hiszi, áltatván bennünket békeség 
hérdetésivel, ereit [így!] alatomban annyival inkább gyöjthesse, és ámbár velünk 
békülnék is, népit okvetetlen velencésekre fordétaná. Ki miat in alientia146 ujobb[an] 
ugyancsak meg kölletnénk mozdulnunk. A papa nunciussa Bécsbül ámándáltatott, 
Gallas247 is elljött Rómábul, kire nézve csak valóságos az olaszországi háború. Azt 

240 komolyan s őszintén 
241 abbahagyják 
242 tárgyalás céljából 
243 adománylevelem ügye előző állapotban 
244 egyben, egészben — Pálffy 100 000 forint értékben részesült birtokadományban, s ezért a 

munkácsi uradalmat szerette volna megkapni, végül ez nem sikerült neki. 
245 de süketnek a beszéd! ... # 
246 T. i. a Velencével kötött szövetség értelmében. . ., ' 
247 Johann Wenzel Gallas gróf, császári követ 1718-ban Rómában, XI. Kelemen pápa udvará

ban. 
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mindazonáltal füllelve hallyuk, hogy franciák is szaporétyák népeket s töltik maga-
zinumjokat. 

P.S. Mint azt véltem, új esztendő napra házomnál udvarolhatunk Kegyelmednek. 
Szentén hogy subscribálok, veszem más, gageának megnyerésérül tudósétó Kegyel
med levelit: bár másokban is kívánatossan szolgálhassak Kegyelmednek, szerencsém
nek tartom. Hogy pedig Szabolcs vármegyét meginteni nem terheltetett Kegyelmed, 
magam is köszönöm . . . 

56. Királyfalva, 1718. január 5. 

Vékony János által (kit tegnap expediálék Bécsben szekérmesteremmel), hozzám 
bocsátott Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Nincs kétségem, keresetinek recom-
mendátióim után jó végit éri Vékony, csakhogy fölötébb perplexus,248 azt tudgya, 
gondolati szerént köl folynia minden dolgának, nem próbálván soha az bécsi instanti
ákat. Törökéi való békeség felől mégsem halhatunk bizonyost, várgyuk óránként 
hérit. Máskép mindenek igen secreti2''9 folynak, az ember semmi valóságost nem 
érthett. 

57. Kiralyfalva, 1718. január 16. 

Három rendbéli Kegyelmed leveleit s azokban foglalt ez új esztendőnek üdvözlésit 
kötelessen vet tem.. . Máramarosiak éránt írok magam is az udvarnak s informál-
tatom magamat, mely részre légyen obligátiójok, Guberniumhoz-é, vagy Generalissá-
gomhoz, én bizonyára nem bánom, ha ellesnek is, exiguae aliunde frugis.250 Mind
azonáltal jól juthatott eszemben, hogy Erdélyiül ellszakasztván, Magyar Országhoz 
köttettek. Törökkel való békeség most is kétséges, ellválik, mit hoz; az vezérhez 
levelekkel küldött egy hadnagyunk, addég inter spem et metum251 halgatódzunk. 
Az olaszországi háború kétségtelen, melyre hogy magyar regementek fogatatnának, 
semmit sem hallottam s nem is hiszem, hanem ha ugyan augeálni akarná ő Fölsége 
az magyar hadakat, inkább hiszem compleáltatnak2"'2 ez mostani regementek s bé-
küldetnek, ahol jobban s hasznossabban is szolgálhatnak, hogysem az török ellen. 

58. Királyfalva, 1718. január 19. 

Hazaérkezvén Károly fiam, specialis Kegyelmed jóakarattyával, mellyet udvar
lásakor hozzája mutatni kívánt Kegyelmed, fölötéb s méltán dicsekedik, mely által 
magamat is kötelez szolgálattyára Kegyelmed. Azon alkalmatossággal pedig hogy 
lóval is megajándékozni, s számomra is edgyet ajánlani, maga netalánt alkalmatlan
ságával is nem terheltetett Kegyelmed, vélem edgyütt ujjobban köszöni, s ha ugyan 
mellyet nékem szánt Kegyelmed, s nékem valónak ítéli, kérem, s azonkívül is 
meszsze esvén szenten regementem, csak obristlieutmantomhoz küldeni ne sajnallya 
Kegyelmed. Abbéli affectióját tehetségemég demereálnom253 ell nem mulatom. 

59. Királyfalva, 1718. január 29. 

De dato 12. finientis költ Kegyelmed levelit tenorának értelmével s böcsülettel 
vettem. Az vármegyék ez idén majd közönségessen, s velem is fölötébb kemény
kednek, és így nem csudálok másokat. Békességrül most egyebet nem halhatni, hanem 
írgyák Bécsbül, proxime török követség jönne fel, ellválik, lesz-é mi belőle. Máskép 
mindenek csendességben vannak, csak az Ur Isten mint Erdélyt, mint minket is az 
veszedelmes pestistül szabadétson s őrézzen. Azomban amely könyvet az múlt paci-
ficátiórul deákul conscribáltattam, azt most magyarra is akarom fordétanom. Mivel 
pedig még bizonyos levelek s patentálisok héával vagyon s Kegyelmednél bizonyossan 

248 elégedetlenkedő, 
249 titokban 
250 Vagyis: ilyen sovány jövedelem másunnan is kitelik. Az 1715. évi országgyűlés Máramarost 

Magyarországhoz csatolta. 
251 remény és félelem közt 
252 kiegészíttetnek 
253 j ószólgálattal viszonzom 
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megleszen, azoknak specification át íme accludáltam, kérvén szeretettel Kegyelmedet, 
azokat felkerestetni s nékem mennél előbb lehet, megküldeni ne terheltessík.254 

60. Királyfalva, 1718. február 5. 

Vigesima 2da praeteriti mensis255 költ Kegyelmed leveliit böcsülettel vettem. Vé
kony dolgát a' mi illeti, írt nékem éránta válaszképpen Eugenius Herceg, minthogy 
váraditul ipso inscio256 még a' minek előtte az táborrul feljütt volna, másnak adott 
Consilium Bellicum resolutiója által ellesett, vagy tömösvárit, vagy serviait257 con-
ferállya nékie; de mivel még semmi seregek oly praesidiumokra nem fogatattak, 
kívánok ő Hercegségitül informaltatnom, maga az Bellicum-é, a' vagy az kapitány 
által igyekezik ollyasok, s mennyi számúkat felállítani. Azon pedig, hogy későn fol 
instántiája, csudálkoznia nem köl, az ki udvarunkat ismeri, mert maga tudgya Ke
gyelmed, magam dolga is Munkács éránt annyi esztendőktül fogva mint foly, hol 
készpénzt, hol jószágot adogálnak, s mái napig sem lehetek usussában. Elválik, mi 
lesz továbbá. 

Törökkel való békességgel még nem biztathatom Kegyelmedet, hanem úgy hiszem, 
ha ugyan mi lehet belőle, jövő nyárra, a' midőn seregessen az táboron leszünk, fog-
gyák [így!] hallasztani. Török uraimék máskép, a' mint Talman258 írgya nékem, az 
Nissára küldött hadnagy megtérvén, azt hozta, anglus és holandus mediátorokkal, 
arra rendelt török követek proxime Nissára váratatnak, s így ellvalik, mire fakad az 
dolog. Egyébiránt mindenek csendességben vannak itten, hanem horvátaim írgyák, 
az bosnyiai bassa erőssen mint lovas, mint gyalog hadakat fogad: hihető, nincs kedve 
az békességhez. 

61. Királyfalva, 1718. február 16. 

Jakrabb leveleimet valamint nem kétlem, ekkoráig vehette Kegyelmed, kívántam 
hallóiképpen tudósétanom Kegyelmedet, hogy rövid napok múlva az török követek 
Orsovára érkeznek, s az udvartul is nímellyek, az kik vélek tractállyanak az békeség-
rül, innénd (kiknek nevek még nem constál előttem), proxime leküldettnek, ellvalik, 
mint végezhetnek edgyütt. Kirül, mihelyest valóságossat érthetek, tudtára Kegyel
mednek adnom ell nem mulatom. 

P.S. Hogy ezt végzem, veszem Kegyelmed 31. praeteriti mensis költ levelit. Mára-
marosiak eránt írtam magam is Palatínus Uramnak, s communicáltam Consilium 
Bellicum extractusát, nem árt, maga is az dolognak mivoltát genuine describállya 
Kegyelmed ő Excellentiájának, mert provocáltam arra magamat levelemben, Ke-
gyelmedtül mindenekrül bővebben fog informáltatni. Pestistül az Ur Isten ójjon 
bennünket. Vékony dolgát secretáriusom Király Uram által szorgalmatossan foly-
tattya, mire mehet, ellvalik proxime. Az lengyel gyűlésrül való descriptiót nem vettem, 
hihető, elfelejtette Kegyelmed accludálni. 

iii 
62. Királyfalva, 1718. február 19. 
Orsovára rendelt ablegátióban General Firmond259 megyén le, meghallyuk, mit vé

gezhet. Vékonynak instantiáját ágense, Király Ádám szorgalmatossan folytattya... 

63. Király f alva, 1718. február 26. 

Az lengyel heréket köszönöm Kegyelmednek. Csak pestisttül eörézzen Isten ben
nünket. General Firmónd ugyancsak lemegyen Orsovára ad tractandum: spargálta-
tatik,260 hogy szokás szerént egy magyar is adjungáltatik, s hallom, hogy magam 

254 Pulay János: Sza tmár i békesség . (Kiadta : Szalay László) Pes t , 1865. A m u n k a lat in és 
m a g y a r nye lvű eredet i je a Pálffy-család l evé l tá rában (Szlovák Ál lami Központ i Levél tár , P o 
zsony) van . Káro ly i a ké r t i r a toka t összeáll í tot ta , s azok m a is k ü l ö n c somóban t a l á lha tók a 
család levé l tá rában . 

255 Múlt hó 22-én 
256 T. i. a Pálffy ál tal V é k o n y n a k megígér t n a g y v á r a d i kap i t ányság tó l t u d t á n k ívül 
257 Szerb iának a tö röktő l ekko r visszavet t részéről v a n szó. 
258 J o h a n n Michael Ta lman , 1704—1712 közt i sz tambul i császár i rez idens . 
250 kü ldö t t ségben gróf D a m i a n V i r m o n d t á b o r n a g y 
260 híresztel ik 
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volnék in projecto, de énnékem bizony nem köl, utánnam pedig Nádasdi Ferenc,261 

az ki nem látom, árra való volna, és így az kettő közül, csak hozzá férgyek, lesz 
gondom Kegyelmedre, mert hizelkedés nélkül, alkalmatosbb személyt nem tudok. 

64. Pozsony, 1718. március 13. 

Sub datis 23. et 27mi Februáru költ Kegyelmed leveleit cum acclusis böcsülettel 
vettem; ott való occur rentiakrul való tudósétását köszönöm Kegyelmednek. E táján 
mindenek halgatásban vannak: egyedül írhatom, hogy ő Fölsége első orderit, az ki 
pro prima futuri mensis Április262 szól, hogy készen legyek, múlt postával vettem, 
és így lassan, lassan szükségeimnek prospiciálni263 kívánok. 

Vékony katonái, a' vagy akárki más, ha mi ollyan szót ejt, hallasztás 'nélkül 
csak mfgragatassa Kegyelmed. Kinek instantiájára mit résolvait ad interim264 az 
Herceg, sub volanti accludált265 néki szólló secretariusom s ágense levelibül, informál-
tatik Kegyelmed. Kívánva várom, tarcaliakkal mért lett mocskolódását, s katonák 
fogadása éránt mi indulattyat! Keményen megintse Kegyelmed, ollyanoknak békit 
hadgyon, magának teűrt260 ne kössön. 

65. Pozsony, 1718. március 31. 

De dato 12i™ finientis költ levelit Kegyelmednek böcsülettel vettem. Köszönöm, až 
ajánlott lovat már megindétotta Kegyelmed, s engedgye Isten, legalább valami 
beteg törököt vághassak rajta, kit óhajtva kívánok látnom. Az olaszországi háború 
i ne vitabilis,267 úgy hallom, Hanover s Gronszfeld Regementyei is béküldetnek. Mely 
okra nézve is nehezzen hiszem, az török békeséget csinályon, gondolván azt, ez idén 
oly erővel, mint tavai, s harmadival [így!] ki nem mehetünk mezzőre. Az követek 
mindazonáltal ugyan csak lemennek. Én pedig, nem tudom, úri betegben-é, fluxus-
ban-é, vagy miben, dagatt, fájdalmas lábokkal már majd három hétig az ágyot 
nyomom. Vékony János még secretariusom leveleire nem válaszolt, tudhatná ágense 
az szerént intézni tovább való folytatását. 

P.S. Szentén most veszem de dato 19. hujus írott Kegyelmed leveli, köszönettel 
értem az novellákat. Ha köztünk s török között lesz is, úgy vélem inter ipsa arma268 

lesz meg az békesség. 

66. Pozsony, 1718. április 7. 

De datis 23. et 26. praeteriti mensis Mártii költ Kegyelmed levelit cum acclusis 
kedvessen vettem; Vékony Jánosnak exculpátióját26" értettem. Nyelvét zabolán gyár
tassa,270 ha emberré akar lenni. Secretariusom ágens által lehetőképpen foggya [így!] 
folytatni dolgát. Azon gaz hadfogadó embereket271 nem árt mások példájára meg-
ieszteni. Akármely passussokkal kóborlókra vigyázó szemmel vagyon Kegyelmed, 
igen dicsérem, azért is, ha valóssodnék Ferencnek szomszédban való léte. Hogy pedig 
azon vidék hadaktul mesztelen ne maradgyon, nem árt idejbben méltó, mint ezen 
considerátiókat repraesentállya Kegyelmed Eugenius Herceg és az Bellicumnak: mert 
ha egyszer orderek mellett kitakaroszik a' fegyveres, nem egykönnyen revocáltatak,272 

Az háború, a' mint minapiban is már emlékeztem, de kivált Olaszországban ellke-
rülhetetlen, kit látván az török, nem hiszem, szerencse próbálás nélkül vesztességinek 
simpliciter condescencendállyon,273 s ha mi lesz is, inter arma lesz meg. 

261 A kivégzet t gróf Nádasdy Ferenc í ia. lovassági t ábo rnok . 
262 jövő ápri l is hó 1-jére 
263 gondoskodni 
264 közben 
265 h a m a r j á b a n (sietősen) mel lékel t 
266 Azaz : tőr t 
267 e lkerü lhe te t len , 
2G8 éppen ha rc közben 
269 b ű n b á n a t á t 
270 Azaz : j á r tassa , 
271 A k u r u c emigráció , e lsősorban Bercsényi 1717-ben 2 lovas- , és 1 gyalogosezredet aka r t 

feláll í tani, s ecélból e m b e r e k e t is kü ld t ek Erdé lybe és Magyarországra , e r e d m é n y né lkül . Kará
cson Imre: A tö rökország i m a g y a r ezredek 1717-ben. Hadtörténelmi Közleményeit, 1911. XII. 
évf. 327—333. O. 

272 h íva t ta t ik vissza. 
273 egyszerűen be lenyugodjon , 
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Az paripát óhajtva varom, ezen mostani jó utakkal, de azért kivált táborra leendő 
indulásom előtt, valamenytire nyugosztalhatnám. Kállai postamestert érdemesseíi 
recommendáltam Paar274 Uramnak, nem vélem, sokat használlyon nékie; Vékonynak 
pedig helyiben való recommendátiómrul gondolkodnunk sem lehet: maga is bölcsen 
ellítéllye Kegyelmed, oly embernek postát confidálni,275 az ki már váriált,276 nem 
tanácsos. Én még most is az ágyot nyomom, kit bizonyára már meguntam, kitül hogy 
Isten ója Kegyelmedet s szerencséltesse... 

67. Királyfalva, 1718. április 24. 

Itt békesség nagyon hírellik, a' mint hogy 22<la vettem is intimátióját éránta az 
Bellicumnak, minthogy az török békességet kíván, a' mely végre anglus és hollandus 
mediatorokkal már lementek követtyeink, ha quoad confinia specialiter verő Croatica 
mi consideration!,277 informállyam, s megírt plenipotentiáriussokkal communciállyam, 
pro vigesima nihilominus Maji278 okvetetlen Zemblinnél legyek, ha azért az paripa 
hamaréb jönne, hogy bagasiámmal ellküldhetném, kit proxime meg köl indétanom, 
igen kedvessen venném, máskép ha attul ell tanál maradni, nem tudom, hogy hozzák 
utánnom. Anglus uraimék spányorok ellen, mellettünk megindultak, a' mint hogy 
in Oceanum Mediterraneum279 már bizonyos számú gallya s egyébb hadihajókat meg 
is indétottak. 

68. Királyfalva, 1718. április 27. 

Hogy Isten remélhetőképpen jó békességgel megáld bennünket törökkel, abbul is 
coliimáihatom, maga lévén annak szörnyű promótora,280 hanem ha sultán maga új 
követ fújna mindenek, s országának híre, tanácsa nélkül, kitül Isten áldásával et 
simili in času281 kevesset tartunk, és így Kegyelmednek is a' táját nem lesz annyira 
már kitül félteni. Az olaszországi háború, mint minap levelemben is emlékeztem, 
bizonyos, mely végre anglusok mellettünk, ha indulattyátul ell nem ál, már 40 no. 
gallyakat expediáltak az tengeren. 

Mint bánnak jött ez napokban orderem Bellicumtul, horvátországi confiniumok 
constitutióját, mibenléteket, szenvedet rövidségeket, hogy lehető alkalmatos extensió-
jokat282 visgáltatván, arrul opinione et toto283 tudósétsam az udvart, azok miatt az 
tractans követek valahogy ne retárdáltassanak.284 Ébbül is azért mintegy bizonyos
nak mondhatná ember az békességet. Az paripát óhajtva várom, minden nap kíván
ván indétanom bágásiámat, de ha nem hi bál ok, azt tartom, se egíséges, se beteg 
törökét én többet nem vágok rajta. Szánakodását Kegyelmednek lábaimra köszönet
tel olvasom, vagy köszvény, vagy nem, elég hogy nekem fájt, már ugyan járok, de 
egyik lábomra se sarrót, se cepellést egészlen föl nem vonyhatok. 

69. Királyfalva, 1718. május 3. 

kegyelmed két rendbéli levelit, az elsőt Andrásy285 által, másikát pedig postai al
kalmatossággal vettem böcsülettel. Bánom, vagy egy holnappal előtt nem érkezett 
az paripa, mert hihető, hertelen utazás miat igen megcsappant, kit itero is kötelessen 
köszönök. Andrásy Sigmondnak, tekintetiért Kegyelmednek, hadban ha lesz szán
déka, miben complaceálhatok,286 tehetségemég ellmulatója nem leszek. 

274 A magyar postaszervezet igazgatása 1722-ig az olasz származású Paar-család kezében volt, 
de a pozsonyi és szepesi kamara vezetése alatt. 

275 rábízni, 
276 ingadozott = vagyis más párton is volt. 
277 amennyiben a horvátországi végházakkal kapcsolatosan valamiféle javaslataim, 
278 május 20-án legkésőbb 
279 Földközi-tengeren 
280 előidézője 
281 hasonló esettől is 
282 a végvidék (végházak) kiterjesztését 
283 véleményemmel és teljességgel 
284 akadályoztassanak. 
285 Andrássy Zsigmond nem Gömör megyei nagybirtokos családból származott. Felesége 

Bottyán Judit, egyetlen lánya, Klára, Semsey András ezredes felesége volt. Archívum Rákóczia-
num. I. oszt. IX. k. (Kiadja Thaly Kálmán) Bp., 1883. XXV. o. 

286 tetszésére lehetek. 
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Török uraimék, csak megengedem, minden fáctiókon munkálkodnak, pro casu 
békesség nem tanálna lenni, a' tájkán kivált próbálhatnák szerencséjeket szörnyű 
rablásokkal. Noha én bizonyára attul nem féltem Kegyelmeteket, mert ha ugyan 
békességnek meglétiban kételkednék az udvar, annyira bennünket nem biztatnának, 
hanem ha megfoghatatlan csalárdságban foglalatoskodnának sultán s követőé, mely 
végre maga az Herceg is pro ultima Maji táboron kíván lenni, látván valemely 
csalárdságokat, azonnal hozzáfoghassunk az operátiókhoz. Nem árt mindazonáltal 
mindezek s efféléket hamarébb repraesentál Kegyelmed az Bellicumnak. 

70. Bécs, 1718. május 11. 

Az való dolog, ha ugyan békesség meg nem lenne, azon föld kivált impetáltathat-
nék287 s károsodhatnék is; szóllottam azért magam is Eugenius Herceggel ez éránt. 
Kire azt válaszolá ő Hercegsége, ott ugyan szenten embereket nem hagyhat, de rendel, 
hogy nem meszére onnénd provideáltassék azon föld, s a' midőn szükséges lészen, 
mingyárt ad manus288 lehessen az segétség. Hogy az vármegyék 30 vagy 40 jó kato
nákat tarhassanak, azt sem ellenzi az Herceg, csak ollyan emberek legyenek, az kik-
Jnek pro tali casu289 hihessen az ember. Usque 20. hujus290 okvetetlen még ide, s 
Posonyban mulatok, s így a' szerént regulálhattya levleit Kegyelmed, á' midőn 
pedig megindulok, praevie Kegyelmednek kívánságaként értésére adnom ell nem 
mulatom. 

71. Királyfalva, 1718. május 18. 

Valóban roszszat prophetizáló Kegyelmed levelit szenten hogy Bécsül megtértem, 
kedvessen vettem. Igaz dolog, pogánynak hinni nem igen tanácsos, s magam is hal
lottam másonnét is efféléket, de értem másfelül, congrediálván már az követek, 
jóllehet igyekeztek irrumpálni, elltéltattattak addég, még az dolognak s kezdett 
munkának cíllyát egy s más fél általláthattyák. Az vigyázás mindazonáltal mégis 
dicséretes, pro omni eventu291 lehessen hasznát venni. Táplál az is reménséggel, hogy 
maga az ellenség armistitiumért instál, kinek ellentállói usque finem currentis292 

lenni (ha csak progressussát tapasztallyuk az kezdett munkának), hogy nem kívá
nunk, váloszoltatott. Máskép Eugenius Herceggel mint szólhattam ezek éránt, előbbi 
levelembül megérthette Kegyelmed. Csak hogy ha ugyan mi szerencsétlenség immi-
neálna, még távúrul segétség érkezik, meglehet ő Fölsége nagyobb kárával a vásár. 

Az Bánffi paripa, való dolog, sovány álopottal vagyon még, már hajón leküldem 
több vezetékemmel előre, s minekutánna magam megpróbálhattam, jóságával bőveb
ben fogok dicsekedhetnie. [Így!] 

72. Királyfalva, 1718. május 28. 

Közelétvén nagyon az idő, ámbár külömb dolgaim múllyanak, pro die octava 
affuturi mensis Junii293 minden bizonnyal táborra postán megindulok Posonybul. 
Kihezképpest, ha annakutánna nékem mirül írnyi kíván Kegyelmed, csak ad Zembli-
niensem Armadám inviáltassa leveleimet Kegyelmed. 

Vékony instantiája már resolváltatott, jó volna azért öetlnek ígért discretiót effec-
tusban hozni, hamarébb, s talán jobban expediáltatnék. Az pínzt csak Király Ádám 
constituait ágensének kölleník megküldeni, s nem késedelmeskedni, hamarébb foly
hatna, s vehetni fizetésit. Azt írta ugyan Vékony secretariusomnak egyik leveliben, 
hogy öetl discrecióját magára válolta Kegyelmed, már nem tudom, mint errül, mint 
pedig expeditiónak taxájárul.294 

287 m e g t á m a d h a t n é k 
288 kéznél 
289 i lyen esetben 
290 E hó 20-dikáig 
291 m i n d e n ese tben 
292 folyó hó végéig 
293 következő j ú n i u s hó 8. n a p j a előtt 
294 kinevező i ra t k iá l l í t á sának dí járól . 
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73. Királyfalva, 1718. június 1. 

21 m a praeteriti költ Kegyelmed levelit kedvessen vettem; szíves kívánságit, jó 
viaticumját295 köszönöm, s a' midőn magam is búcsúzom Kegyelmedtül (mingyárt ez 
ünnepek után lemehvén táborra), kívánom, Isten ő Szent Fölsége hasonló áldásokkal 
szerencséltesse. Usque 18*» currentis ellválik, mire léphetnek az ablegatus pleni-
potentiáriusok, s ha ugyan csalárdsággal késértetnének bennünket, mindenek készen 
lévén, az operátiókhoz azonnal hozzáfog az Herceg, s ellhiszem, az utolsó elsőnél 
kevessebb: mert mi böcsülete katonának tempore pacis?296 tapasztaltuk s tapasztallyuk. 
Kirül is levévén Isten szerencséssen, reménlem többet írhatok Kegyelmednek. 

74. Királyfalva, 1718. június 14. 

Szenten hogy indulni akarok táborra, veszem ágensem, Koch Uramnak levelit, 
ki mit írjon Posarevect297 folyó conferenciákrul, azt extractualiter in transumpto298 

Kegyelmednek communieálni kívántam. Ily formán már békességben nem sokat ké-
telkeszem, kirül, leérkezvén, többet fogok írhatnom Kegyelmednek. Tovább is pedig 
búcsúzom Kegyelmedtül, s kívánom, láthassam, Isten ő Szent Fölsége éltemet enged
vén, frissen Kegyelmedet megtérésemkor. 

75. Zimonyi tábor, 1718. június 24. 

Három rendbéli de datis 25., 28v* Maji et 8 î currentis hozzám bocsátott Kegyel
med leveleit szenten hogy ideérkeztem, vettem becsülettel. Én Vékony Jánost, ha 
csak ide nem jőnn, akkoráég nem láttam: negligenter lát instantiájához, melyhez 
szokott sürgetésnél egyébb nem kívántatik. Amint secretariusom referállya, vagyon 
jó ágense, az által ösztönöztesse, minthogy secretariusom távullétire nézve kezdeti
képpen nem continuálhattya mostanság. E táján rettentő száraz melegek járnak, 
alég lehelhetünk az meleg ital mellett; reménlem mindazonáltal, kit ujjabb hirrül 
írhatok, ha csak farkában nem töri hallatlan csalárdsággal az kést török uram, rövid 
idő alatt fog hirdetetni nyilván az békesség. 

76. Zimonyi tábor, 1718. július 1. 

Tudóséthatom ujjonnan Kegyelmedet, hogy az békesség plenipotentiárius uraimék 
közt nemcsak in fieri,299 de annyira ment már, hogy curier által várván ő Fölsége 
ratificátióját s in silentio fölküldött punctumok subscriptióját,300 itten proxime ki
hirdetetik az békesség, Velencéseknek, a' mint halhatom, nem igen volt audientiájok. 
Máskép mihelyst publicáltatik itten az békesség, Duc de Anjou continuálván az 
hostilitást,301 innéd azonnal 10 gyalog, 6 lovas nímet és 2 magyar regiment bémegyen 
Olasz Országba. Micsodások s kié? még denominálva nincsenek mind. 

77. Zimonyi tábor, 1718. július 8. 

Ocsván 23tia praeteriti mensis Junii költ Kegyelmed levelit s odavaló constitutiókrul 
tudósétó írását kedvessen vettem. Méltó azon gaz beste kurafi volunterek302 nevit 
hordozó kóborlók, levelek kinyomozása után érdemes büntetést szenvedgyenek: 
mellyek fassiója s executiójokrul, de specialiter nem az mi táborunkrul corresponde-

295 útravaló (jókívánságát) 
296 békeidőben 
297 Pozsarevac Szerbiában, ma: J. 
298 kivonatosan másolatban 
299 alakulófélben, jövőben remélhetően, 
300 titokban felküldött pontok aláírását, 
301 Anjou hercege folytatván az ellenségeskedést = az 1713. évi utrechti béke az itáliai spanyol 

birtokokat (Milánó, Szicília, Szardínia és Nápoly) Ausztriának és a királyságra emelt Savoyá
nak juttatta. V. Fülöp spanyol király (előzőleg Anjou hercege) 1717 augusztusában két hajóhad
dal elfoglaltatta a két szigetet, de Anglia, Hollandia, Ausztria és Franciaország visszavette tőle. 
Nápoly és Szicília Ausztriának, Szardínia pedig Savoyának jutott, mely 1718-tól szard királyság 
néven szerepelt. 
i 302 önkéntes = itt nyilván egy esetleges kuruc mozgalom gyanúsítottjairól, kezdeményezői

ről lehet szó. * 
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áltak-é az idegen atyafiakkal? ha nem terheltetik engem értetni Kegyelmed, igen 
kedvessen veszem. 

Az miúta Urunk ő Fölségit szolgálom, unalmassabban cámpániát nem töltöttem, 
eszünk, iszunk, aluszunk, nem lévén egyéb foglalatosságunk. Plenipotentiárius urai-
mék jakrabb conferentiák után mintekkoráég sem alkhattak meg, noha jövendő 
békességben kételkednünk nem lehet, hacsak kivált tűz hamvában s végiben nem 
támad, s úgy hiszem, inkább legföllebb hat napok múlva munkájoknak békesség 
hirdetésivel világosságra köl jönni. 

78. Zimonyi tábor, 1718. július 15. 

Ajánlásom szerént írhatom Kegyelmednek, hogy az békesség tandem megvagyon, s 
holnap adatnak ki egyik s másik fél subsciptiója alatt concludát punctumok. Olasz 
Ország felé e' napokban indul meg 12 regement. In specie Gronsfeld, Szulczbach, 
Lobkovicz, Eck, Ebergényi, Turlach, Szekendorff, Braun, Holstein, Hessen és Alt 
Vűrtembergh. Kik nem hiszem, igen kedves vendégek legyenek. Ezeket pedig majd 
az publicátió után többen követik. . . 

P.S. Ha kijövetelre való szándéka Kegyelmednek, most könnyen lölhet szabadságot 
ő Hercegségétül. 

79. Stomfa, 1718. július 23.303 

Kegyelmed 13. praesentis Károllyrúl költ levelét kedvessen vettem, anyivalis in
kább, hogy Kegyelmed is pro 20 Augusti Posomban compareálni igyekezik, ha csak 
Fölséges Bellicumnak azéránt ellenkező parancsolattyát nem veszi Kegyelmed. Ami 
pediglen az mostani constitutiókrul való communicátióját illeti, igen kedvessen 
vettem Kegyelmedtül, hogy mindenekrül olly genuine informálni nem terheltetet 
Kegyelmed, s reménlem is, hogy nemsokára yalami bizonyost fogunk hallani az 
békességnek tractájárul, minthogy már utolsó curir expediáltatott az adversa féltül.304 

török császárhoz, mellynek eljövetelével elválik, micsoda eventussa lészen az békes
ség flractájának. 

80. Zimonyi tábor, 1718. július 25. 

. Harmadnapja subscribáltatván az békesség Posarevacon, azon roborált305 punc-
tumokat ugyanazon nap vitte fel Bécsbe Urunk ő Fölséginek iffiu Groff Bottyáni,308 

Caraffa Obristleutnantya. Kire való nézve már itt semmi foglalatosságénk nem lévén, 
s máskép is igen szűken teremvén itt környül belül az fourágé, szenten most indulok 
az lovassággal Bécs felé/*7 ott mégis bővebben telelhessenek, magam pedig, minek-
utánna jól ellrendeltetnek, utamat Királyfalva felé veszem. Ha Kegyelmednek is 
szándéka alájönni, azt tudom, egy kis levélke is végben viszi Eugenius Hercegnél. 

81. Stomfa, 1718. július 27.™ 

Noha nem kétlem, hogy már eddig Kegyelmed is ne értet volna az kívánt békes
ségről, az kit én is akartam tudttára adnom Kegyelmednek, hogy múlt napokban 
Gróff Bottyányi U rf f i hat postakürtnek fújásával Felséges Urunknak az meglét bé
kességet reportálta. Mellynek meglétével már az regementek is oszlanak és szük
séges helyekre commendiroztatnak, ezáltal vége szakadot már az particularis machi
nációnak is,309 ha az megírt békességnek particularitási bővebben megérkeznek, arrúl 
is tudósítani fogom Kegyelmedet. 

303 Ezt a levelet gróf Pálffy Miklós nádor írta Károlyinak. 
304 másik féltül (vagyis a töröktől.) 
305 megerősített 
306 Batthyány Károly, később herceg, tábornagy (1698—1772.) 
S07 Semmiképpen sem Bács helység, hanem Bácska értendő. 
308 Ezt a levelet is gróf Pálffy Miklós írta Károlyinak. 
309 részérdekek szerint való ügyeskedésének . . . Nem világos, hogy kire vagy mire céloz a 

levélnek e sora. 
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82. Péterváradi tábor (ex castris ad Peter-Varadinum), 1718. július 29. 

Károlybul 8va labentis költ Kegyelméd válaszát böcsülettel vettem; Vékony dol
gában én lehetőképpen fáradoztam s lám megíratatám nékie, minémő resolutiója 
lett instantiájára, de ha csak maga, vagy rendelt embere által nem mozgattya expe-
ditióját, magának tulajdonétsa később consecutióját,310 magamnak más gondjaim is 
vannak, az kik nem mindenkor engedik akármely bagatellákban törődnöm. Harmad
napja elloszoltunk Szemblinrűl fouragénak szűke miatt, s hoztam ide Péter-Váradi 
Tartományban az lovasságot, mellyet minekutánna ellrendeltem, enyehány napok 
múlva házom felé indulok, a' hol reménlem nemsokára láthatom Kegyelmedet. 
Besztercei311 commendanš uram herei igen idegenek előttem, nem tudom, mint 
hidgyem. 

• • 

83. Vöröskő vára, 1718. augusztus 18. 

Ideérkezésemmel veszem kedvessen 23. Julii költ Kegyelmed levelit. Közel jár 
Kegyelmed elmíjével, minthogy megvagyon az békesség (melynek punctum s arti-
culussét ime közlöm Kegyelmeddel), cessai van az operátiók, ellunom magamat, s 
ugyanazért változtattam is státiómat, oda alá hagyván campérozó regementeknél 
Ebergényi Uramat ő Excellentiáját.312 Történhetnék azomban még ez idén magamnak 
is felrándulásom Fölföldre... Más két rendbéli Kegyelmed leveleit ennek vígezísivel 
kedvessen vettem, hozza Isten szerencséssen Kegyelmedet, kívánom. Mit írgyon 
Király Uram secretariusomnak Vékony dolgában, leveleit íme originaliter accludálom. 
Bizony bár ne késedelmeskednék extractiójával, ha kölcsön veszi azon pínzt. 

84. Királyfalva, 1718. október 1. 

Károlyban 20ma praeteriti költ úri Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Tudva 
előttem jól nyomorult hazánknak iszonyú insége, s magával is hallatlan tehetetlen
sége: de mi haszna, s sub rosa írhatom, a' kinek rúla tenni illeník s lehetsége szerént 
tenni tartozník, válat vonyít, egyik Ratis-Bonában313 füttyül, másék mint az borz 
Csábrág várában,31'' s Csáky Uram is cardinalis lévén,315 gyülekezeténket mint ennek 
előtte, nem hiszem igen frequentállya. Én, mostan Bécsben létemmel eleget reprae-
sentáltam Eugenius Hercegnek, s recognoscálta szegénségit az Országnak, oly aján
lással, a' hol tűle telni fog, kívánnya nyomozni alleviátióját, s ő Fölségivel is szól-
lottam, de mi haszna, pirulás nélkül meg nem szabadultam volna, mert ha kérdezte 
volna, vagyon-é instructiótok ezeket promoveálni előttünk az Oszágtul? mit felel
hettem volna vallyon? s nem de nem pirulnom kölletett volna. Szílledésit az népnek 
bizony nem csudálom, mert ha egy, tudom én is bibiét az szegénységnek, s mégis 
tempore elaborationis et acceptationis quanti portionalis316 nem tudunk magunknak 
tanácsot adni! Ígérten ígérünk, s tudgyuk nyilván, hogy megadni lehetetlen! Ne 
csudáilyuk azért, hogy annakutánna sémi instántiánknál hitel nincsen, s a' mint 
méltó, azt válaszollyák patrocinim317 helett: szokása már magyaroknak az lamentatió. 
Lássa az Ország, ha egyenlő akarattal nem akarnak az dologhoz fogni s Urunknak 
könyörögni, én, Isten úgy segéllyen, magam falban nem verem fejemet, azonkívül 
is igazmondás miat elég ellenséget szaporétottam magamnak. Az tolvajlások hogy 
megzaboláltassanak, méltó dolog, kit recommendálok is Kegyelmednek, kívül belül 
máskép békességünk lévén, oly gaz népektül keblünkben ne háborgattasunk, foga-
tassanak s vegyik érdemes jutalmokat. 

85. Királyfalva, 1718. október 6. 

Vettem kedvessen 24. Septembris költ úri Kegyelmed levelit. Valóban jól esett 
azon gyilkos s tolvajoknak lett megfogatatások, vegyik érdemes jutalmát cseleke-

310 következményét, 
311 Erdélyben, Beszterce—Naszód m. Ma: Bistrit, R. 
312 Ebergényi László báró, tábornagy (1660—1724) 
313 Regensburg, 1663-tól a német birodalmi gyűlések színhelye. Az említett személy ismeretlen. 
314 Valószínűleg célzás gróf Koháry István (1649—1731) országbíróra. 
315 Gróf Csáky Imre (1672—1732) kalocsai érsek, bíboros. 
316 a portiók számának kidolgozása és elfogadása alkalmával 
317 védelem 
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deteknek. Vékony Jánosnak én nem szolgálhatok tovább, elég, hogy resolváltatott 
s expediáltatott is már dolga adhuc 11. Junii, csak levállya, a' vagy leváltassa,318 

már majd fél esztendőbeli fizetése lészen benn. Kegyelmedet pedig valamikor Isten 
hozza, szívessen fogom látni, de in Novembri itthon nem talál Kegyelmed, akkor 
rendelvén fiam319 lakodalmát Bécsben. 

86. Királyfalva, 1718. október 27. 

Çurrentis l lma hozzám bocsátott, egéségemrül értekező (melyben szolgálattyára 
Kegyelmednek még tengődem), Kegyelmed levelit kedvessen s köszönettel veszem, 
kívánván, Kegyelmedet is Isten éltesse s gazdaságbéli hosszú és szüntelen fogla-
latossági után vezérellye egyszer ide hozzánk. 

Gabonának drágasága bennünket is nem kevéssé környékez, és jóllehet azon föld
hez képpest s mezzei megígetések után nem olcsó 5 s 6 forintokon köbli az búzának, 
de ha oly tisztességes mértékje az földnek, hogy két debreceni köbölbül 11 posonyi 
véka telhet, respective még nem szintén drága. Csudálom, engedi Bihar Vármegye 
usussát oly helytelen, s máskép is tilalmas mértéknek, kit én meo tempore confis-
cáltatni320 szoktam. Melyrül az Nemes Vármegye Urunk ő Felsége parancsolattya 
mellet is tartozásképpen is megtilthatna. Lássa, övi az vétek, ha pusztul s romlik 
ezáltal is az tartomány. 

Fölsőbányaiaknak321 parancsolat meg nem tartása miat Cassára lett vételeket 
értem ugyan, de nem írgya Kegyelmed, minemő vala ő Fölsége parancsolattya: kirül 
kérem, ne terheltessík tudósítani Kegyelmed. Itten pedig nagy halgatás vagyon, s 
egyebet sem írhatok, hanem hogy spányorok Messinát megvették ugyan, de be
érkezvén már népeink, reméllyük nemcsak Messinábul ujjóbb, de egész Siciliábul 
kiverik rövid idő múlva őket. 

• 
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318 hogy eldöntetett s ki is adatott már dolga, még június 11-én, csak fizesse ki, vagy fizettesse 
ki (t. i. a kinevezési irat szokásos díját). 

319 Gróf Pálffy Pál (1694—1774), neje gróf Stubenberg Mária. 
320 az én időmben elkoboztatni 
321 Felsőbánya, Szatmár m. Ma: Baia Sprie, R. 
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. SZEMLE . 

ERWIN HAUKE—WALTER SCHROEDER—BERNARD TÖTSCHINGER 

DIE FLUGZEUGE DER K.U.K. LUFTFAHRTRUPPE 
UND SEEFLIEGER 1914—1918 

(H. Weishaupt Verlag, Graz, 1990. 198 o.) 

A sžó valódi értelmében hiánypótló 
művel lepte meg a hadirepülőgépekkel 
foglalkozó szakemberek és érdeklődők 
táborát a három szerző. Sziszifuszi 
munkával feltérképezték és katalogi
zálták az Osztrák—Magyar Monarchia 
repülőcsapatai és haditengerészeti re
pülői által az első világháború idején 
használt összes repülőgépeket: a gyár
tó cég, a gép sorozatszáma, típusa, jel
lemzői, motorja, motorteljesítménye, 
katonai rendeltetése és a legtöbb gép
ről, illetve sorozatról legalább egy 
fénykép. Nagyjából ennyi a könyv tar
talma. Kézbevéve: óriási adathalmaz, 
rengeteg képpel. Belelapozva, belemé
lyedve : nélkülözhetetlen kézikönyv. 
Olyan, mint egy szenvedélyes bélyeg
gyűjtőnek például a Zumstein-kataló-
gus. Adatai, képei és a képekhez adott 
bő magyarázatai alapján viszonylag 
könnyen azonosítani tud az érdeklődő 
minden, a császári és királyi légierő 
által használt gépet, találkozzon vele 
akár múzeumban, roncstelepen, vagy 
fényképen. A könyvre Bécsben a köny
vesboltok kirakatait böngészve, buk
kantam. Meglehetősen szokatlan cím
lapjával ragadta meg a figyelmemet. 
Borítólapján az első világháború leg
sikeresebb magyar vadászrepülője, a 19 
légi győzelmet aratott Kiss József tiszt
helyettes (hősi halála után hadnagy) 
arcképe látható. Az igazság az, hogy 
eddig az osztrák kiadók nem túlzottan 
kényeztettek el minket magyarokat eh
hez hasonló könyvborítókkal. Különö
sen nem akkor, amikor volt lényegesen 
több légi győzelmet aratott osztrák 
tisztje is a közös hadseregnek. Igaz, 
Kiss József a mai napig azt hiszem, a 
világon egyedülálló lovagiassággal nem 
megsemmisíteni, hanem legyőzni akar
ta ellenfeleit. Légi győzelmei közel fe
lében nem lelőtte, hanem földre kény
szerítve, fogságba ejtette a vele szem
be kerülő olasz és angol pilótákat. 

A könyv néhány általános bevezető 
táblázat és magyarázat után — ame
lyek viszont feltétlenül figyelmet ér
demelnék, mert az adatok, képek rend

szerezésének logikájával ismertetik meg 
az olvasót — külföldi beszerzési forrá
sonként, valamint ausztriai és magyar
országi repülőgépgyáranként mutatják 
be az egyes géptípusokat, szériákat. 
Már az első nagyobb fejezet, a „kísér
leti és zsákmányképek" listája, meg
lepő. Kiderült, hogy a Monarchia légi
ereje meglepően sok olasz, francia, 
orosz és angol zsákmánygépet állított 
szolgálatba. Elsősorban kísérleti jelleg
gel. A következő nagyobb fejezet a kül
földi gyárakban a császári és királyi 
repülőcsapatok részére gyártott gépe
ket mutatja be. Az eddig is közismert 
volt, hogy a német (holland) Fokker, 
Brandenburg, Gotha és Albatros gyá
rak — a licencek eladásán túl — har
ci repülőgépeket is szállítattak a Mo
narchiának, kevésbé tudott viszont, 
hogy 1917-től, Odessza elfoglalását kö
vetően, az ottani orosz érdekeltségű 
Anatra gyár is bővítette kitűnő gyárt
mányaival gépparkunkat. Közbevető
leg megjegyzem, az egyik ilyen Anatra 
gép a prágai technikai múzeumban lát
ható. 

A könyv összterjedelmének közel 80 
százalékát az ausztriai és magyarorszá
gi repülőgyárak termékeinek bemuta
tása tölti ki. A tíz nagy és kisebb gyár 
közül a magyarországiakat emelem ki. 
A Magyar Lloyd Repülőgépgyár Aszó
don elsősorban saját — Lloyd — terve
zésű, illetve osztrák Aviatik Berg t í
pusú gépeket készített. Az albertfalvai 
UFAG (Ungarische Flugzeugwerke A. 
G.) zömében német Branderburg-gépe-
ket gyártott licenc alapján, a Magyar 
Általános Gépgyár pedig, Budapesten, 
Fokker gépeket és Daimler motorokat. 
A motorgyártásba még az aradi Ma
gyar Automobilgyár RT (Harta) is be
kapcsolódott. A különleges gyártmá
nyok közül figyelemre méltó Petróczy» 
Kármán-Zurovec megfigyelőgépnek ki
fejlesztett első két helikopter prototí
pusa. Ahogy a szerzők megjegyzik, saj
nos, a „Dunai Monarchia" összeomlása 
megakadályozta sikeres továbbfejlesz
tésüket. 
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A gépek bemutatása után a szerzők 
részletesen tárgyalják az összes, hábo
rúban bevetett repülőszázad elhelyez
kedését az egyes hadszíntereken, helyét 
a hadseregek, hadtestek hadrendjében 
és tábori repülőtereit, továbbá a pót
századok (mai értelmezésben: kiképző 
századok) elhelyezkedését. Közülük Ma
gyarországon az 1. kiképző század Új
vidéken, a 4. Szombathelyen, az 5. Sze-
ged-Rókuson, a 9. Aradon, a 13. Lúgo
son, a 15. ismét Aradon, a 18. Kolozs
várt állomásozott. 

Külön fejezetet kap a repülőcsapatok 
technikai kiszolgáló- és raktárbázis-há
lózata, hazánkban Brassótól Zalaeger
szegig jó néhány. Figyelemre méltó az 
egyes századok ismertető jeleinek le
írása és bemutatása 7 fekete-fehér és 
31 színes táblán. 

Hasonló rendszerben felépítve fog
lalkoznak a szerzők a császári és királyi 
haditengerészeti repülőgépekkel és re

pülőcsónakokkal is. Érdekességük, hogy 
jelentős részüket — mintegy felét a 
sok száz gépnek — az albertfalvai UFAG 
gyárban állították elő. A haditengeré
szeti légi támaszpontok (köztük Fiume 
és Keszthely) ismertetését követően a 
Monarchia repülőgépeibe beépített és 
gyáraink által készített motorok (Da
imler, Daimler-MÁG, Hiero, Mercedes, 
Prága, Rapp, Benz stb.) tárgyalásával 
zárják a könyvet. 

A könyv értékét növeli adatainak 
megbízhatósága és pontossága. Több
szöri ellenőrzés után sem sikerült egy
etlen hibát találnom benne. Igaz, ele
ve biztos voltam, hogy nagy gondos
sággal állították össze, mert a magyar 
adatokat „szállító" kitűnő magyar re
püléstörténeti szakíró, Winkler József 
közismert roppant lelkiismeretes mun
kájáról és az osztrák szerzők is nem
zetközileg ismert szakemberek. 

Pataky Iván 

DOMBRÁDY LÓRÁND 

A LEGFELSŐBB HADÜR ÉS HADSEREGE 

(Zrínyi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 224 o.) : 

Rassay Károly — Horthy Miklós em
lékiratának német nyelvű kiadásához 
írva kommentárt — kérdést fogalma
zott: miért kapcsoljuk a magyar törté
nelem első világháborút követő negyed
századát a kormányzó nevéhez? Rassay, 
a magyar polgári baloldal talán legfel
készültebb reprezentánsa, nyilván nem 
történészként, hanem — kissé késve 
csak — kortársként foglalt állást. í té
letéhez a politikai mozgások végered
ményei és a számára látható kormány
zó szolgáltattak forrásokat. 

Rassay közel negyven évvel ezelőtt 
alakította ki véleményét, ám a ma tör
ténészének is igen sokszor azokból kell 
építkeznie, ami Rassaynak is rendelke
zésére állt már. 

Dombrády Lóránd a kérdéskör for
rásszegénységére nem utal. így arra 
sem, hogy a kormányzó két irodájának 
— a kabinetirodáról és a katonai iro

dáról van szó — irattáraiból töredékek 
is alig maradtak csupán. 

A primer források elégtelensége 
kényszerpályára küldte a szerzőt. Eb
ből pedig az következett, hogy döntőb
ben a hagyományos politikatörténet 
eszközeit kellett alkalmazni. A közve
tett források pedig nem tették lehető
vé, hogy szereplőit — különösen fősze
replőjét, a kormányzót — állandóan 
emberközelben láttassa, pszichogram-
mot készítsen róluk. 

A történész nem szépíró, fictiont nem 
írhat, ám ott, ahol forrásai ezt megen
gedik, több mint moderátor. Dombrády 
is több. Persze: ahol teheti. így pl. az 
1921. október 31-i „fogadás" ábrázolá
sánál és elemzésénél. Itt nemcsak a 
„hatályos" kormányzati elitet — az ál
lamfőt, a miniszterelnököt, a külügy
minisztert, a főparancsnokot — és a 
„túlsó oldalt," a „lajtabánságiakat", 
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mint testületet tárta az olvasó elé, de 
az egyes személyeket is. 

Nyilván a források hiánya okozta, 
hogy az olvasó inkább fekete-fehér, 
mint színes képet kap az egyik legfon
tosabb kérdésről: a kormányzó kato
nai felkészültségéről és ennek következ
ményeiről. A szerző — a győri prog
ram előtörténetét tárgyalva — megje
gyezte : „ . . . látókörét leszűkítette ka
tonai múltja és látásmódja." A recen
zens itt megemlítheti talán: Horthy a 
flottától érkezett, a közös hadsereg 
másik haderőnemét szinte alig ismer
te. Ám nemcsak emiatt: úgy tűnik, 
hogy a szerző a kormányzó alkalmaz
ható katonai felkészültségét túlbecsül
te. 

Űjra a források hiányát kell említe
nünk: ki, vagy kik és milyen részarány
ban készítették nyilvánosságnak szánt 
beszédeit, milyen volt a munkamegosz
tás itt. A kérdés úgy is feltehető: mi
vel, milyen érvekkel és kiknek lehetett 
befolyásolniuk őt. A szerző — forrása 
nem lévén — kombinációkba, hipotézi
sekbe nem szaladt bele. Jól tette. 

A munka a bravúrelemzések egész 
sorát adja. Utalhatunk így a tisztikar 
mérlegelésének összetevőire: Horthy, 
vagy IV. Károly. De arra is: miként 
alakította és módosította Gömbös sze
mélyének felértékelődése a tisztikar 
Horthy-képét. Igen árnyalt a kormány
zó—kormányfő—vezérkarfőnök viszony 
bemutatása 1943-ban. Teljesen meg
győző az 1944-es év 1943-as előtörténe
tének, a vég kezdetének ábrázolása. És 
a sor folytatható. 

Ám a recenzens egy kissé az ördög 
ügyvédje is. Erre esetünkben nem a 
kánonjog, de valami sajátos jogszokás 
kötelezi. 

Amikor a recenzens néhány kérdést 
fölvet, a szerző teljesítményét, munká
jának értékeit ismeri el: ezek megfo
galmazását a szerző kutatásai, adatnia
garája és analízisei tették lehetővé. 

A távolság, „távolítása" meggyőzőbb 
képet eredményezett volna, amikor a 
szerző a legitimizmus és a k. u. k.-ha-
gyományok között tett különbséget. 
Részben ide is kapcsolható: úgy tűnik, 
hogy kissé előbbre keltezte Horthy an
tilegitimizmusának kezdeteit. Az alig
ha kérhető persze számon a szerzőtől 
— már csak azért is, mert érinti a 
kérdést —, hogy a királyválasztó és a 
legitimista tábor közös volt abban 
hogy mindkettő számos csoportosulás

ból, frakcióból állt. A szerző imponáló 
kutatásai mélységét és szélességét te
kintve nyilván a terjedelem kényszerű 
elfogadása eredményezte, hogy a vitéz 
rend tervezett és valós, sollen és sein 
funkciói csupán említést kaptak. 

Vitatkozom viszont a szerzővel — 
bár gondolatmenete és ennek bizonyí
tása igen meggyőző—, amikor Gömbös 
„integrálásáról" a bethleni logikumot 
vázolja. Ügy vélem, hogy mindez — 
Gömbös közelebb, később közel enge
dése a döntésekhez — Bothlen részéről 
stratégiai veszélyeket — ezeket nem 
ismerte fel, valószínű, hogy nem is is
merhette volna fel — rejtő taktikai hú
zás volt, míg Gömbös megjátszotta azt 
a koncessziós politikust, akit később 
miniszterelnökként is gyakran kellett 
alakítania. Egyébként éppen katonai 
kérdésekben húzható szinte háryjánosi 
sorompó az államtitkár és a miniszter 
Gömbös között. Előbbinek a hadsereg-
vezetésére még befolyása is alig volt, 
ami persze alapvetően módosult 1929-
ben. Gömbösnél maradva: úgy vélem, 
hogy a tárogató és a regőscsoport etc. 
klasszikus pótcselekvés volt a „tenni 
kell, de nincs reá pénz" szorításában. 

Nem tartozik a szerző témájához, ám 
úgy vélem, hogy a baloldal elleni kö
zös küzdelem a németekkel inkább volt 
a külpolitika területére is benyomuló 
Belügymini sztérium vadászterülete, 
mint a katonáké. (Sombor^Schweinitzer 
József többször is feltűnik Berlinben 
1935 után. Információi sem jelentékte
lenek.) 

Nem recenzióban, inkább monográ
fiában kellene tisztázni: milyen intéz
mények révén gyakorolt nyomást Né
metország a magyar kormányokra 
Gömbös halálát követően. Hiszen a ma
gyarországi német kisebbség intéz
ményhálózata titkosszolgálati tevékeny
séget is folytatott már ekkor, és jelen
tősek voltak a magyar jobboldal köz
vetlen német kapcsolatai is. Abban 
persze egyetértek a szerzővel, hogy a 
német—magyar katonai kapcsolatok 
nem csak útjelzőket, ennél többet adtak 
a két ország politikai közeledéséhez. 

Koblenzben folytatott kutatásaim 
nyomán tudom kiegészíteni a Szom
bathelyi menesztésének okait lajstro
mozó szerzőt — „ . . . a németek feltehe
tően Szombathelyinek a balkáni kér
désben megmutatkozó tehetetlenségét 
még megbocsátották volna, bizalmukat 
a Hatz-féle akció és az amerikai ejtő-
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ernyős ügy nyomán vonták meg t ő l e . . . 
— írja Dombrády. 1944. április 4-én 
egy bécsi kórházból Feketehalmy— 
Czeydner Himmlernek küldött levelet 
— „ . . . hallom, hogy Szombathelyi, 
mint a vezérkar főnöke, még mindig 
hivatalában van. Vadássza le őt és em
bereit (Bajnóczyt, Nádayt, Aggtelekyt, 
Rüdigert) . . . Azonnal tartóztassa le 
Szombathelyit, mert enélkül ismét vál
ság lesz Magyarországon..." — írta. 
(Bundesarchiv Koblenz. NS19(847.) 

A szerző igen árnyaltan szól Vörös 
Jánosról, lépéseiről. Egy kiegészítést 
azonban talán itt is lehet tenni: a ve -̂
zérkar új főnöke Sztójayval került kö
zös nevezőre abban, hogy mindketten 
megígérték: a kormányzó jóváhagyása 
nélkül is hajlandók a német igények
nek megfelelni. 

Annak feloldásához is újra Koblenzr 
be kellett utazni, miért akarta Vee-
senmeyer Vasváryt látni — Kádár Gyu
la után — a 2. osztály élén. Az ok: Vas-
váry rendszeresen informálta 1943-ban 
a budapesti német követség rendőratta

séi feladatokat is ellátó „diplomatáját", 
Kienastot. (Bundesarchiv' Koblenz1. 
NS19/3782., NS19/2114.) 

Az persze már stílusgyakorlat, hogy 
a. szerzőt kiegészítsük: a kormánynak 
nem lehettek illúziói Vörös Jánossal 
szemben. Nem is voltak. : ' 

Végül két megjegyzés. 
A szerző ügy véli, mivel a kormányo

zó . a. csapatok parancsnokaival „ . . . érf-
demi kapcsolatokat kiépíteni nem volt 
képes, így. a katonái előkészületek is 
kudarcra voltak ítélve." Azt gondolom, 
hogy itt az okok egyikéről van szó csu
pán. 

Könyvének egy másik helyén pedig 
azt állítja, hogy a fegyverszünet a ve
zérkar nélkül elképzelhetetlen volt. És 
a két hadsereg? Az 1. és a 2. magyar 
hadsereg — „kormányzóközvetlen" 
megoldással? 

Dombrády Lóránd kitűnő munkát írt, 
a Horthy-könyvészet , eddigi legjobb 
teljesítményét adta. 

Vargyai Gyula 
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BETHLEN ISTVÁN EMLÉKIRATA, 1944 
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Sajtó alá rendezte és a j egyzeteket írta Romsics Ignác, 
bevezet te Bolza Ilona és Romsics Ignác 

{Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 174 o.) 
! 

Ügy vélem, nem túlzás azt állítania 
recenzenseknek, hogy a történeti for
rások között különös helyet foglalnak 
el egy-egy történeti korszak szereplői
nek naplói, visszaemlékezései. Ezek a 
személyes élmények alapján íródott, 
sajátos hangvételű írások nem egy eset
ben fontos kiegészítői egy-egy időszak
ról, történeti korról szerzett ismerete
inknek. 

Vannak országok, ahol a memoárok, 
korabeli naplók — főleg a közelmúlt 
történetét tekintve — szinte elárasz
tották, elárasztják a könyvpiacot. Ma
gyarországon az elmúlt negyven esz
tendő alatt csak elvétve jelent meg 
egy-egy „csemegének" számító napló, 
Visszaemlékezés a közelmúlt történel
mében fontos szerepet játszott politi

kus, közéleti személyiség, vagy katona 
tollából. Az 1970-es .években azután 
többször jelent meg egy-egy gyorsan 
bestsellerré váló könyv. A kiadók, ér
zékelve a lehetőségek bővülését, az ol
vasók érdeklődését, egyre-másra igye.-
keztek megjelentetni korábban „kiad-
hatatlannak" vélt írásokat. 

A memoárirodalom kiadásába szinté 
valamennyi kiadó bekapcsolódott, jó és 
gyenge munkák váltogatták egymást, 
nem egy esetben az elsekélyedés ve
szélyével fenyegetve. Az 1988-as esz
tendő azonban azt bizonyította, hogy 
vannak még a magyar „napló- és mé-
moárirodalomnak" rejtett tartaléka}, 
„csak" fel kell tárni azokat. A feltárás 
érdemében jelentős lépést tett á Zrí
nyi Katonai Kiadó, amely 1988-ban út-



jára indította Sisak és cilinder című 
sorozatát. Ennek a sorozatnak a célja, 
hogy ai Horthy Miklós nevével fémjel
zett korszak törtérielmének vezető poli
tikusai és katonái tollából íródott nap
lókat, visszaemlékezéseket közreadja. 

A sorozat tervezett kötetei közül — 
Bethlen István emlékirata 1944, Náray 
Antal visszaemlékezése 1945, Vattay 
Antal naplója 1944, Vörös János nap
lója 1944—1945, Jungerth-Arnóthy Mi
hály naplója, Bethlen Béla visszaemlé
kezése, Bánf f y Dániel visszaemlékezése 
stb. — elsőként az egyik legértékesebb, 
Bethlen István emlékirata látott nap
világot. 

Ez az emlékirat angol nyelven már 
megjelent 1985-ben Münchenben a Štú
dia Hungarica sorozat köteteként, de a 
magyar olvasók csak most. ismerked
hettek meg ezzel az írással a közreadó 
Romsics Ignác és Bolza Ilona, valamint 
a Zrínyi Katonai Kiadó jóvoltából. 
' Bethlen István emlékiratának nem
csak a tartalma, de születésének körül
ményei és későbbi sorsa is igen érde
kes, hiszen az 1944 nyarán íródott né
hány tíz oldalas írás negyvennégy esz
tendő eltelte után „tért haza." Címe : A 
magyar politika a második világhábo
rúban. Politikai tanulmány vagy vád
irat. Érdekes cím, a tanulmány valóban 
vádirattal ér fel, azokkal szemben, akik 
az 1930-as évek végétől a magyar poli
tikát irányították. Bethlen István vi
szonylag könnyű helyzetben volt, hi
szen a „kívülálló" tárgyilagosságával, 
de ugyanakkor a kulisszatitkokat is is
merő „bennfentes" magabiztonságával 
vethette papírra gondolatait. Írása az 
ellenforradalmi rendszer egyik legfel
készültebb, legnagyobb formátumú po
litikusának bírálata arról á rendszer
ről, illetve annak a második világhá
ború időszakában folytatott politikájá
ról, amelynek létrehozásában, elfogad
tatásában, döntő szerepet játszott. 

Bethlen István- a miniszterelnöki 
poszttól történt megválása (1931) után 
is a politikai élet aktív résztvevője ma
radt. Mint Horthy Miklós kormányzó 
bizalmasa, a Felsőház tagja, a legfon
tosabb'kérdésekről is első-kézből érte
sült. Személyes felfogása, meggyőződé
se • à második világháború előestéjén 
egyre markánsabbnak volt tekinthető: 
lazítani a' német i kapcsolatokon, vala
milyen módon kiriiaradni: a háborúból. 
Ďe hogyan? ik 

Erre a kérdésre nem ad választ 
Bethlen István írása, de a szerző úgy 
vélte, hogy az ország addig távol tart
hatta volna magát a háborútól amíg 
„ az orosz gőzhenger a Kárpátok
ban meg nem jelent." Addig az idő
pontig — Bethlen István véleménye 
szerint — Magyarországnak „ . . .két 
célt kellett volna állandóan szem előtt 
tartania, az egyik, hogy igyekezzünk 
semmiképp sem beleavatkozni a két 
nagyhatalom küzdelmébe, amely be
avatkozásból semmi hasznot sem húz
hatunk, és reánk nézve csak veszélyek 
származhattak, a másik, hogy semmit 
se tegyünk, amivel Németország részé
ről több-kevesebb joggal a megszállást 
provokálhattuk volna." 

Bethlen István írásával végül is nem 
receptet kívánt adni — így utólag — a 
döntéshozatalra hivatott tényezőknek, 
hanem nézeteit foglalta össze és muta
tott rá azokra a kül- és belpolitikai 
hibákra, tévedésekre, amelyek Magyar
országot a végzetes, 1941. évi esemé
nyekhez vezették. Bethlen úgy vélte, a 
kritika nélküli németország, azon az 
alapon, hogy az ország mindent csak a 
németektől várhat és Németországnak 
érdeke egy nagy Magyarország feltá
masztása, téves. 

Áttekintve a magyar bel- és külpoli
tikai viszonyokat — köztük a magyar— 
német kapcsolatokat is — az 1930-as 
évektől, úgy foglalt állást, hogy Német
ország gyakorlatilag semmi előnyben 
nem részesítette Magyarországot szom
szédai rovására. A területi revízió tá
mogatása sem magyarbarátságból, ha
nem sokkal inkább politikai számítás
ból következett be. 

Ugyanakkor — legalábbis megíté
lésem szerint — Bethlen a magyar po
litika útjának megválasztását alapve
tően Trianonban véli felfedezni — he
lyesen! (Ezt a tényt legfeljebb az el
múlt negyven esztendő felületes publi
cisztikája és történetírása tagadta.) A 
Párizs könyéki — békeszerződéseknek 
nevezett — diktátumok már eleve ma
gukban hordozták egy majdani nagy 
világégés csíráit, a kérdés legfeljebb 
csak az lehetett, hogy „mikor szökken 
szárba a mag." Huszonöt év kellett 
hozzá! 

Természetesen lehet vitatkozni azon, 
hogy Bethlen István „tanulmánya" 
helytálló, avagy nem, de azon nem, 
hogy egy átgondolt, a hatalomnak segít
séget nyújtható írásról van szó, egy 



olyan munkáról, amely a jövőben meg
teendő lépéseket is sejtetni engedte, de 
alapvetően a múlt tévedéseinek bemu
tatását vállalta. Kevés hasonló elem
zés készült a korszak vezető politikusai 
részéről az adott időszakban. 

Bethlen István kritikusan összegezte 
ötvenoldalas tanulmányának gondola
tait. Amint írta „Hosszú sorát jegyez
tem fel az éveken keresztül elkövetett 
politikai hibáknak, valamint az ellen
állás hiányának és gyöngeségének, 
amelyek mind fokozódó ütemben egyik 
a másikat és hatásukat halmozva idéz
ték elő azt a szörnyű eredményt, amely
nek láttára minden kissé gondolkodó 
és magyarul érző embert úgyszólván 
sírógörcs kell, hogy elfogjon. Hová let
tek a régi magyar hazafias erények? 
Hová nemzeti önérzetünk, a független
ségünk iránti törhetetlen ragaszkodá
sunk, amelyért évszázadokon keresztül 
annyi vér folyt és annyi magyar könny 
hullott? Hová lett politikai iskolázott
ságunk, amelyre mindig oly büszkék 
voltunk?" 
A válasz — amint írja Bethlen István 
— részben megtalálható a tanulmány
ban, de hogy idáig jutottunk, az nem
csak a mi hibánk. „Nemcsak mi vol
tunk és vagyunk a hibásak; a mi mu

lasztásaink, a mi tévedéseink, a mi bű
neink egyedül jutottak volna önma
gunkban idáig." Ügy érzem, Bethlen 
István ezen gondolatai is megszívle-
lendőek, amikor a két világháború kö
zötti és a második világháború alatti 
történelmünket vizsgáljuk. 

Bethlen István emlékiratának termé-r 
szetesen gyakorlati kihatása nem lett, 
hiszen a szerző azt az utókornak meg
őrző gróf Bolza Ilona grófnőnek 1944 
augusztusában azzal a megjegyzéssel 
adta át, hogy senkinek se adja át, még 
a családjának sem, de ha úgy látja, 
hogy elérkezett az. ideje, tegye közzé. 
Ez az idő külföldön negyvenegy, Ma
gyarországon negyvennégy év után jött 
el. Hogy kár volt ennyi ideig várni? 
Lehet; de a „jobb későn mint soha" elv 
mégiscsak lehetővé tette, hogy sokan 
kézbe vehessék ezt az elemzést, amely 
ma sem veszített aktualitásából. Hogy 
a körülményeket, az eseményeket és a 
szerző gondolatait jobban megérthes
sük, ahhoz a Romsics Ignác és Bolza 
Ilona Bethlen Istvánról rajzolt pálya
képe és a kézirat keletkezésének és sor
sának alakulásáról írott sorai nyújta
nak élményszámba menő tájékozta
tást. 

Szakoly Sándor 

KOVÁTS LAJOS 

SÓLYMOK HÉJÁK, NEBULÓK 

(MAHÍR Kiadó, Budapest, 1990. 126 o.) 

1990 augusztusában jelen meg Kováts 
Lajos Sólymok, Héják, Nebulók című 
könyve, amely a magyar ipar a máso
dik világháború előtti időkben a hadi
termelésre történt átállításának egy 
•eddig kevéssé ismert részét mutatja be. 

A magyar repülőgépgyártás történe
tének ismert kutatója, több cikk és ta
nulmány szerzője, az Üzemtörténeti Fü
zetek sorozatban megjelent , A Dunai 
Repülőgépgyár Rt. története" c. mun
kája után új könyvében egy másik je
lentős repülőgépgyártó üzem, a MÁV AG 
Repülőgépgyár 1936—1944 közötti tevé
kenységét dolgozta fel. Vállalkozása 

annál is inkább elismerést érdemel, 
mivel a második világháború idején 
működő, repülőgépgyártással foglalkozó 
magyar üzemek közt teljesítményét te
kintve a negyedik helyen álló MÁV AG 
Repülőgépgyár irattára a háború alatt 
eltűnt. A gyár történetének kutatása
kor a szerző kénytelen Volt minden 
olyan intézmény, üzem, pénzintézet le
véltári anyagát átvizsgálni, amelyek 
valamilyen formában kapcsolatban áll
tak a MÁVAG repülőgépgyárával. Így 
mindenekelőtt a legfőbb megrendelő, a 
Honvédelmi Minisztérium megmaradt 
adatait és a két legnagyobb magyar 

— 156 — 



repülőgépgyártó üzem, a Weiss Man
fréd Repülőgép- és Motorgyár Rt., va
lamint a Dunai Repülőgépgyár Rt. do
kumentumait. 

A szerző a Hadtörténelmi, illetve az 
Országos Levéltárban végzett többéves 
kutatómunka, valamint a MÁV AG egy
kori munkatársaival és pilótáival, első
sorban Takátsy Tiborral a MÁVAG 
Repülőgépgyár volt főmérnökével és 
berepülő főpilótájával folytatott beszél
getések alapján tárja az olvasó elé a 
MÁVAG-ban 1936—1944 közt folyt re
pülőgépgyártás történetét. Könyve meg
írásakor Kováts Lajos korábbi művei
ben is követett alapelve szerint csak 
olyan adatokat használt fel, amelyeket 
korabeli hiteles dokumentumok tá
masztják alá. A felhasznált források 
lelőhelyéről pontos jegyzetapparátus tá
jékoztatja az olvasót. 

A szerző könyvében végig arra törek
szik, hogy a M. Kir. Légierő fejlesztési 
koncepciójába ágyazva ábrázolja a 
MÁVAG repülőgépgyártó tevékenysé
gét. A logikusan felépített mű első fe
jezetei azt mutatják be, hogy a hadve
zetés a légierő fejlesztési programja és 
a repülőgépgyártás decentralizálása ér
dekében, hogyan vonta be a MÁVAG-
ot a repülőgép-javítást, majd építést 
végző nagyvállalatok körébe, felhasz
nálva a földi járművek gyártásában 
már nagy hagyományokkal rendelkező 
gyár tapasztalatait éš szakmunkásgár
dáját. A következő fejezetek a MÁVAG 
Repülőgépgyárban épített repülőgéptí
pusokat, azok megvételével, gyártásá
val, szállításával kapcsolatos problémá
kat tárgyalják. Ezek közül az első a 
WM 21 „Sólyom" felderítő-bombázó, 
amelyből 43 példány sárkányának gyár
tását és összeszerelését végezte el 1939 
és 1942 közt a MÁVAG repülőgépgyára. 
A repülőgépsárkányok építésével szin
te egy időben indult meg a MÁVAG-
ban a repülőgépmotorok javítása, illet
ve a Hirt h HM 504 motor licencének 
megvételével a repülőgépmotor-gyártás 
is. Ennek bemutatására szintén egy fe
jezetet szentelt a szerző. A következő 
rész némileg eltér a szerkesztés kon
cepciójától. Ebben ugyanis nem egy, a 
MÁVAG által gyártott repülőgéptípus, 
hanem az olasz Reggiane Re. 2000 
„Falco" vadászgép kerül bemutatásra, 
amelyből 1939/1940-ben 70 darabot vá
sároltak a M. Kir. Légierő számára. A 
fejezet levéltári források alapján lész-
letesen foglalkozik a Magyarországon 
Héja néven rendszeresített típus meg

vásárlásának körülményeivel és a szál
lítás körül adódott nehézségekkel. 1940-
ben a magyar hadvezetés úgy vélte, 
hogy a korszerű, fémépítésű vadászgé
pek hazai gyártásának megindítását a 
Re. 2000 licencének megvásárlásával 
lehet a leggyorsabban biztosítani. A 
gép sárkányának gyártásával és a WM 
Repülőgép- és Motorgyár Rt.-nél ké
szült WM 14 B motorok beépítésével a 
MÁVAG Repülőgépgyárat bízták meg. 
A licenc megvételét, az eredeti típustól 
eltérő módosításokat és az úgynevezett 
MÁVAG-Héják gyártását egy újabb 
fejezet tárgyalja. Az 1938-tól rohamosan 
fejlődő M. Kir. Légierőnek minél több 
iskola- és gyakorlógépre volt szüksége, 
így kapott a MÁVAG Repülőgépgyár 
1941-ben megrendelést 10 darab magyar 
tervezésű M 25 „Nebuló" iskola- és tú
ragép építésére. A kiképzőgépek iránt 
egyre fokozódó igények kielégítésére 
1942-ben megvásárolták az Arado Ar 
96B-3 típusú katonai iskola- és gyakor
lógép licencét. A gép gyártásával a 
MÁVAG Repülőgépgyárat bízták meg, 
amelynek a MÁVAG-Héja vadászok 
kifutásával 1944-től felszabaduló kapa
citását a gyakorlógépek előállításával 
kívánták lekötni. Az Aradok gyártásá
val foglalkozó fejezet a német cégekkel 
való kooperációból adódó nehézségek 
mellett bemutatja az 1944-ben egyre 
növekvő nyersanyag- és alkatrészhi
ányt, amely oda vezetett, hogy a meg
rendelt gyakorlógépek már nem kerül
hettek átadásra. A MÁVAG által gyár
tott repülőgéptípusok megvételével, 
gyártásával, leszállításával kapcsolatos 
adatok részletes bemutatása mellett a 
szerző közli az adott típus harcászati 
és műszaki jellemzőit, műszaki leírását, 
ismerteti esetleges harci alkalmazásait 
és végül értékeli a gépet harcászati és 
műszaki szempontból. Minden típusis
mertetéshez gondosan szerkesztett táb
lázat készült, amely az átadott gépek 
egyéni jelzésein kívül feltünteti a meg
rendelés számát, azt, hogy a gép melyik 
sorozatban épült, a berepülés és az át
vétel idejét, valamint — amennyiben 
adat volt rá — a sárkány- és motor
számokat is. A kötet három utolsó feje
zete, a MÁVAG-nak a DB—605 A és B 
repülőgépmotorok, illetve a Messersch
mitt Mf (Me) 109G típusú vadászgépek 
magyarországi gyártásában való bekap
csolódását mutatja be levéltári források 
alapján. A könyvet 23 db eddig publi
kálatlan fénykép és 12 db iratmásolat 
illusztrálja. Bonhardt Attila 
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DMITRIJ VOLKOGONOV 

GYŐZELEM ÉS TRAGÉDIA 
SZTÁLIN POLITIKAI ARCKÉPE 

• 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1990. 498 o.) 

A könyvtárnyi külföldi és polcnyi 
magyarországi Sztálin-könyvészet gaz
dagabb lett Volkogonov munkájával. 

Elsődlegesen azért, mert a szerző — 
ez persze csak a laikus számára meg
lepetés — olyan levéltári forrásokat 
használt, amelyeket eddig történész 
nem látott, nem láthatott. (Ki tekint
hette meg ezeket — a válasz tanul
mányt kívánna.) Ezen az sem változtat, 
hogy Volkogonov nem profi történész, 
hanem levéltárossá lett (tett?) katona. 

Forrásairól ezt írta: „. . .sokáig ku
tattam a Központi Pártarchívumban, a 
Szovjetunió Bíróságának Levéltárában, 
a Vörös Hadsereg Központi Állami Le
véltárában, a Honvédelmi Minisztérium 
Állami Levéltárában, a Vezérkar Levél
tárában . . . " Könyvének egy másik 
helyén azonban megjegyezte: „ . . . azok
ban az arhívumokban, amelyek szá
momra hozzáférhetőkké váltak . . . " 

Volkogonov teljes forrásfeltárást — 
és nemcsak politikai okok miatt — 
nyilván nem végezhetett: ez egy ember 
teljesítőképességét messze meghaladta 
volna. Ám így is információáradatot 
zúdít az olvasóra. Dokumentumok ez
reit idézi, ismerteti. Bár az időrend in
dokolatlan megtörése olykor zavaró, a 
kérdéskör kutatója számára is nóvu
mokkal tud szolgálni. Utalhatunk az 
egyik utolsó Lenin-megnyilvánulás kol
lektív manipulálására 1923 januárban, 
de arra is, hogy 1938. december 12-én 
— tehát egyetlen napon — Sztálin és 
Molotov 3167 személy kivégzését hagy
ta jóvá. A sort Zsukov 1941. május 15-
én készített f öl jegyzésével folytatjuk, 
amelyben javasolta: „...szükségesnek 
tartom, hogy semmiképpen sem enged
jük át a kezdeményezést a német pa
rancsnokságnak, előzzük meg az ellen
séget a szétbontakozásban, és abban a 
pillanatban rohamozzuk meg a német 
hadsereget,, amikor még a szétbontako-
zás stádiumában lesz, és nem marad 
ideje a front és a fegyvernemek együtt
működésének megszervezésére . . " For
rása a szerzőnek az ellentmondásosan 
nyilatkozó Moszkalenko marsall is, aki 

az 1941-es szovjet kapituláció lehetősé
géről beszélt. Nem jelentős, de jellem
ző ez is: „ . . . m i n t teljhatalmú diktá
tor, munkatársai között is Íratlan visel
kedési rendszabályokat vezetett be. En
gedély nélkül például nem jöhettek 
össze (ketten, hárman, többen pedig 
végképp nem) valamelyikük irodájá
ban, lakásán vagy nyaralójában. Kivé
telt csak Berija képezett, aki Malen-
kov közeli ismerőse volt és gyakran 
együtt, egy kocsiban utaztak a dácsára, 
vagy jöttek vissza onnan. Kizárólag 
Sztálin dolgozószobájában gyűlhettek 
össze valamennyien, (persze csak meg
hívásra.)" Az persze szovjet szerző tol
lából több mint forrásközlés — ehhez 
a genocídium-matematika művelői ju
tottak csak el —: „ . . . Sztálin és a sztá
linizmus harminc év alatt több embert 
pusztított el, mint az orosz cárok a 
Romanov-ház háromszáz éves fennál
lása folyamán." 

A szerző — érthetően — a katonai 
szektorban mozog a legotthonosabban: 
amikor Sztálin szerepét a katonai dön
tési mechanizmusban vizsgálja. Kár, 
hogy nincs válasza, miért nem akarta 
provokálni a németeket Sztálin? Pedig 
a „közkézen" forgó nézet erről Szol-
zsenyicintől származik, (Sztálin egy 
embernek hitt, az illetőt Adolf Hitler
nek hívták) amit legfeljebb intuitív 
fikcióként fogadhatunk el. A szerző 
arra sem figyelt föl, hogy a háború ki
törését megelőző hivatalos szovjet meg
nyilvánulások között szép számmal 
akadnak a breszt-litovszki Trockijra 
emlékeztetőek is. Egyébként kár, hogy 
nem vonta meg a párhuzamokat és a 
különbségeket a főparancsnokként cse
lekvő Hitler és Sztálin között. Pedig 
könnyű lett volna felvázolni az analó
giákat az 1941 június—júliusi Sztálin 
és az 1943-at követő Hitler között. 

De a szerzőt nem a hibák, nem a ki
hagyott lehetőségek jellemzik itt. Ere
detiségében karakterisztikus, amikor 
Zsukov olyan kérdést magyaráz el Sztá
linnak, amelyek megoldására akár egy 
altiszt is vállalkozhatott volna, össze-
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föglalóan állapítja meg a szerző: J,., a 
háború elején Sztálin nem volt katonai 
vezető. A nagyléptékű harctevékenység 
irányítása térén jelentkező hiányossá--
gokat erőteljes nyomással, fenyegeté
sekkel, megtorló intézkedésekkel és 
deklaratív felhívásokkal igyekezett el
lensúlyozni. A háború alatt a Legfel
sőbb Főparancsnokság Főhadiszállása 
több ezer direktívát, parancsot, utasí
tást adott ki és juttatott el a csapatok
hoz. Sztálin a legfontosabbakat meg
nézte, korrigálta, olykor további kidol
gozásra visszaküldte, vagy saját kezű
leg toldotta meg egyes mondatokkal, 
bekezdésekkél. Néha a főhadiszállás 
nevében önmaga diktált táviratokat a 
parancsnokoknak és a törzseknek. Ezek
ben mindig több volt a kioktatás, lec-
kéztetés, mint a hadműveleti értékű 
konkrét utasítás." Sztálingrádot követő
en egyébként a szerző cezúrát húz: 
„ . ... amíg a hadászat terén valóban je
lentős haladást figyelhetünk meg nála, 
addig a hadművészet és a harcászat te
rületén a háború végéig megmaradt 
dilettánsnak." 

Volkogonov igen árnyalt portrékat 
rajzolt — pedig nem erénye ez — Zsu-
kovról, Vasziljevszkijről, Saposnyikov-
ról és Antonovról: ki milyen eszközt 
választott meggyőzésére, befolyásolásá
ra. Sajnálatos, hogy az emberanyag pa
zarlása tényének megállapításánál e 
négy személyre is lebontható felelős
ség kérdését föl sem vetette. .: 

Végül még egy megjegyzés a szerző 
katonai kérdéseket érintő véleményé
hez: nincs szava arról, mennyiben mo
tiválták katonapolitikai szempontok 
Sztálint 1945-öt követően. ; • 

A katonai szektort érintőekkel szem
ben ä szerző külpolitikát érintő meg
jegyzései és adatsorai kifejezetten gyen_ 
gék. Teljesen elnagyoltak a szovjet— 
lengyel viszonyt illető megállapításai, 
tárgyi tévedéseket követ el, amikor a 
Romániát érintő 1940-es szovjet poli
tikát tárgyalja. Rossz brosúraként hat, 
amit az 1940—41-es Baltikumról ír. 
Nem tud mit kezdeni a hitler-ellenes 
koalíció három csúcskonferenciájával, 
de a koreai háborúval sem. A szovjet 
határokon is túl játszódó események 
bemutatásánál egyébként feltűnik: a 
szerző a külföldi kutatási eredménye
ket — így például a Trocki j -gyilkos
ságról és a Tuhacsevszkijt érintő német 
manipulációról — nem ismeri. 

Sajátságos, de Volkogonov mun
kája sokszor kormányzat- vagy intéz-
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ménytörténetként ís 'olvasható.1 -Még 
akkor is, ha a'szerző kevésbé jártas è 
műfajokban. '- •'•'- ' ' : -: ; ; • 

A pártot ideológiai lovagrendként 
definiáló szerző ellentmondásba kerül, 
amikor személyi kultuszról és „20. 
századi cesarizmusról" is ír. Az empíri
ában biztosabban mozog : „. . . párt- és a 
kormányhatározatok megszületése előtt 
már minden e l d ő l t . . . " A szerző ismét 
empíriában adott újat, amikor regiszt
rálta:^ 1934 és 1953 között mindössze 
két pártkongresszust, egy pártkonferen
ciát és 22 KB-ülést tartottak — voltak 
évek, amikor a KB össze sem ült. 

Volkogonov nem tud pszichogramot 
készíteni. Bár az Orwellig is eljutó 
szerző helyesen látja: „ . . . Sztálin nem 
olyan, akivel pszichiátereknek kell fog-
lalkozniok Betegsége . . . társadalmi 
kór." Amit mond, ma már közhely: 
„ . . . az egyik . . . sajátosság a különféle 
tudásanyag rendszerezésére, szellemi 
dobozokba helyezésére irányuló törek
vése volt, ami a katekizmus módszer
tanát jellemzi. Ez a gondolkodásmód 
gyakran a következetesen gondolkodó 
ember látszatát keltheti a környezeté
ben. A sztálini gondolkodásmód másik 
jellegzetessége a kritikátlanság .saját 
nézeteivel és cselekedeteivel szemben 
. . . egész életében hitt a posztulátu-
mokban: először a keresztény, később 
a marxista posztulátumokban. Minden 
mást, ami nem illett be az ; elsajátított 
sablonok Prokrusztész-ágyába, előbb 
eretneknek, később opportunistának te
kintett." Ott persze ismét „javít" a 
szerző, amikor tájékoztat: mit és ho
gyan olvasott Lenintől főszereplője. A 
részietekben mindig és mindenütt jobb 
Volkogonov; az öreg Sztálin döntései
nek motívumrendszerét azonban . újra 
nem tudta megkülönböztetni. Még 
annyira sem, mint a fiatalabb Antonov-
Ovszejenko, aki úgy vélte: a diktátor 
„unatkozott." 
Volkogonov munkájának nem vált elő
nyére, hogy a dogmatikus sztálinizmust 
a dogmatikus leninizmus talajáról hí-
rá l t a . .'•••-: -

A kérdés úgy is megfogalmazható: 
lehet-e leninista könyvet készíteni a 
sztálinizmusról? •••''••' 

Hiánylistát lehetne készíteni, amikor 
a szerző a sztálinizmus orosz gyökerei
hez közelít. 

A közép-európai olvasót egyébként 
zavarhatja a több helyen is feltűnő 



moralizálás, amelyet olykor szlavofil 
intonációk kísérnek. Részben ilyen ér
telmű indoklást kapott egy definíciós 
kísérlete is „ . . . a sztálinizmus az éret
len szocializmus gyermekbetegsége . . . " 
Az persze egyértelmű, hogy ez a meg

állapítás inkább tagadható, mint kér
dőjelezhető. 

Hiány- és hibajegyzékünkkel a k i 
adás jogosságát természetesen nem kí
vánjuk kétségbe vonni. 

Vargyai Gyula 

VESZPRÉMI TÖRTÉNELMI TÁR II. 

Főszerkesztő: dr. Praznovszky Mihály; szerkesztő: Veress D. Csaba 

(A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadványa, Veszprém, 1989. 158 o.) 

Történelmi Tár nevet viselő periodi
ka kiadására eleddig négy alkalommal 
került sor: az önkényuralom korától 
jelent meg századunk első harmadáig 
— megszakításokkal — az előbb Ma
gyar Történelmi Tár, utóbb csak Tör
ténelmi Tár című sorozat, melyet há
romszor újítottak fel; napjainkban pe
dig az MTA Történettudományi Inté
zet gondozza az Üj Történelmi Tárat. 
E négy sorozat közös jellemzője, hogy 
forrásközlés jellegűek, s főleg a régeb
biek számos hadtörténelmi vonatkozást 
is tartalmaznak. 

Velük ellentétben a Veszprémi Tör
ténelmi Tár II. kötete (netán évfolya
ma?) nem a forráskiadványok számát 
gyarapítja, hiszen — két oldal kivételé
vel — minden anyaga történelmi fel
dolgozás jellegű. Közös vonásuk azon
ban az a dicséretes eljárás, hogy ez az 
új kiadvány is bő teret szentel a had
történelmi anyagoknak, ugyanis a „Ha
dikrónika" című rovata képezi a kötet 
csaknek 42%-át. 

Köztudott, hogy Veszprém megye 
akadémiai, levéltári, múzeumi, könyv
tári, közművelődési és egyéb intézmé
nyei az elmúlt évtizedekben számos ér
tékes kiadvánnyal, sorozattal jelentke
zett. A Veszprémi Történelmi Tár tar
talmas második kötetét forgatva meg
állapíthatjuk, hogy a megyei múzeum -
igazgatóság továbbra is érdemben járul 
hozzá a „veszprémi műhely" jó hírne
vének öregbítéséhez. 

A nagyméretű — jóllehet, vaskosnak 
nem mondható — kötet ízléses, eszté
tikus borítóval jelent meg, s ez jel
lemzi bőséges illusztrációs anyagát (fo

tóit, ábráit, metszeteit, rézmetszeteit, 
rajzait, alaprajzait, térképvázlatait, 
táblázatait) is. Egyedül Molnár András 
rövid forrástanulmánya nem tartalmaz 
illusztrációt. Ezt talán a memoáríró 
negyvennyolcas honvédőrnagy fotójá
val, netán a kézirat egyik oldaláról ké
szített felvétellel lehetett volna szem
léltetni. Ha egy 158 szövegoldalt tartal
mazó kötetet összesen 153 gondosan ki
választott illusztráció díszít, akkor ezt 
a kiadványt nemcsak a kutatók, hanem 
a műveltebb laikus olvasók is haszon
nal forgathatják. A hadtörténelem iránt 
fokozottabban érdeklődők jóleső érzés
sel regisztrálhatták, hogy a borító cím
oldalát G. Houfnagelnak Pápa váráról 
1617-ben készített, színezett metszete 
díszíti, melynek eredetijét a Veszprém 
Megyei Levéltár őrzi. A fotók közül 
különösen Nagyvári Ildikó remek fény
képfelvételei érdemelnek külön figyel
met. 

A kötet 3 rovata 13 tanulmányt tar
talmaz, 15 szakember tollából. Az első 
és a harmadik rovat — a Régészet és a 
Művelődéstörténet — 5 régész 4 tanul
mányát, továbbá hat művelődéstörté
nész 4 feldolgozását és 1 forrásközlést 
rejti magában. Mint említettem, a Hadi
krónika rovat a legterjedelmesebb, 
melynek 66 oldalán 4 szerző 1—1 had
történelmi tárgyú tanulmánya olvas
ható. Christine Ertel bécsi régész elő
adásának rövidített változata német 
nyelven szerepel, melyhez magyar ösz-
szegzés járul. Hozzá hasonlóan S. Pe
remi Ágota, Gläser Roland, Regénye 
Judit és T. Bíró Katalin régészeti ta
nulmányai sem tartalmaznak hadtörté-
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nelmi vonatkozásokat, bár az első szer
ző feldolgozását — „Honfoglalás-kori 
köznépi temető Veszprémben" — had
történészeink is hasznosíthatják. A mű
velődéstörténeti rovatból Fülöp Gyulá
nak a Veszprém megyei önkormány
zati igazgatásról (1945—1950), Tüskés 
Gábornak és Knapp Évának Padányi 
Bíró Mártonról, valamint Tölgyesi Jó
zsefnek Dorosmai Jánosról (1886—1966) 
készített feldolgozása szintén kívül esik 
a hadtörténészek érdeklődési körén. 
Viszont Rainer Pál heraldikai tanul
mánya bizonyos hadtörténelmi kapcso
lódásokat is hordoz, hiszen a Nádasdy-
ak s a velük rokon Nádasdi Darabos és 
Gersei Pethő családok egyes kiemelkedő 
képviselői — mint például Nádasdy 
Tamás nádor, egykori dunántúli főka
pitány — szorosan kötődtek a korabeli 
hadiélethez, a középszintű és országos 
parancsnoki funkciókhoz is. Molnár 
Andrásnak Galsai Kovách Ernő negy
vennyolcas honvédőrnagy pápai diák
élményeiről szóló forrásközlése pedig, 
azon túlmenően, hogy a memoáríró sze
mélye és életútja a maga teljességében 
is érdekes a hadtörténelmi feltárás szá
mára, még a pápai magyar és német 
polgárőrségről is érdekes adalékokat 
tartalmaz az 1835—1836-os évekből. 

Hadtörténetírásunkat azonban a Ha
dikrónika rovat négy tanulmánya ér
dekelheti közelebbről. Az elsőt V. Mol
nár László írta. E helyi „Thury György 
palotai és kanizsai kapitányságának 
történeté"-t dolgozta fel (48—59. o.), 
kiegészítve korábbi kutatásai eredmé
nyeit, könyvészeti és forrásfeltárásait. 
Az életrajz és hadtörténelmi vonatko
zásokon kívül jelentős figyelmet szen
telt a társadalmi és a gazdasági kap
csolódásoknak, a kanizsai váruradalom 
háttérbázisának, a vár korszerűsítésé
nek is. Ezáltal sokoldalúbb, hitelesebb 
képet vázolhatott fel arról a Thury 
Györgyről, aki valóban kiemelkedő 
szerepet játszott a Dunántúl törökelle
nes végvárrendszerében a XVI. század 
harmadik negyedében. Jellemző a szer
ző forrásfeltáró gondosságára, hogy 9 
illusztrációja között három levéltári 
irat is szerepel, egy az Országos Levél
tárból, kettő pedig a Hadtörténelmi Le
véltár kevéssé forgatott, nagyon érté
kes anyagából, a Törökkori Iratok 
Gyűjteményéből. 

Vizi László Tamás székesfehérvári 
helytörténész „A végvári rendszer ki
épülése a Győri Főkapitányság terüle
tén" című tanulmánnyal jelentkezett a 

kötetben (60—78. o.) Ismeretes, hogy az 
egyes végvári főkapitányságok — más
ként: generalatusok, területi hadikör
zetek, végvidékek, végvárrendszerek — 
kutatása még mindig nagyon sok „fehér 
foltot", vitás problémát rejt magában, 
s összegező feldolgozások ezekről alig-
alig készültek. így Vízi tanulmánya, 
mely a hadikörzet 16 várát és palánk
várát, kastélyát külön-külön, önálló 
alfejezetekben is szemügyre veszi, min
denképpen figyelmet érdemel. Impo
náló a szerző széleskörű szakirodalmi 
tájékozottsága, könyvészeti anyagisme
rete is. Mindezáltal, neki is felhívom a 
figyelmét a Hadtörténelmi Levéltár 
fent említett anyagára — 11 iratdoboz 
—, illetve az Országos Levéltár külön
féle katonai fondjaira, mert ezek nél
kül nem lehet végleges, részletes, meg
nyugtató eredményekhez jutni. A győri 
végvárvidék mellett valóban külön kell 
tárgyalni a tőle függetlenül létező Ko
máromot és az alája rendelt Tatát (ha 
magyar kézen volt, még Gesztest) is, 
sőt Pápa és a Dunántúli Főkapitányság 
problematikája is beható kutatásokat 
igényel a továbbiakban. Ugyanis Győr
től függetlenül, évtizedeken át, külön 
general atus székhelye volt Pápa vára 
is, melynek fénykora Enyingi Török 
Ferenc dunántúli országos — és nem
csak pápai! — főkapitány működési 
idejére esett, éppen a XVI. század har
madik negyedére. Ehhez viszont cél
szerű lesz átnézni az Enyingi Törökök 
családi — gyakorlatilag teljes egészé
ben katonai vonatkozású — levéltárát 
is, melyet szintén az Országos Levéltár 
őriz. Kritikusabban kell megvizsgálni a 
Balaton-felvidék némely várának hova
tartozását is, mert előfordult, hogy va
lamely időszakban egyesek — a magán
földesúriak — sem Győr, sem Kanizsa 
alá nem tartoztak. Azután fel kell tárni 
egypár kimaradt hegyi vár történetét 
is, mint például a Csobánccal szemközt 
fekvő Hegyesdét is, melyet 1562 áprili
sának második hetében semmisítettek 
meg Eckhardt Salm zu Neuburg győri 
főkapitány, Nádasdy Tamás nádor, Za
la, Sopron és Vas vármegyék, valamint 
Enyingi Török Ferenc Pápán székelő 
dunántúli főkapitány csapatai, amidőn 
visszafoglalták a törököktől. 

A két törökkori témán kívül két má
sodik világháborús hadtörténelmi ta
nulmány is helyet kapott a Hadikróni
ka rovatban. Közülük az első a veszpré
mi történész-muzeológus, Veress D. 
Csaba tollát dicséri: „Veszprém me-
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gyeiek a doni fronton. I. rész. A moz
gósítástól a Don menti állásharcokig 
(1942. február 24—szeptember 18.)" 
(79—97. o.) A szerző a tőle megszokott 
igényességgel, rendkívüli aprólékos
sággal, módszeresen, objektív mérlege
léssel tárta fel e sokáig elég kényesnek 
számító hadtörténelmi témát. Nem any-
nyira könyvészeti anyagokra, mint in
kább a Hadtörténelmi Levéltár gazdag 
irategyütteseire támaszkodott, sőt me
rített a Veszprém Megyei Levéltár ira
taiból, továbbá az általa felkutatott 
balatonfüredi és veszprémi szemtanúk 
visszaemlékezéséből is. 

Az utolsó hadtörténelmi feldolgozás 
ugyancsak második világháborús témát 
tárgyal Huszár János pápai helytörté
nész tollából: „Ejtőernyős krónika 
(1938—1941)" (98—113. o.). Bőségesen 
merített ő is a Hadtörténelmi Levéltár 
vonatkozó fondjaiból, továbbá megval
latott 12 háborús veteránt, s átnézte a 
pápai tanácsházán és a katolikus plé
bánián őrzött halotti anyakönyveket is. 
A témakör országos vetületeinek kuta

tói haszonnal forgathatják ezt a hézag
pótló tanulmányt is, melyet szintén ér
demes lenne folytatni, legalább 1945-ig. 

Dr. Praznovszky Mihály e színvona
las kötet 1989 novemberében írt Elő
szavában ekként fogalmazott: „Remél
jük, tán a jövő nemzedékei értékelik: 
ebben az ellentmondásos, helyenként 
fenyegető tempójú évtizedben s annak 
is a végén nekünk volt bátorságunk 
nem az elillanó értékű és súlyú, hatal
mi küzdelmekben görcsülő politikával 
foglalkozni — hanem következetesen 
vállaltuk és végeztük eredendő felada
tainkat: múltunk kutatását, emlékei
nek megőrzését és bemutatását . . . A 
lényeg nagyon is hétköznapi: a bizony
talan jelenben felmutatni a biztos múlt 
értékeit, hogy a jövő is létrejöhessen. 
Reménykedjünk benne." 

Ebben reménykedik a recenzor is, 
hiszen a „veszprémi műhely" számot
tevő tudományos értéket képvisel. 

Fenyvesi László 

• 

SOMOGY MEGYE MÚLTJÁBÓL 

Levéltári Évkönyv, 21 

Szerk. : Kanyar József 

(Kaposvár, 1990. 309 o.) 

A periodikák sorában minden eset
ben előkelő helyet foglalnak el a So
mogy megye történetével, ezen belül a 
gazdaság- és hadtörténettel, politikatör
ténettel és néprajzzal foglalkozó tanul
mánygyűjtemények. Az a felismerés, 
hogy a helyi történetírás mozaikkövei
ből is hasznosan építkezhetünk, csak 
javunkra válhat. Figyelemfelkeltésül, a 
rangsorolás igénye nélkül a recenzens 
három tanulmányt választott ki a fü
zérből, egy-egy szeletet a gazdaság- a 
hadi- illetve a politikatörténet cikke
lyeként. 

Tilkovszky Lóránt Széchenyi István 
csokonyai uradalmáról írva követendő 

példát mutat arra, hogyan lehet egy 
akkori gazdálkodási viszonyok közt 
élenjáró birtokegyüttes működését a 
rengeteg adat ellenére is egy olvasmá
nyos, kedvcsináló, eligazító-tájékoztató 
bevezetéssel feldolgozni. 

A birtokosztály Széchényi Ferenc La
jos, Pál és István fiai között 1814. au
gusztus 31-én men végbe. A szerző — 
érthetően — az újra mindig fogékony 
István birtokainak ez alkalomra, 1812— 
14 között felvett összeírási anyagából 
a csokonyai uradalmat ismerteti. 

A birtok részei: Csokonya mezőváros 
a tarnócai, györgyösi, kútfői puszták
kal, Komlósd, Szentes, Péterhida. Barcs 
mezőváros a Dráva erdővel, Darány az 
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aranyosi pusztával, Visonta, Rinyaúj
lak, Gyékényes és Zákány. Utóbbi kettő 
mixtum dr. Zichy Domokossal. Az ura
dalom későbbi történetéhez tartozik, 
hogy Széchenyi István — bár az a leg
értékesebb volt — racionális szempon
tokból 1833. december 8-án eladta La
josnak és Pálnak, akik az osztozkodás 
után somogyi birtokaikhoz kapcsolták 
azt. 

A csokonyai uradalom 65 442 holdjá
ból 16 007 (24,44%) volt a jobbágyok 
kezén úrbéres földként, 47 339 hold 
(72,28%) volt az uraságé, 2146 hold 
(3,28%) vízjárta terület, illetve a hely
ségekben alkalmazottak (papok, taní
tók) javadalmaként kihasítva. Ebből, s 
a nem úrbéri jövedelem 76,8%-os ará
nyából — 47 398 ft — kitűnik, hogy 
már Széchenyi István birtokba iktatása 
előtt is a gazdálkodás túlnyomórészt az 
uraság saját kezelésű földjein robotban, 
illetve bérmunkában folyt, s a mellék
jövedelmek is innen származtak bor, 
pálinka, ecet eladása, birkatenyésztés, 
árenda képében. Az urbariális jövede
lem 7381 ft (11,9%) volt, a census 1079 
ft (11,5%). A vásárpénz, a vám- és rév
jövedelem 419 ft-ot, 0,6%-ot tett ki. 

A szerző a továbbiakban részletesen 
taglalja a gazdálkodás technikáját, a 
mértékegységeket, az allodiumok sze
mélyzeti viszonyait, a kereskedelmi 
kapcsolatokat. A tanulmány második 
felét az egyes birtoktagok részletes ada
tolása tölti ki az összeírások alapján. 
A mellékletként közölt táblázatok 
ugyancsak értékes segítséget nyújtanak 
Széchenyi István csokonyai uradalma 
fejlettségének megítéléséhez. 

Dobai András Somogyi inszurgensek 
az 1809. évi hadjáratban címmel közöl 
érdekes tanulmányt, amelynek segítsé
gével a nemesi felkelés árnyalt megvi
lágításba kerül. Kiderül, hogy a nemes
ség az 1808. évi 2. te. alapján, amely 
újból jogi keretek közé foglalta az in
szurrekció intézményét, mindent meg
tett adott lehetőségei között uralkodó
jáért a Napóleon elleni koalíció mellék
hadszínterén. S hogy ez az intézmény 
kudarcot vallott, az sokban a Hadita
nács és bizonyos mértékben II. Ferenc 
bizalmatlanságának köszönhető; nem 
kicsinyítve azonban azt a tényt, hogy 
a nemesség önnön érdekeit nézve, elő
jogait csökönyösen védelmezve, felké
születlenül vett részt a győri, ismert 
végeredményű vállalkozásban. 

A legelső lépésektől, a „felkészülés

től", a végkifejletig, a vereség utáni le
szerelésig és jogi vitákig követi nyomon 
a szerző az eseményeket. 

A 18 lovasezredből a dunántúli ke
rület egyik ezrede lett a Somogyi lovas
ezred, amelybe Somogy, Tolna, Bara
nya és Komárom megyék adtak felke
lőket. Parancsnoka Pásztory Menyhért 
lett ezredesi rangban, az összesen 583 
főt számláló 3 század élére Majtényi 
Imre, Festetics Lajos és az ütközetben 
elesett Festetics János került. Egy 85 
fős gyalogcsapat Antal György főhad
nagy vezetésével állt ki. 

A sereg fegyverzete és ruházata rossz 
és korszerűtlen maradt a sokszori, fel
szerelést sürgető követelés ellenére is, 
az emberek képzetlenek voltak, az élel
mezés végig a teljes szervezetlenség 
jegyeit viselte. A hírszolgálat emellett 
kusza és megbízhatatlan volt. így vezet 
el Dobai a felkészülés végigkísérésével 
lépésről lépésre a győri csatáig. Mivel 
előtte többen megtették, az ütközet 
eseményeit nem részletezi, de azok 
mellé áll, akik a vereséget nem egy
értelműen gyávaságnak, hanem a szer
vezetlenségből, a francia sereg szám
beli és hadvezetési fölényéből egyene
sen következő kudarcnak, egy anakro
nizmus levitézlésének minősítik. 

A tanulmány értékét egyáltalán nem, 
csupán olvasási élvezetét csökkenti a 
164. oldalon található bosszantó, nyom
dahibából eredő szövegkettőzés. 

Bognár Tibor Törvényesség és tör
vénytelenség a hazai németek elleni 
eljárásban a háború előtti és utáni jog
alkotás tükrében című tanulmányában 
egy, a közelmúltig tabu, most éledő té
mát dolgoz fel. 

Nyomon követi az államnak a német 
nemzetiséghez való viszonyát, a törvé
nyes rendelkezések torzulását különféle 
korlátozó intézkedéseken keresztül a 
teljes jogfosztásig; amikor már szinte 
minden eszköz megengedett volt. So
mogy megye, amúgy is nagy lélekszámú 
németségével, ennek mintája lehetett. 

Figyelmen kívül hagyták az 1945 
előtti törvényi fejlődés eredményeit, de 
még a demokratikus jogalkotás — az 
1946. évi 1. 7. és 10. te. is súlyosan meg
sértettek. Kialakult az a joggyakorlat, 
amelynek keretében a németségre po
zitív, azok érdekeit védő rendelkezések
től minden következmény nélkül el le
hetett tekinteni. 

Bár a kormányzat 1949 után formá
lisan eltörölte a jogkorlátozó rendelke-
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zéseket, ezt az intézkedést sosem haj
tották végre teljes egészében, hiszen a 
mai napig megoldatlan az anyagi és er
kölcsi rehabilitáció. 

A folyamat az 1945. február 5-én ki
adott népbírósági rendelettel indul, az 
1945. március 18-án hatályba lépett 
földreformrendelet egyes rendelkezése
in keresztül, a nemzethűségi vizsgálato
kon át, a népügyészségek és népbírósá
gok, illetve a helyi hatalmi szervek 
közreműködésével, az eo ipso jogelvek 
figyelmen kívül hagyásával teljes jog
fosztássá terebélyesedik ki. Ezek közé 
az eszközök közé tartozott a kitelepítés 
és az internálás is, amelyhez a német
séghez való puszta tartozás ténye ele
gendő volt. 

A földigénylő bizottságok ténykedése 

is csak súlyosbította a helyzetet. A szá
mos törvénysértés miatt a bizonyítottan 
alaptalanul meghurcoltak sem kerültek 
vissza jogaikba, így az elkobzott föld
birtok visszaadása is szinte lehetetlenné 
vált. A jogi rendelkezések mellett ál
landósult a lakosság manipulálása, 
uszító újságcikkek, röplapok, rémhírek 
útján. 

Az általános jogfosztást az 1947. ok
tóber 28-án kiadott 12 200/1947. sz. Kor
mányrendelet formailag lényegesen 
enyhítette ugyan, de ez nem járt a meg
hurcoltak jogaikba visszahelyezésével. 
Enyhülés csak a 60-as években kezdő
dött, azonban a szerző megítélése szerint 
ez még mindig nem áttörés a teljes re
habilitációhoz. 

Lenkefi Ferenc 

• 

• 

• 

' 

-
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KRÓNIKA 
ZACHAR JÓZSEF 

A HADIGONDOLKODÁSNAK A HADVISELÉSRE 
GYAKOROLT BEFOLYÁSA AZ UTOLSÓ ÖT ÉVSZÁZADBAN 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XVI. Kollokviuma, 
Madrid, 1990. augusztus 26—szeptember 2. 

A hadtörténészek évenként szokásos 
nemzetközi eszmecseréjére ezúttal a 
XVII. Történész Világkongresszussal 
egy időben, annak keretében, ám mé
gis külön helyszínen került sor. Ezál-
tak a hadtörténészeknek is módjuk 
nyílt bekapcsolódni az egyéb rendezvé
nyek munkájába, továbbá a történet
tudomány más ágazatainak a képvise
lői is lehetőséget kaptak a kollokviu
mon való részvételre. A 64 országbeli 
mintegy 1460 történész közt ezúttal 27 
országból érkezett 112 hadtörténész 
gyűlt össze nyílt témamegbeszélésre. 
Miután a Világkongresszus központi 
témája a helyszínre és a közelgő fél
évezredes évfordulóra tekintettel „Ame
rika európaiak általi felfedezése és en
nek következményei" volt, a hadtörté
nelmi kollokvium ehhez csatlakozva a 
hadigondolkodásnak az utolsó öt évszá-
szadban a hadviselésre gyakorolt befo
lyását vizsgálta. A szokásos módon 
ugyanilyen nagy általánosságú témák 
kerültek megvitatásra egyébként a 
módszertani, a több korszakot átfogó, 
valamint az ókor-, a középkor-, az új 
kor- és a kortárstörténeti szekcióban, 
valamint a harminckét társult bizott
ságban és egyesületben is, amelyek ple
náris üléseiket párhuzamosan tartották. 
A Világkongresszus résztvevőinek sok
oldalú érdeklődésük mellett is csupán 
az elhangzott kereken ötszáz előadás és 
az ezekhez csatlakozó viták egy részé
nek, sőt egy töredékének az aktív vagy 
passzív követésére nyílt módja. így 
volt az a Magyarországról érkezett két 
hadtörténész esetében is, még mintegy 
ötven honfitársának szereplését sem 
tudta figyelemmel kísérni Dr. Rázsó 
Gyula, a történelemtudomány kandidá
tusa, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főigazgatója és Dr. Zachar József alez
redes, a történelemtudomány kandidá
tusa, az Osztrák Hadilevéltár mellett 
működő Állandó Magyar Levéltári Ki
rendeltség vezetője. 

Ugyancsak nehéz feladatnak bizo
nyult ezúttal a hadtörténelmi kollokvi
um programjának figyelemmel kísérése. 
A rendező spanyol házigazdák ugyanis, 
nem a legszerencsésebb módon, a spa
nyol ábécé sorrendjében adtak lehető
séget az egyes nemzeti bizottságok kép
viselőinek, mégpedig újra csak a szi
gorú betűrend szellemében, hogy meg
tartsák előadásukat. Így az öt évszá
zadnyi, jelentős nagyságú két időhatár 
között állandó témaugrálás követke
zett be. Ez rendkívül megnehezítette 
mind az adott témára való koncentrá
lást, mind az előadáshoz kapcsolódó vi
tát. A jobb áttekinthetőség kedvéért 
ezúttal nem az elhangzás, hanem a té
ma szerinti kronologikus sorrendben 
villantjuk fel az elhangzott ötvenkét 
előadást. A szokatlanul gazdag prog
ramra tekintettel egyúttal eltekintünk 
az egyes üléseken elnöklők és a vitá
ban felszólalók felsorolásától is. 

A rendkívül tág keretek közt mozgó 
téma egészének megragadására a kol
lokvium résztvevői közül csupán Dr. 
Costache Codrescu altábornagy (Romá
nia) vállalkozott „A fegyveres konflik
tusokkal kapcsolatos hadgondolkodás 
jelentkezése az utolsó öt évszázadban 
Romániában" című előadásával. Előa
dása középpontjába Nicolae Bálcescu, 
„a modern román hadelmélet megalapí
tója" nézeteinek bemutatását állította. 
Az elhangzott változat került minden 
olyan állítást, amely vitát kelthetett 
volna. Az írott változat azonban tartal
maz olyan vitatható állításokat, mint 
„a középkori Magyarországnak 1526-os 
eltűnése után Délkelet-Európában csak 
három állam maradt meg: Moldva, Er
dély és Havaselve", továbbá „ezekből 
született meg 1859 és 1918 közt a mo
dern, egységes nemzetállam, Románia", 
„amelynek előzményét jelentette Vitéz 
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Mihály kora az átmeneti egyesüléssel", 
és így tovább. 

Hasonlóan sokat akart markolni Je
sus Alegria de Riója őrnagy, katonai 
akadémiai tanár (Spanyolország), ami
kor az ókori Ibériai félszigeten kelet
kezett irodalmi alkotásoktól elindulva, 
a közép- és újkori irodalmi alkotáso
kon át, napjaink szépirodalmi termésé
ig kísérelte meg nyomon követni a spa
nyol irodalomban háttérábrázolásként 
jelentkező hadisikerek kiszűrését, hogy 
ezekkel érzékeltesse a spanyol hadgon
dolkodásnak a polgárháborúval kap
csolatos fejlődéstörténetét. 

A korai témák sorát talán René Qua-
trefages tanszékvezető egyetemi tanár 
(Franciaország) „A kasztíliai hadgon
dolkodás és befolyása a modern korok 
háborújára" című előadásával indíthat
juk. Ebben elemzése középpontjába 
Alonso Fernandez de Palencia (1423— 
1492) 1459-ben publikált „Tratado de la 
Perfeccion del triunfo militar" című 
művét állította, amely a kor fejlettségi 
fokának megfelelően, a terephez igazí
tottan, döntően gyalogsággal megvívan
dó csata elemzését adja. 

Dr. Mordechai Gichon alezredes (Iz
rael) „A klasszikus ókor befolyása a 
hadgondolkodásra és a háborús gyakor
latra a XVI—XVIII. században" cím
mel főleg Sieur de Bellay, Orániai Vil
mos, Elton, Sir John Smith, Wallhau
sen, Rohan herceg, Charles le Temeri-
ère, Montecuccoli, Nast, Rösch, Szász 
Móric, Folard, Mesnil-Durand, Jacqu
es de Puységur, Nagy Frigyes művei 
alapján készített rendkívül tanulságos 
elemzést, amellyel igazolta a tudatos 
visszavonulást, a klasszikusoknak a ko
raújkori művekben való igazoló szere
peltetését. 

Dr. Dániel Reichel vezérkari ezredes 
(Svájc) megkezdett előadását váratlan 
súlyos megbetegedése miatt nem tudta 
befejezni. Erre Jean Langenberger 
dandártábornok (Svájc) vállalkozott, és 
ő is adta elő a kényszerűen közös „Ta
nulmányt némely jelentős hatásról, 
amely a reneszánsztól 1815-ig terjedő 
időben a hadgondolkodást meghatároz
ta." Ebben központi kérdésként a tűz
fegyverek megjelenésével, az ezred- és 
hadseregszervezés bekövetkeztével és a 
korszak hadügyi reformjaival foglal
koztak. Elemzésük középpontjába Wal
lenstein, Montecuccoli, Gusztáv Adolf, 

Szavojai Jenő és a francia forradalmá
rok ténykedését állították. 

Fernando Alberto Gomes Pedrosa 
sorhajókapitány (Portugália) „A kalóz
kodás jelentősége a haditengerészeti 
terjeszkedésben. Kolumbusz Kristóf, a 
kalóz" címmel egy régóta folytatott vi
tát elevenített fel, miközben a régi for
rásokat újraértelmezte és új érveket 
sorakoztatott fel címbeli állítása iga
zolására. 

Pierluigi Bertinaria tábornok (Olasz
ország) „A hadelmélet olasz megújító-
ja: Ambrogio Spinola (1569—1630) cím
mel e jelen gondolkodó hadtudományi 
nézeteit elemezte. 

Mintegy ehhez csatlakozhatott volna 
Klaus-Peter Meissner alezredes, a tör
ténettudományok doktora (NDK) „Vi
lágnézet és hadelméleti gondolkodás. 
Spinoza és Leibniz példája" című elő
adása. Ebben bemutatta, hogy ugyan e 
két XVII. századi gondolkodó nem ke
rült be a hadelmélettel foglalkozókként 
számon tartottak körébe, de hátraha
gyott műveik, valamint levelezésük azt 
tanúsítja, hogy a hadügy őket is fog
lalkoztatta, és formálódó nézeteikkel 
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a 
hadtudomány önálló disciplinává vál
jon. 

A XVII. század egyik legnagyobb 
hadvezérének műveit elemezve, „Mon
tecuccoli és a hadművészet" című elő
adásában Raimondo Luraghi tanszék-
vezető egyetemi tanár bemutatta „A 
törökök ellen Magyarországon vívott 
háborúról" címet viselő írást is, amikor 
a nagyháborúval kapcsolatos nézeteket 
ismertette, amelyek középpontjában 
Montecuccolinál a megkerülés kérdés
köre állt. 

Zachar József alezredes, a történe
lemtudomány kandidátusa (Magyaror
szág) „Állandó hadsereg, kisháború, 
huszárság — egy magyar jelenség a 
XVIII. századi Európában" címmel azt 
mutatta be, hogy a hadszervezés és a 
hadviselés az állandó hadseregek ko
rában élénk szakirodalmi tevékenység
hez is vezetett, a megjelentetett művek 
a hadgondolkodás kifejezési formája
ként jelentős befolyást gyakoroltak a 
további hadieseményekre, a megújult 
gyakorlat végül újólag az elméleti iro
dalom újabb műveit eredményezte. E 
kölcsönhatást előadásában a könnyűlo-
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vasság jellegzetes magyar csapatnemé
nek, a huszárságnak a hadviselésben 
játszott szerepét középpontba állítva 
vizsgálta. Elemzésében Neumair, Mon-
tecuccoli, de Ville, Santa Cruz, Fleming, 
de Folard, de Feuquière, Szász Móric, 
Khevenhüller, de Villeneuve, Quincy, 
Nagy Frigyes, de la Croix, Grandmai
son, Turpin de Crissé, Jeney Lajos Mi
hály, Fáber Krisztián Farkas, Platen, 
Brown, Humphrey, Even Lloyd, de Lig
ne, Pezzl, de Cognero, Nicolai, Emme
rich, Ewald, Meinert, de la Roche-Ay-
mon, Scharnhorst, Berenhorst, Ventu
ring Klipstein, Valentini és mások írá
saira támaszkodott. 

Guülermo Frontela Carreras alezre
des (Spanyolország) „Ü j-Spanyolország 
hadserege és a hadgondolkodás" cím
mel előadásában az 1772-es szabályzat 
elemzésével viszgálta a háborúról val
lott felfogást. Bemutatta, mit értettek a 
védelmi háború, a különböző ellenséges 
indián törzsekkel való egyezmégykötés, 
az indián foglyokkal való bánásmód, a 
semleges indián törzsekhez fűződő vi
szony alatt, és végül, hogy milyen el
vek szerint építették fel a hadsereget. 

„A német zsoldosoktól a dán össze
írásig" címmel dr. Finn Aksgaard tu
dományos kutató (Dánia) a dán hadse
reg 1763—1808 közt bekövetkezett nem
zeti jellegűvé tételének folyamatával 
foglalkozott. Az ezzel együttjáró válto
zások közül kiemelte, hogy míg koráb
ban a toborzott életre szólóan katonás
kodott, az összeírt hat-, nyolc-, esetleg 
tizenkét évi szolgálatra volt kötelezett. 
Ennek ellenére mind korábban, mind a 
tárgyalt korszakban mintegy 15 000 gya
logos és 4000 lovas szolgált a dán had
seregben, összetételüket illetően való
ban kimutathatóan folyamatosan szo
rult ki a német és vált meghatározó
vá a dán elem. 

Dr. Gérard de la Mardière őrnagy 
(Franciaország) „A de Valliere-család 
tagjainak reformjai, ezek hatása a tü
zérség alkalmazására a XVIII. századi 
Franciaországban és Spanyolország
ban" címmel apa és fiú életművét, a 
hadtörténelembe való közös bevonulást 
jelentő hadiműszaki és tüzérségi tevé
kenységet mutatta be. Ugyanis Jean-
Florent de Vallière altábornagy (1667— 
1759) és Joseph-Florent de Vallière al
tábornagy (1717—1776) egyaránt a tü
zériskolák főigazgatója és a tüzérzász

lóaljak főfelügyelője volt Franciaor
szágban, előbbi 1720-tól 1747-ig, utób
bi akkortól 1761-ig, ezt követően pedig 
haláláig ugyancsak e két beosztásban 
szolgálat a spanyol haderőben az if
jabb de Vallière. 

Egy másik kiemelkedő XVIII. száza
di hadgondolkodó nézeteivel foglalko
zott dr. Charles Raeuber tudományos 
kutató (Svájc). Nagyrészt kéziratos írá
sok, továbbá a felkutatott levelezés 
alapján mutatta be a portugál szolgá
latban állt hadvezér, a német Wilhelm 
Friedrich Ernst Graf von Schaumburg-
Lippe-Bückeburg (1724—1777) felvilágo
sult népboldogító hozzáállását a háború 
kérdésköréhez. E felfogás jegyében a 
kortársak által csak Schaumburg-Lip-
pe grófjának nevezett hadgondolkodó 
olyan védelmi hadművészetet dolgozott 
ki, amely a háború negatív hatásainak 
kivédését, vagy legalábbis csökkenté
sét célozta. 

Dr. Pedro Mora Piris ezredes, múze
umigazgató (Spanyolország) az 1758— 
1852 közt élt neves spanyol hadvezér, 
Castaňos tábornok életút j ába ágyazva 
az 1808-as franciaellenes függetlenségi 
megmozdulásban való részvételét meg
alapozó ideológiai és hadi nézeteket 
elemezte egykorú és későbbi megnyilat
kozásai alapján. 

Arvid Cronenberg alezredes (Svédor
szág) „A központi védelem" címmel a 
napóleoni háborúk után megfogalma
zott svéd stratégiai doktrínával foglal
kozott. Bemutatta, hogy a háborús ta
pasztalatok alapján miként jelölte ki a 
svéd hadvezetés 1819-ben Karlsberget 
egy felépítendő központi nagy erődnek 
az ország déli része közepén, amelyhez 
két szárnyerődnek kellett csatlakoznia 
e legveszélyeztetettebb területnek a 
megvédésére. Kitért arra is, hogy a ké
sőbbiekben ezen elv alapján északabb
ra még a Stockholm és Göteborg hatá
rolta térségben két ilyen hadműveleti 
területrendezésre került sor, östersund, 
illetve Boden erőddel a középpontban. 

„Klasszikus hadelmélet: a Jomini-ha-
gyaték" című előadásában Dr. David 
G. Chandler katonai akadémiai tan
székvezető professzor (Nagy-Britannia) 
Antoine Henri Baron Jomini „Precis de 
l'art de la guerre" címmel kiadott alap
művével foglalkozott, amelynek közép
pontjában az a fő gondolat áll, hogy a 



napóleoni háborúk tapasztalatai alap
ján fő kérdés a megfelelő hadművele
ti vonal kiválasztása, amely lehetővé 
teszi a hadászati kezdeményezést, va
lamint a bekerítés stratégiájának érvé
nyesítését. 

Dr. Jean Michel Sterkendries alezre
des Dr. Luc de Vos alezredessel (Bel
gium) közösen készített „Clausewitz és 
a belga hadgondolkodás" című előadá
sát adta elő. Ebben azt a sajátos hely
zetet mutatta be, hogy 1849-et követő
en az akkor hozzáférhetővé vált fran
cia fordítás ellenére kevés hatással volt 
a „Vom Kriege" című Clausewitz-alap-
mű. Részletesen bemutatta egyes Clau-
sewitz-nézetek adaptálási kísérleteit és 
kudarcait anélkül, hogy a valós okok 
nyilvánvalóvá váltak volna. 

Ramón Rovero Zambrano dandártá
bornok (Venezuela) „A Felszabadító 
Simon Bolivar hadgondolkodásának ha
tása" című előadását távollétében Hec
tor Alfonso Sanchez Rincón ezredes is
mertette. Bemutatta, miként vívta ki a 
népszuverenitás elvét a felfegyverzett 
néppel a nagy dél-amerikai hadvezér a 
gyarmatosítók reguláris hadaival szem
ben, és az ő haditapasztalatait adaptál
ták és fejlesztették tovább a különböző 
dél-amerikai államokban. 

Ugyancsak nagyobb korszakot fogott 
át előadásában Manuel Freire Themu-
da Barata tábornok (Portugália), ami
kor a szubverzív háború doktrínájának 
utolsó két évszázadbeli fejlődését és je
lentőségét elemezte, kiindulva a nagy 
francia forradalom idején történtekből 
és eljutva napjaink eseményéig. 

Barton C. Hacker egyetemi tanár 
(USA) „Szabályzatszerűség, utasítás és 
haladéktalan engedelmesség" címmel a 
XIX. században az Egyesült Államok 
haderejében érvényesített alapvető el
veket elemezte a felvilágosult gondol
kodás tükrében. 

Magyar szempontból különösen fi
gyelemre méltó előadást tartott Dr. 
Manfried Rauchensteiner egyetemi do
cens, kormánytanácsos (Ausztria). A 
napóleoni háborúk Habsburg-hadvezé
rétől, Károly főhercegtől az első világ
háború legjelentősebb osztrák hadvezé
réig, Conrad von Hötzendorfig ívelően 
bemutatta az ausztriai hadelmélet fej
lődését, mégpedig eszmetörténeti kere

tekbe ágyazva. A kettős monarchia ko
ránál kitért a magyar vonatkozásokra 
is. így szólt Csicserics Miksa „A csata" 
című, hazai szakkörökben már szinte 
elfelejtett művéről is, amely a vezetés 
kérdésének szentelt volt, miután a szer
ző ezredesként tanúja lehetett az 1904/ 
5-ös orosz—japán háborúnak, ponto
sabban e háború legfontosabb esemé
nyeinek. Ez alapján azt a következte
tést vonta le, hogy a korszerű csata a 
kiterjedt arcvonalon egymás mellett be
következő, magasabbegységekkel ví
vandó egyes ütközetek sorából áll. Ez 
pedig szerinte az időbeli kiterjedésre is 
tekintettel több lehetőséget nyújt a had
vezérnek a diadal erőátcsoportosítás
sal való kivívására. 

Jesus Molinero Franco hadnagy, ta
nár (Spanyolország) „A hadgondolko
dás befolyása a hadieseményekre Mária 
Krisztina uralkodása idején 1885— 
1902" címmel a „La Illustacion Espa-
ňola y Americana" című folyóiratban 
való tükröződést elemezte. E folyóira
tot 1869-ben alapították és mindvégig 
volt hadikrónikása, a tárgyalt korszak
ban José Fernandez Bremón személyé
ben. A folyóirat és krónikása bemuta
tása után az előadó egyes események
kel kapcsolatosan kronológiai sorrend
ben mutatta ki az érvényesült nézete
ket. 

A fenti korszakot más szempontból 
vizsgálva Agustin Ramón Rodriquez 
egyetemi tanár (Spanyolország) „A spa
nyol hadgondolkodás a marokkói vál
ság előtt 1885—1898" című előadásá
ban. Azt elemezte ugyanis, miként és 
milyen hadinézetek alapján készítették 
fel a spanyol haderőt a fenyegető nem
zetközi válság során a küszöbön álló há
borúra. 

Maria Dolores Elizáidé Perez-Grue-
so egyetemi tanár (Spanyolország) egy 
másik, azonos korban akuttá vált vál
ságról szólt „A spanyol—amerikai hábo
rú képe spanyol tengerésztiszteknél" 
című előadásában. Azt vizsgálta, Pas-
cual Cervera y Topeta tengernagy 
naplója alapján, hogyan vélekedett ő 
és háborúba küldött hajórajának szá
mos tisztje az adott háborúban érvé
nyesítendő hadviselési elvekről. 

Vlagyimir Zoloterev ezredes, a törté
nelemtudomány doktora (Szovjetu
nió) „Orosz hadtudományi gondolkodás 
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a XIX—XXI. század fordulóján" című 
előadásában Petrov, Maszlovszkij, Mi-
lunyevics, Golicin, Leer, Gejszman és 
társaik rég elfelejtett nézeteivel ismer
tette meg hallgatóit és újra emberkö
zelbe hozott egy figyelemreméltó gon
dolatrendszert. 

Dr. Michael D. Krause ezredes, kuta
tóintézeti igazgató (USA) a kiemelkedő 
német hadvezér, Moltke tábornagy 
hadműveleti nézeteinek gyökereit vizs
gálta előadásában. A neveltetés, a ve
zérkari főnöki tapasztalatok, Francia
ország legyőzésének tanulságai vezették 
el Moltkét ahhoz a felismeréshez, hogy 
megváltozott a háború jellege, új for
mákat öltött a hadviselés. Ebből pedig 
levonta azt a következtetést, hogy át 
kell fogalmazni a politikai és a katonai 
stratégiát, gondosan hozzáigazítva az 
új hadműveleti irányítás és hadműve
leti viselkedés követelményeihez. 

Moltke más szempontból más előa
dókat is foglalkoztatott. így Michael 
Salewski egyetemi tanár (NSZK) „Molt
ke, Schlieffen és a vasút" címmel ele
mezte az 1870/71-es és 1914-es felvo
nulást, összehasonlító módszerrel fel
tárta a hadműveleti-stratégiai azonos
ságokat és eltéréseket a franciák elle
ni háború és a vasútnak a felvonulás 
során való alkalmazása szempontjából. 

Dr. Detlef Bald kutatóintézeti igaz
gató (NSZK) Moltke nézetváltozásával 
foglalkozott. Elemzésével bemutatta, 
hogy az 1864-es, az 1866-os és az 1870/ 
71-es sikerrel megvívott háború után a 
nagy német hadvezér az elmélet felé 
fordult, és az ipari korszak körülmé
nyei közt vívandó háború céljait és le
hetőségeit kezdte vizsgálni. Ennek so
rán jutott el ahhoz az új felismeréshez, 
hogy a háború elrettentéssel megaka
dályozható. Befejezésül az előadó en
nek az új nézetnek a térnyerését mu
tatta be. 

A hadviselés és a földkerekség egész 
más területére vezette hallgatóit Dr. 
Kenneth J. Hagan kutatóintézeti igaz
gató (USA) előadásával, ugyanis Alfred 
T. Mahannek az amerikai haditenge
részeti erőkre gyakorolt, 1890—1990 
közti, sőt azon túl is ható befolyását 
elemezte. 

• 

E nagy hadgondolkodó nézetrendsze
re még egy előadás tárgya volt. Dr. 

Hans Christian B jer g tudományos ku
tató (Dánia) Alfred T. Mahannek az 
első világháború alatti haditengerésze
ti fegyverkezésre gyakorolt hatását 
vizsgálta. ' 

Dr. Federico G. C. Landaburu ezre
des, katonai akadémiai professzor (Ar
gentina) „Az argentin hadgondolkodás 
fejlődése a XX. században" című elő
adásában szigorú kronológiai sorrend
ben mutatta be a századelő, az első vi
lágháború, a két világháború közti idő, 
a második világháború, a második vi
lágháború utáni időszak és végül az 
1970-es évek óta tartó korszak vonat
kozásában e folyamatot, majd kitekin
tett a várható továbbfejlődésre is. Ma
gyar szempontból feltétlenül figyelmet 
érdemel, hogy nagy örömünkre az elő
adó az előfutár-hadgondolkodók közt 
szólt a magyar Czetz János (1822—1904) 
volt honvédtábornokról, aki 1859-től 
Argentínában élt és beírta nevét az ar
gentin hadtörténetbe is. 

Dmitrij A. Volkogonov vezérezredes, 
a történelemtudomány és a filozófiai 
tudomány doktora, kutatóintézeti 
igazgató (Szovjetunió) az 1920—1940 
közti szovjet hadelméleti fejlődéssel 
foglalkozott. Elemzésében bemutatta, 
hogy e fejlődés kiindulópontja Lenin
nek a forradalom és néphatalom vé
delmére vonatkozó elmélete, valamint 
Trockijnak a bolsevik haderő kifejlesz
tését célzó nézete volt, a jövendő hábo
rúra való készülés jegyében pedig a 
teljes tudományos fejlődés felhaszná
lásával szakadatlan haderőfejlesztés 
folyt. Ennek jegyében fejlődtek a stra
tégiai és harcászati nézetek is, míg a 
szovjet haderő el nem érte 1940 decem
berére a háborús felkészülési szintet.. 

Hasonló megközelítéssel Tadeusz Pa-
necki ezredes, a történelemtudomány 
doktora, kutatóintézeti igazgató (Len
gyelország) „A lengyel hadgondolkodás 
a jövendő háborúval kapcsolatosan 
1918—1939" címen tartott előadást. A 
korszak művei közül elemzése közép
pontjában Wladyslaw Sikorski tábor
nok 1934-ben írt, „A jövendő háború
ja, lehetőségei és jellegzetességei és a 
szövetséggel kapcsolatos kérdései" cí
mű művét állította. Bemutatta, a szer
ző azzal számolt, hogy a fegyveres bé
kéből átcsapva egyetemes, azaz világ
háború fenyeget, mégpedig nyugat fe
lől, ezért Lengyelországnak a francia 
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szövetségre kell törekednie, mivel a fa
sizmus és a bolsevizmus egymásra fog 
találni. Más szempontból a jövendő Si-
korski szerint koalíciós háborút hoz, 
amelyben a fő ütőerőt mindkét oldalon 
a páncéloscsapatok fogják képezni. 

Kemal Soyupak dandártábornok (Tö
rökország) a hadgondolkodásnak a tö
rök függetlenségi háború fejlődésére 
1919—1922 közt gyakorolt befolyásával 
foglalkozott. Részletesen bemutatta az 
Oszmán Birodalom általános helyzetét 
az első világháborút követően, szólt ezt 
követően a török függetlenségi háborút 
kiváltó okokról, ismertette a háborús 
célokat és a stratégiát, végül kimutat
ta, milyen elméleti megfontolások ér
vényesültek mindezenközben. 

Dr. Dumitru Préda tudományos ku
tató (Románia) „Háborús elmélet és 
gyakorlat közt" címmel Alexandru 
Averescu tábornagy (1859—1938) példá
ján szólt e kérdéskörről. E román had
vezér már ifjan részt vett az 1877/78-
as háborúban, majd számos más beosz
tás mellett több ízben katonai attasé, 
a stratégia professzora, a Felsőbb Ha
diiskola igazgatója, vezérkari főnök, 
hadügyminiszter, az 1916/18-as világhá
borús részvétel idején a 2. hadsereg 
parancsnoka és így az 1917. augusztus 
6—szeptember 7. közti, Meranesti tér
ségében vívott győztes hadművelet irá
nyítója volt, a két világháború közti 
időben azután a Néppárt elnökeként 
miniszterelnök lett, majd haditapasz
talatai alapján elméleti szakíróként te
vékenykedett. 

Dr. Laurent Wehrli tudományos ku
tató (Svájc) rendkívül érdekes előadást 
tartott „De Gaulle tábornok hatása Gu-
derian tábornok gondolkodására a pán
céloshadosztállyal kapcsolatos felfogás 
területén" címmel. Elemzésében kimu
tatta, hogy Guderian a páncélozott 
szállító- és tüzérségi eszközökkel kap
csolatosan már de Gaulle 1934-ben meg
jelent könyve előtt módosított állás
pontján, mégpedig az előzményt jelen
tő osztrák Eimannsberger és francia 
Estienne művei és főleg saját tapaszta
latai alapján. A páncéloshadosztályt 
mindenesetre csak 1937-ben állíttatta 
fel, miután saját új nézeteit igazolva 
látta de Gaulle művével is. Kitekintés
ként az előadó arról is szólt, hogy 
ugyanebben az időben Guderianhoz 

hasonló felismerésre jutott Fuller és 
Liddell Hart is. 

Demetrius Dvoichenko de Markov 
egyetemi tanár (USA) ugyancsak nem 
mindennapi kérdésfelvetéssel „Az orosz 
nemzeti fehérgárdák és a spanyol ke
resztes háború 1936—1939" címmel tar
tott előadást. Ez magyar szempontból is 
figyelemreméltó. Bevezetőben arról 
szólt, hogy az oroszországi polgárhábo
rút követően a győztes bolsevikok elől 
emigrációba szorult fehérgárdisták el^ 
leni világméretű további küzdelem ré
szét képezte a spanyol polgárháború
ban a visszavágás reményével bekövet
kezett fehérorosz beavatkozás. Ennek 
az eddig alig ismert küzdelemnek a 
bemutatásán túl, a közismert tényekre 
vonatkozóan is új megközelítésre hí
vott fel az előadó. Így hangsúlyozta, 
hogy a kommunista szervezésű, külön
böző népekbeli nemzetközi brigádok 
közvetlen orosz bolsevikok általi irá
nyításaként kell értékelni a magyar 
Zalka Máté (Lukács tábornok) tényke
dését is, hiszen a Szovjetunióban ka
pott pártmegbizatást teljesített. Továb
bi közvetlen szovjet beavatkozásnak 
ítélte még, hogy a szovjet részről légi
erőt engedtek át a köztársaságiaknak, 
ennek élén pedig Douglas tábornok fe
dőnévvel Jakob Smuskjevics szovjet 
állampolgár állt. Ugyanez volt a hely
zet Kleber tábornok esetében is, aki 
valójában a bukovinai születésű román 
Lazar Stern volt. 

Ugyancsak a spanyol polgárháború 
időszakát vizsgálta Gabriel Cordona 
egyetemi tanár (Spanyolország) „Ma
rokkó, Abesszínia és Párizs a spanyol 
polgárháború alatti hadgondolkodás
ban" című előadásában. Ebben a két 
szemben álló hadviselő félnél érvénye
sült korábbi nézeteket elemezte. 

Dr. Klaus Richard Böhme tudomá
nyos kutató (Svédország) „A svéd pél
da 1910—1980: Egy kis nemzet kilátása, 
hogy megtalálja és kialakítsa légvédel
mi doktrínáját" címmel e speciális te
rületen vizsgálta a hadelméleti hatá
sok változását. 

E kérdéskörben Robin Higham egye
temi tanár (USA) a Brit Királyi Légi
erő háborúval kapcsolatos felfogásának 
és tervezésének 1934—1941 közt érvé
nyesült szempontjait elemezte. Kitért 
az első világháborús tapasztalatok el-

170 — 



méleti következtetései alapján végre
hajtott fejlesztésre a megfelelő jelző
rendszer felállítása, a célszerű légvé
delmi és repülőerők szervezése terüle
tén. Előadásához alapvetésként elsődle
gesen a korabeli titkos tanulmányokat 
hasznosította. 

Hiroshi Yoshii egyetemi tanár (Ja
pán) „A japán haditengerészet döntése 
a csendes-óceáni háború megkezdésé
ről" című előadását azzal a meghökken
tő állítással kezdte, hogy „megelőző há
borúról" volt szó. Elemzése szerint 
ugyanis az 1941. szeptember 6-i császá
ri nyilatkozat elkerülhetetlennek vélte 
a hadüzenetet az Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Hollandia kormá
nyának, mivel a létfontosságú olajat a 
potenciálisan ellenséges államokból 
importálták, amelyek a szállítást addig
ra felfüggesztették. Vagyis hadüzenet 
nélkül azonnal cselekedni kellett, amíg 
még volt elegendő olaj a hadműveletek 
végrehajtásához. 

A második világháború utáni időből 
Ernei Kanninen altábornagy (Finnor
szág) „A védelmi vonaltól a területvé
delemig" címmel a finnországi védel
mi harcászat második világháború utá
ni fejlődését elemezte. Ezzel bemutat
ta, hogy a második világháborús ta
pasztalatok alapján szakítani kellett a 
védelmi vonalra építő harcászattal, 
ehelyett más országok partizánháborús 
tapasztalatai alapján a területvédelem 
harcászata mellett kellett dönteni. A 
továbbiakban részletezte, miként cél
szerű azt előkészíteni az adott terepvi
szonyok, időjárási körülmények, la
kosságmegoszlás alapján a szárazföldi 
haderő, a légierő és a haditengerészet 
vonatkozásában. 

Dr. Patrick Lefèvre kutatóintézeti 
igazgató (Belgium) „Védekezés és eny
hülés" című előadása az 1945 utáni 
belga doktrínát mutatta be. Eközben 
hangsúlyozta, hogy a kollektív védelmi 
szövetség, a NATO tagjává vált ugyan 
Belgium, de fenntartotta a nemzeti 
döntés jogát, mivel kezdettől napjain
kig a védelem és az enyhülés érdeké
ben való ténykedés a fő törekvése. 

Dr. Gero von Gersdorff tudományos 
kutató (NSZK) előadása ehhez csatla
kozott. „Nemzeti hadgondolkodás és 
nyugat-európai védelmi tervezés a szö
vetségi politikán belül 1948—1949" 

címmel a különböző NATO-országok 
vonatkozó forrásai alapján bemutatta 
a fenyegetettség! helyzetértékelés kü
lönbözőségét. Eközben a politikusok ál
tal még előtérbe helyezett nemzetállam 
és a katonai vezetők részéről már hang
súlyozott szövetségi politika nézetütkö
zéseinek bemutatását állította elemzése 
középpontjába. 

A második világháború utáni első sú
lyos nemzetközi konfliktust, az 1950/ 
53-as koreai háborút Dr. Karl Rommet
veit egyetemi tanár (Norvégia) az ese
mények után negyven évvel a korláto
zott háború problematikájaként ameri
kai, szovjet és kínai szempontból vizs
gálta, mégpedig mind a szárazföldi, 
mind a tengeri, mind a légi hadviselés 
vonatkozásában. 

Dr. François Pernot tudományos ku
tató (Franciaország) az 1954—1964 köz
ti időszak vonatkozásában a nukleáris 
robbantások befolyását vizsgálta a fran
cia légierő bevetésével kapcsolatosan a 
kidolgozandó új doktrína szempontjá
ból. Elemzése középpontjában a légi
erő nukleáris alkalmazásával kapcsola
tos emberi és technikai követelmények 
álltak. 

• 
Yves Salkin tábornok (Franciaor

szág) „A Castro-féle szubverziv-hadvi-
selés Kubában 1956—1959" címmel tar
tott előadást. Az előfeltételeket sorra 
véve, a lakosság elégedetlenségét, a 
forradalmi szellem jelenlétét, egy ka
rizmatikus egyéniség feltűnését, a kül
ső támogatás lehetőségét emelte ki, 
mint halmozott kedvező körülménye
ket. A Castro-féle megmozdulás szaka-
szaiként különböztette meg az agitáci
ós-propaganda-előkészítést, a földalat
ti fegyveres akciósorozatot, a felszaba
dított övezetekben biztosított állandó 
katonai jelenlétet és az általános fel
kelést. 

Egy későbbi, kubai részvétellel is ví
vott fegyveres küzdelem eseménytör
ténetét villantotta fel előadásában Car
los Gomes Bessa ezredes (Portugália) 
„Egy negyedszázad siker nélkül vívott 
helyi háborúja: Angola" címen. 

Dr. Matitiahu Mayzel tudományos 
kutató (Izrael) a Golán-fennsík 1967-
es példáján azt mutatta be, miként le
het érvényesíteni a háborúnak az ellen-
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ség területén való megvívására irányu
ló elvet. 

A jelen nagy elméleti kérdésének 
felvetésére Dr. Reinhard Brühl nyá. ve
zérőrnagy (NDK) vállalkozott „A há
ború funkciójának válsága és korunk 
hadgondolkodása" című előadásával. 
Elemzésével bizonyította, hogy a hábo
rú immár nem lehet a politikai cél el
érésének eszköze, hiszen egy újabb — 
harmadik — világháború teljes pusz
tulást eredményezne mindkét hadviselő 
fél számára. E tény kölcsönös belátása 
eredményezte az utóbbi hónapok sors
fordító változásait Európában, ahogyan 
a továbbiakban az előadó felvázolta. 

Az I. János Károly király védnöksé
gével megrendezett tudományos ren
dezvénysorozathoz számos kiegészítő 
esemény csatlakozott. Így a résztvevők 
tiszteletére fogadást adott Madrid pol
gármestere, a Complutense Egyetem 
rektora, a honvédelmi miniszter és a 
Spanyol Hadtörténészek Nemzeti Bi
zottsága. A résztvevőknek módjuk nyílt 
megismerkedni a Hadtörténeti Múzeum 
páratlan gyűjteményeivel. Kirándulhat
tak az Escorialba és Toledóba, had
színtérbejáráson vehettek részt az 1809. 
július 28-i döntő csata színhelyén Ta-
layera melletti A franciaellenes hábo
rú felelevenítésében döntő segítséget 
nyújtott. Dr. Alonso Baquer tábornok 
(Spanyolország) szakavatott helyszíni 
előadása. 

A tudományos ülésszakhoz csatlakoz
va, tisztújítással egybekötött admi
nisztratív ülést is tartott a Nemzetkö
zi Hadtörténelmi Bizottság. Az elmúlt 
tíz esztendőben rendkívüli érdemeket 
szerzett elnököt, André Corvisier nyu
galmazott tanszékvezető egyetemi ta

nárt (Franciaország) közfelkiáltással 
tiszteletbeli elnökké választották meg. 
Az eddigi főtitkár, Dr. Cornelius M. 
Schulten hadilevéltári igazgató (Hol
landia) lett az új elnök. Űj főtitkárrá Dr. 
Patrick Lefèvre kutatóintézeti igazga
tót (Belgium) választották a résztvevők. 
Főtitkárhelyettes-kincstárnokká újjá
választották Hervé de Weck alezredest 
(Svájc). Az eddigi elnökségi tagok kö
zül újjáválasztásra került Dr. David G. 
Chandler katonai akadémiai profesz-
szor (Nagy-Britannia), Dr. Jürgen Roh-
wer nyugalmazott kutatóintézeti igaz
gató (Németország), Dr. John E. Jessup 
ezredes (Egyesült Államok) és Dr. Olav 
Riste kutatóintézeti igazgató (Norvé
gia). Üj alelnökké választották mellé
jük Dr. Jean Delmas tábornok, levél
tárigazgatót (Franciaország), Dr. Dmit
ri) A. Volkogonov vezérezredes, kuta
tóintézeti igazgatót (Szovjetunió), Dr. 
Raimondo Luraghi tanszékvezető egye
temi tanárt (Olaszország) és Dr. Tade-
usz Panecki ezredes, kutatóintézeti 
igazgatót. Az újjáalakult bibliográfiai 
albizottság elnöke Jean Langenberger 
dandártábornok (Svájc) lett és itt tag
gá választották Dr. Rázsó Gyula fő
igazgatót is. Az újonnan alakult hadi
levéltárosi albizottság ideiglenes elnö
ke a statútumok jóváhagyását követő 
végleges rendezéséig Dr. Erik Norberg 
levéltárigazgató (Svédország). Döntés 
született a következő ötéves ciklus tu
dományos, rendezvényeivel kapcsolato
san is. 1991-ben Zürichben a hegyihá
borúról, 1992-ben Rómában az óvilág-
beli hatalmak újvilágbeli fegyveres 
küzdelmeiről, 1993-ban Potsdamban a 
társadalom és hadsereg témaköréről, 
ugyancsak 1993-ban Isztambulban a két 
világháború közti időszakról, 1994-ben 
Varsóban az utolsó két évszázad nem
zeti felkeléseiről terveznek hadtörté
nelmi kollokviumot az egyes meghívó 
nemzeti bizottságok. 
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MAGYARORSZÁG HADBALÉPESËNEK 
ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRA 

DOMBRÁDY LÓRÁND 

A MAGYAR KATONAI VEZETÉS SZEREPE 
A SZOVJETUNIÓ ELLENI HADBALÉPÉSBEN 

ötven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország hadbalépett a Szovjetunió 
ellen. E sorsdöntő lépés indokaival, körülményeivel, a magyar történetírás — így 
jelen tanulmány szerzője is — sokat, az események súlyának megfelelően fog
lalkozott. A kutatómunka eredményeként ismertté vált források nyomán érle
lődő s a napi politika által elvárt szemlélettől és hangsúlyoktól függetlenedő 
kutatók mind objektívabban közelítették meg az eseményeket s az abban köz
rejátszók személyiségét, tetteik indokait. Ma már csak a kassai boimbatámadás-
nak, mint az események egyik döntő mozgatórugójának körülményei várnak 
megnyugtató feltárásra. Ez új megvilágításba helyezhetné az eseményeket, meg
szüntetve a találgatásakat, kiegészítve a még hiányos mozaikképet. Egyelőre 
azonban a történész csak arra vállalkozhat, hogy — leporolva jegyzeteit és iro
mányait — legjobb jelenlegi tudása szerint ismét összefoglalja az eseményeket. 

* 

A magyar katonai vezetés 1941 tavaszán már akkor nagy figyelmet szentelt 
a szovjet—német viszonynak, amikor a hivatalos német politika még nem te
mette el az Anglia elleni német invázió tervét. Sztójay Döme berlini magyar 
követ január—februári jelentései szerint az egyre erősebb katonai erővel ren
delkező Németország keleten és a Balkánon a nyugalomra törekszik, katonai 
mozdulatai védelmi jellegűek. Sztójay Homlok Sándor ezredes, magyar katonai 
attaséra is hivatkozott, aki Haider vezérezredessel a német hadműveleti elgon
dolásokról beszélgetve szintén arra a megállapításra jutott, hogy a szigetország 
elözönlése a jobb idő beálltával megtörténik.1 Ugyanakkor figyelemre méltó 
Sztójay Homlokkal egyező megállapítása is: amennyiben mégsem kerül sor a 
partraszállásra, úgy „előtérbe fog lépni Szovjet-Oroszország likvidálása, azaz 
a Keletnek Németország további ellátása szempontjából való megszervezése".2 

Homlok ugyanis szorgalmasan gyűjtötte a Barbarossa-tervvel kapcsolatos infor
mációkat és jelentette azokat feletteseinek. Ezek és más csatornákból szárma
zó hírek nyomán, Werth Henrik gyalogsági tábornok, a magyar vezérkar főnöke 
számára egyre bizonyosabbá vált, hogy a német hadsereg a Szovjetunió megtá
madására készül. A részletek további felderítés tárgyát képezitek, valamint 
az is, hogy ebben Németország miért nem számít Magyarország részvételére. 
Egy 1941 februári, a vezérkari tisztek jelenlétében tartott harcászati meg
beszélésen Werth már ki is fejtette: „Vegyék az urak nagyon komolyan az itt 

1 Diplomáciai iratok Magyaroroszág külpolitikájához 1936—1945. I — V. k. (A továbbiakban: 
DIMK) (összeállította és sajtó alá rendezte: Juhász Gyula) V. k. 882. o. (587. sz. irat) 

2 Uo. 889. O. (589.) 



hallottakat, bizalmasan közölhetem, hogy rövid időn belül sor kerül egy német— 
orosz háborúra, amelyben nekünk is kötelességünk részit venni."1 A jelenlévő 
Kádár Gyula vezérkari ezredes és tiszttársai meglepetten hallották ezt a lehe
tőséget, hiszen a német—szovjet megnemtámadási egyezmény érvényben volt. 
Wert'h erre való tekintettel is szorgalmazta a honvédség felszerelésének fejlesz
tését, s nem utolsó sorban az erődítések építését a Kárpátokban. Ezt előző év 
októberében meg is szemlélte és jelentős előrehaladást konstatált.'1 

A vezérkar főnöke által szorgalmazott adatgyűjtés kétségtelenül valószínű
sítette egy Szovjetunió elleni német támadás lehetőségét, Hitler és a német poli
tika azonban elzárkózott minden ezzel kapcsolatos információ elöl. Ennek oka 
aligha magyarázható a február 5-i vezérkari értekezleten Haider előtt tett azon 
kijelentésével, miszerint, amennyiben az angolbarát magyarokat bevonná a terv
be, arról 24 óra múlva az angolok is értesülnének. ' Hasonlóképpen azzal a — 
Paulusnak tulajdonított — megállapítással sem, ami szerint Hitler a draho-
byczi olaj vidéket nem akarta odaígérni a magyaroknak, s az vezette dönté
sében.'' Ilyen magyar kívánság ekkor fel sem merült. Az ok minden bizonnyal 
a magyar—román viszonyban keresendő. Hitler, ellentétben a magyar kor
mánnyal, az erdélyi revízió kérdését a bécsi döntéssel lezártnak tekintette. Az 
amúgy is gyengén felszerelt magyar csapatok közreműködését egyelőre nem 
tartotta szükségesnek, ezzel szemben a román 'területről támadó német csapa
tok jobbszárnyán felvonuló két román hadseregét annál inkább. Fontos volt 
a román olaj és felvonulási terület is. A románoknak könnyű volt megígérni 
a galíciai, bukovinai és besszarábiai területek visszaadását. Az erdélyi ellen
revízió pedig konkrét ígéret nélkül is komoly helyet kapott a román elképzelé
sekben. A magyarok bevonásának kilátásba^helyezése zavarta volna a romá
nokkal szembeni elvárásokat. Az sem lehetett kétséges Hitler előtt, hogy magyar 
részről mindent meg fognak tenni, hogy csatlakozhassanak a hadjárathoz. 
Hiba lenne tehát lehetőséget nyújtani arra, hogy a magyar kormány az együtt
működésért újabb kompenzációt kérhessen.7 Magyarország megfelelő politikai 
biztosítékok ellenében, ha erre szükség van, minden német követeléssel egyet 
fog érteni, mondta Hitler HaJdernek a már említett február 5-i vezérkari ér
tekezleten.8 

A Jugoszlávia elleni német támadás s az ebben való magyar részvétel csak 
megosztotta, de nem terelte el a magyar vezérkar figyelmét a szovjet—német 
viszony alakulásáról, a Magyarország területét is érintő német csapatmozgá
sokról. A magyar—szovjet viszonyra árnyékot vetett a Jugoszlávia elleni had
balépés. Visinszkij helyettes külügyi népbiztos április 12-én kifejezte Kristóffy 
magyar követnek a szovjet kormány elégedetlenségét a magyar lépésért. Ugyan
akkor nem tiltakozott a határ menti szovjet csapatösszevonások miatt fogana
tosított magyar katonai intézkedésekért. A Jugoszlávia elleni akció fedezésére 
Werth mozgósította a Kárpátokban az 1. hegyi dandárt, a haitárvadász alakula-

3 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Bp., 1978. 360. o. 
4 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Ein. Vkf. 1. 1941/4784. 
5 C. A. Macartney: October Fifteenth. A History of Modern Hungary, 1929—1945. I—II. k. Edin

burgh, 1961. I. k. 461. o. 
6 Vollmacht des Gewissens. Frankfurt — Berlin, 1965. 213—214. o. 
7 Bárdossy László: A nemzet védelmében. (Svájc), 1976. 39. o. 
8 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), 1940—1945. 

(a továbbiakban: Kriegstagebuch) I—IV. k. Frankfurt am Main, 1961. I. k. 299. o. 
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tokat, s békeálilomáshelyén a VIII. hadtest alakulatait." A magyar hírszerzés 
április 20-i értékelésében megállapította, hogy március közepe óta szovjet csa-
pateltolások észlelhetőek a magyar—orosz határterületen. A határerődítéseket 
a szovjetek megerősítik és megszállják. A határőrszolgálatot megerősítették. 
A motorizált dandárok számát kettővel megemelték. így 10 lövész-. 2 lovas 
hadosztály és 5 gépesített dandár helyezkedik el a magyar határral szemben. 
A csapatok helyzete csak annyiban változott, hogy a motorizált dandárokat 
előbbre vonták. 

A vezérkar, értékelve a helyzetet, levonta a következtetést: a német—orosz 
viszonyban növekvő feszültség tapasztalható. Emögött az angol propagandát 
vélték felfedezni, amely mindent megtett, hogy a Szovjetuniót egy Németor
szág elleni beavatkozásra rábírja. Azt a hírt terjesztik, hogy Németország meg
fogja támadni a Szovjetuniót. A szovjet hadsereg egy nagyszabású háború meg
vívására egyelőre nincs felkészülve, mindenképpen el akarja kerülni az ösz-
szeütközést. Orosz támadó szándék jelenleg nem áll fenn. Az orosz katonai in
tézkedéseket — így a magyar határ mentén levőket is — védőleges óvintéz
kedésnek lehet tekinteni. Mindenesetre, amennyiben a feszültség nem enyhül, 
további szovjet katonai előkészületekkel kell számolni. „Ebben az esetben ezek 
a katonai előkészületek a magyar határral szembeni területen veszélyes hely
zetet teremtenének. Német—orosz háborús konfliktus esetén ugyanis számolni 
kell azzal a lehetőséggel, hogy az oroszok a német támadás megindulásakor 
esetleg meg fogják kísérelni a Kárpátalja megrohanását."10 

A szovjetekkel szemben eleve bizalmatlan magyar katonai vezetés tehát a 
szovjet stratégia részeként nem tartott kizártnak egy, a Kárpátokban bekövet
kező ellencsapást német támadás esetén. Ez utóbbi a német csapatmozgásokról 
folyamatosan érkező jelentések és politikai hírek nyomán igen valószínűnek 
látszott. Werth vezérezredes (tettre kész volt: a magyar hadsereget nem érheti 
felkészületlenül a német támadás, amihez csatlakoznia kell. Úgy ítélte meg. 
ez aligha lenne ellenére a magyar kormánynak, de a német vezetésnek sem. A 
német hadsereg legújabb sikerétől elkápráztatott és a területgyarapodás nyo
mián boldog kormányzó támogatásában is bízva elhatározta, minden alkalmat 
megragad, hogy felajánlhassa a magyar csapatok részvételét a részleteiben 
ugyan még ismeretlen, de immár aligha kétséges Szovjetunió elleni hadjáratban. 
A német hadvezetéssel való kapcsolat még fokozottabb elmélyítése jó eszkö
zének látszott a Himer-féle bizottság, mely Werth szerint is minden bizonnyal 
nemcsak azért maradt Magyarországon, hogy irányítsa a jugoszláv hadjáratban 
résztvett és átcsoportosításra kerülő alakulatok gyors átszállítását magyar te
rületen, hanem azért is, hogy a német hadvezetés szándékának megfelelően 
állandó és közvetlen kapcsolatot tartson fenn a két vezérkar között. Werth előtt 
már nem volt titok, hogy a német katonai vezetők — így Braučhitsch, Haider — 
véleménye változatalanul nem egyezik meg Hitlernek a magyar részvételt me
reven elutasító felfogásával. Egy, még március 14-én tartott, a Barbarossa vég
rehajtásában részt vevő Dél Hadseregcsoport feladatát meghatározó vezérkari 
értekezleten a közvetlenül a Kárpátoktól északra támadó 17. hadsereg hadmű
veleti feladataival kapcsolatosan felmerült, hogy a magyarokat és a szlováko-

9 Kriegstagebuch des Deutschen Generals beim Oberkommando der Kgl. Ungar. Wehrmacht. 
(Közreadta: P. E. Schramm) A napló magyar fordítása megjelent a Századok 1965. 6. szamában. 
(Ford. : Kun József) (a továbbiakban : Századok) 1230. o. 

10 HL Ein. Vkf. 1. 1941,5351. (Ein. Vkf. 2. 1941 15577.) 
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kait két nappal a Barbarossa megindulása előtt mobilizálni kell és meg ikell őket 
indítani. A feladatuk az lenne, hogy a hegyek előterében, a hadsereg jobbszár
nyán biztosító hadosztályként „zajt csapjanak". Hitler nem adott helyt ezeknek 
az elképzeléseknek, ő a magyarok szerepével kapcsolatos álláspontját nem volt 
hajlandó megváltoztatni. Sőt, két nappal később ismét kitört a magyarok ellen, 
akiket nem tartott megbízhatóknak: semmi okuk sincs Oroszország ellen fel
lépni. * 

Hitler döntésének megfelelően Haider megváltoztatta a Heeresgruppe Süd 
felvonulási tervét. A hadseregcsoport valiamennyi gépesített csapategységét 
Lublinál kellett koncentrálni, s a Dnyeszter-vonalat keletről megnyitni, mia
latt a román Szeret és Prut fronton az ellenséget zavaró támadásokkkal lekötik. 
így számos páncélos és gépesített hadosztály kivonása Romániából alapos vál
tozást hozott a tervezésben.M Ennek megfelelően a 12. hadseregnek a jugoszláv 
hadjáratban döntő erejét képező 1. páncélos csoport 8 páncélos és gépesített 
hadosztályát nem Romániába, hanem gyors ütemben Lengyelországba szállí
tották. A Romániában levő 11. hadsereget így páncélos erők nélkül hagyták, 
s mindössze a 12. hadsereg három gyalogos hadosztályával erősítették meg. 
Hitler csupán az iránt érdeklődött Haldermál, hogy a rutén határ védelmét elég 
erősnek tartja-e ahhoz, hogy ott lehetetlenné váljék az orosz csapatok esetleges 
áttörése és ezzel a német szárnyak veszélyeztetése. Az OKH vezetői tartottak 
ettől, különösen, mivel Hitler intézkedése következtében a hadseregcsoport déli, 
Romániából támadó szárnya meggyengült, s kérdésessé vált, hogy az elvárt 
lendülettel tud-e támadni. Félő volt, hogy ha a 17. hadseregtől délre keletkező 
vákuumot magyar területről kiindulva nem tudják betölteni és az ott lévő szov
jet erőket lekötni, veszélybe kerül a hadseregcsoport levegőben lógó jobbszárnya. 
Az április 30-i vezérkari megbeszélésen, amikor Hitler véglegesen június 22-ben 
határozta meg a Barbarossa-hadművel et megkezdésének időpontját, Haider a 
fenti megfontolásokból kifolyólag ismét felvetette Hitlernek, amennyiben a 
magyar csapatok nem is kapcsolódnak be a hadműveletekbe, legalább kérjék fel 
Magyarországot, engedje meg a német csapatok felfejlődését területén, hogy in
nen is átléphessék a Kárpátok védvonalát.12 Rundstedt tábornok, a Heeresgruppe 
Süd parancsnoka annyit kért, hogy legalább egy csoporttal magyar területről 
támadhasson.I:! Haider és Rundstedt felvetését Hensinger tábornok, az OKH 
hadműveleti osztályának vezetője is támogatta. Hitler válasza változatlanul 
elutasító volt, mondván, hogy a magyarok ahhoz úgysem járulnának hozzá. 
A továbbiakban a magyar katonai szerepet szóba sem lehetett hozni. 

Werthnek nem szegte kedvét a dolog alakulása. A német vezérkar nemhiva
talos csatornáin keresztül folyamatosan tájékozódott a Hitler és katonái kö
zötti, az április 30-i értekezleten is hangot kapott nézetkülönbségekről a ma
gyar részvételt illetően. Mindazok ellenére a német vezérkar nem tartotta ki
zártnak, sőt jó szemmel nézte volna, ha a magyar katonai vezetés előkészülete
ket tesz arra, hogy amenyiben a hadműveletek alakulása megkívánja, felaljánl-
hassa szolgálatait. Remélte, ha komolyabb hadműveletekre nem is, de a hadjá
rat kezdeti stádiumában biztonsági tartalékként számba veszik a magyar had
erőt is. 

11 Vol lmacht des Gewissens , i. m. 213. . 
12 Századok, 1965. 6. sz. 1230. o. 
13 A Wi lhe lmst rasse és Magyarország . Német d ip lomácia i i ra tok Magyarországró l , 1933—1944. 

(összeá l l í to t ta : Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula) Bp. , 1968. 
580. o. (394.) 
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Werth nem is kételkedett, s a kormány tudta és megkérdezése nélkül foly
tatta „katonadiplomáciai" tevékenységét. Minden alkalmat megragadott, hogy 
híreket szerezzen a készülő német támadás részleteiről, illetve a német vezérkar 
tudtára adja saját szándékait. Erre jó alkalmat szolgáltatott a magyar hadse
reg vezető beosztású tisztjei és Himer, valamint törzsének tagjai között kiala
kult immár napi kapcsolat, továbbá a Magyarországra látogató magas rangú 
német katonákkal vagy csapataikkal Magyarországon átvonuló német magasabb 
egységek parancsnokaival folytatott megbeszélések. 

Az együttműködés lehetett a beszélgetés legfőbb témája Weichs vezérezredes, 
a 2. német hadsereg parancsnoka és Werth között, amikor május 18-án a német 
tábornok Budapestre érkezett. Weichs útban Berlin felé László Dezső tábornok 
és Sáska Elemér alezredes, vezérkari osztályvezető már korábban nála, Belg
rádban tett látogatását viszonozta.1'1 

A felgyülemlett információk birtokában Werth elérkezettnek látta az időt 
a kezdeményezés megragadására. Május 6^án emlékiratot adott át a miniszter
elnöknek, amelyben kifejtette elképzeléseit a német—szovjet viszony közeli ala
kulásáról, az ezzel kapcsolatosan követendő magyar politikáról. 

Werth a német—szovjet viszonyt a Szovjetunió hibájából végtelenül ingatag
nak, Németországra nézve veszélyesnek értékelte, ami „Németországot arra 
kényszeríti, hogy most, a balkáni háború befejeztével, viszonyát a szovjettel tisz
tázza", hogy Anglia elleni harcában a Szovjetunió részéről a továbbiakban 
meglepetések ne érjék. Benyomásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
Németország azt békés megegyezés útján kísérli meg, azonban, ha az nem ve
zet eredményre, „ha kell fegyveres beavatkozással is". Mindenesetre valószínű, 
hogy Németország, katonai felvonulásának befejezése előtt, még egy politikai 
ajánlatot tesz a Szovjetuniónak. A német erőcsoportosítás a szovjet határon 
ugyan nem utal arra, hagy „a Birodalom már most háborút kezdeményez, de 
előkészületei mégis elég komolyak ahhoz, hogy a szovjet végleges állásfoglalását 
tisztázhassa . . ."'•' Amennyiben pedig háborúra kerül a sor, melyben a német 
győzelem nem vitatható, úgy abban Finnország, Magyarország és Románia 
részvétele elkerülhetetlennek látszik. 

Werth ezután, a — szerinte — Magyarországot fenyegető szovjet veszélyre 
hivatkozva, az addigi magyar kül- és katonapolitika felülvizsgálatát követelte: 
az expanzivitás helyett a biztonsági politikát kell előtéribe állítani, melyet „most 
már félreérthetetlenül és ingadozás nélkül a tengelyhatalmakra és elsősorban 
Németországra kell építenünk". 

A vázolt helyzetre való tekintettel Werth szükségasnek találta, hogy konkrét 
ajánlásokat tegyen a kormánynak : 

Németországgal garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződést 
kell kötni; 

a német—szovjet viszony bizonytalan alakulása következtében „Magyaror
szág ezzel kapcsolatos magatartását illetően már most elhatározásra kell jutni", 
mivel e etleges konkrét helyzetben nem marad idő a 'megfontolásokra; 

határozottan le kell szögezni külpolitikánk alapelveit, nehogy adott esetben 

14 Századok, 1965. 6. sz. 1235. o. 
15 Országos Levéltár (OL) K 63—472. és 473. Szent-Iványi Domokos emlékirata, 129. o. (A to

vábbiakban : Szenl-lvúnyi) 
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„ingadozás, habozás és tétlenség késleltesse az elhatározásaink&it és megbénítsa 
erőkifejtésünket."10 

Emlékiratának végén a vezérkar főnöke igen nyomatékosan figyelmeztetett: 
amennyiben az együttműködéstől vonakodnánk, s kimutatnánk, hogy „osak 
területéhesek vagyunk", eddig kivívott sikereinket is talán örökre eljátszanánk. 
Ez a tudat arra indította, hogy kérje a kormánytól „a német—szovjet viszony
nyal kapcsolatos politikai állásfoglalásunk mielőbbi, félreérthetetlen és végle
ges tisztázását". Csak úgy küszöbölhető ki, hogy esetleg elszigetelten kerüljünk 
szembe a szovjettel, ha „a mostani német—szovjet viszony alakulása folyamán 
minden fenntartás nélkül, félreérthetetlenül Németország oldalára állnunk".17 

Bárdossy miniszterelnök nem minden fenntartás nélkül olvasta a vezérkar 
főnökének határozott, szinte ellentmondást nem tűrő javaslatait. Nem is tar
totta szükségesnek a minisztertanács elé vinnii, hanem május 12-én anélkül 
küldte meg az elutasító válaszát. Bárdossy mindenekelőtt ellenezte a „garan
ciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződés"-re tett javaslatot. Egy 
ilyen szerződés — írta — nem azon múlik, hogy Magyarország számára kívá
natos-e, hanem, hogy Németország a kölcsönösség alapján hajlandó-e ilyen 
szerződés létesítésére. A két ország között a hatalmi és erőviszonyokban fenn
álló különbségek mellett ez aligha képzelhető el. A háromhatalmi egyezmény 
megszabja Németországhoz való viszonyunkat, ennél nem valószínű, hogy a 
birodalmi kormány hajlandó lenne tovább menni. Ami pedig azt a javaslatot 
illeti, hogy a Szovjeunió elleni háború valószínű bekövetkeztére tekintettel 
már most szögezzük le együttműködésünk részleteit és „olyan kötelező erejű 
megállapodásokban tisztázzuk, amelyek a magyar hadműveleti tervek elké-
>zitésekor szilárd alapot nyújtanak", felhívta Werth figyelmét, hogy a birodal
mi kormány a háború eddigi folyamán is bebizonyította már, politikai és katonai 
terveit senkinek sem hajlandó elárulni, s a jövőbeni lehetőségek részleteiről 
megbeszélésekbe bocsájtkozni. Bár maga is egyetért azzal, hogy Németország 
a Szovjetunióval való viszonyának rendezése során számol egy esetleges háború 
lehetőségével is, ezt nem tartja végleges álláspontnak. A német kormány bizal
mas közlései különben is egyelőre annak adnak hangot, hogy a német—szovjet 
viszony kielégítő. Ha ebben a helyzetben a magyar kormány az együttműkö
déssel kapcsolatosan megbeszéléseket kezdeményezne, nyilvánvaló visszauta
sításnak tenné ki magát.18 

Mindamellett Bárdossy sem vetette el eleve egy szovjetellenes magyar—német 
katonai együttműködés gondolatát, s egyetértett Werthel abban, hogy >ya ka
tonai vezetés számára előnyös lenne, ha a német haderővel esetleg együtt vég
rehajtandó katonai akció részleteire vonatkozó hadműveleti tervet már jóelőre 
kidolgozhatná", azonban sajnálatos, hogy éppen „a legfőbb német katonai és 
politikai irányítás eddig szigorúan betartott elvei, az ebben a vonatkozásban 
érvényesült, bámulatraméltó titoktartás a magyar kormány számára sajnos 
lehetetlenné teszi, hogy katonai vezetőségünk részére ennek a lehetőségét biz
tosíthassa". I!l 

Bárdossy miniszterelnök számára kétségtelen volt, hogy a német kormány, 
bár az ismert okoknál fogva nem kíván tárgyalásokba bocsájtkozni háborús 

Ifi U<J. 132. o . 
17 Uo. 
18 DIMK V. k. 1115. o. (783.) 
19 Vu. 
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részvételünket illetően, arra ennek ellenére súlyt helyez, s „biztosításáról ka
tonai vonalon a magyar—német katonai kapcsolatok kihasználásával iparkodik 
gondoskodni".20 A katonákkal szemben azonban ő tekintettel volt az erőviszo
nyokra is. Amíg német oldalon egy kipróbált katonai erő a siker reményében 
vonult 'fel, addig a másik oldalon egy ismeretlen felkészültségű hadsereg, az 
átfoghatatlan területi arányok, az erőforrások és nyersanyagok példátlan gaz
dagsága, s ebből eredő kimeríthetetlen védekezési lehetőségek legalábbis gon
dolkodásra késztették.21 

A miniszterelnök állásfoglalása nem térítette el Werthet szándékától, bár 
mindenesetre nagyobb megértést remélt, s nem visszautasítást. Egyelőre nem 
volt más lehetősége, mint tovább mélyíteni a kapcsolatot a német hadsereggel, 
s várni a kedvező pillanatra, amikor — amiben Werth nem kételkedett — az 
események szorításában, a hadseregvezetés mellett már a német politikai vo
naltól is támogatva, sikerrel újíthatja fel javaslatait az együttműködés azon
nali kialakítására. 

A Werth-emlékiratban megfogalmazott álláspont ós ajánlott cselekvési prog
ram nemcsak Werth legszűkebb körében volt ismert és (találkozott egyetértés
sel, hanem a tisztikar körében is. Werth megkívánta, hogy a tisztikar ismerje 
és értsen egyet véleményével, annak szellemében végezze munkáját, vezesse 
alárendeltjeit. A katonai vezetés gondoskodott is róla, hogy a Németországgal 
való együtthaladás, mint az elért revízió megvédésének és továbbfejlesztésének 
záloga, valamint a német hadsereg legyőzhetetlenségének mítosza, ezzel egyi-
dőben a szovjetellenesség és a veszély felidézése kellő hangsúlyt kapjon a tisz
tikar gondolkodásában. Az antibolsevista közvéleménytől is támogatott hadse
regnek lehetővé kell tenni, hogy a háborúban bizonyíthassa kvalitásait, s ne 
kerüljön árnyékba. 

A német főparancsnokság is figyelmmel kísérte a magyarországi eseményeket. 
Május 15-én Himer minden bizonnyal nemcsak a Magyarországon levő össze
kötő törzzsel kapcsolatos „egyes kérdések szabályozása" miatt utazott felette
seihez Berlinbe, hanem beszámolt a magyar hadvezetés tevékenységéről, így 
Werth emlékiratáról és annak fogadtatásáról is.22 Werth javaslatainak visszau
tasítása nem kedvezett a német katonai vezetőknek a magyar hadsereg szere
pével kapcso'latas elképzeléseinek. Werth cselekvési szabadsága kisebb volt 
számukra a kívánatosnál. Berlinből Himer azzal az utasítással tért vissza Buda
pestre, hogy az OKW május elején kiadott utasításának megfelelően a magyar 
vezérkarral folytasson bizalmas megbeszéléseket, s még időben győzze meg 
őket a határvédelem megerősítésének szükségességéről.2"' 

A kapott utasításnak megfelelően Himer május 27-én László Dezső tábornok
kal, a hadműveleti csoportfőnökkel, majd egy nappal később Sáska Elemér 
vezérkari alezredessel, a vezérkar 1. osztályának vezetőjével tárgyalt a mielőbb 
folyamatba teendő intézkedésekről azon esetre, ha Németország a keleti kérdést 
háborúval döntené ol.2'1 

Május 29-én Werth fogadta Himert. A német tábornok mindenekelőtt szük
ségesnek találta leszögezni, hogy nem felettesei, hanem saját magánvéleményé-

20 liárdossy : i. m. 39. o. 
21 U«. 42. o. 
22 Századok, 1965. 6. sz. 1237. o. 
23 Documents on G e r m a n Foreign Policy. (DGFP) XII. k. 655—650. o. (431.) 
24 Szuzadok. 1965. 6. sz. 1238. o. 
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nek ad hangot, majd áttekintették a politikai és katonai helyzetet, s a László
val és Sáskával már részletesen megbeszélt „védelmi" intézkedéseket. Himer az 
ajánlotta Werthnek, hogy mivel a magyar mozgósítás a szállítási nehézségeket 
is figyelmbe véve körülbelül húsz napot, vesz igénybe, már most kezdjék meg 
az előkészületeket, hogy a mozgósítás időtartamát adott esetben le lehessen rö
vidíteni. A vezérkar főnöke megértéssel fogadta Himer hivatalos tanácsait és 
megígérte a szükséges intézkedéseket.-•"' 

A Himerrel folytatott megbeszélést követően Werth rászánta magát, hogy 
válaszoljon a javaslatot elutasító Bárdossynak. Igyekezett meggyőzni Bárdossyt 
a Szovjetunió elleni német—magyar katonai együttműködés előkészítésének 
szükségességéről, s azokról a lehető lépésekről, melyek esetleg a kormány állás
pontjának fenntartása mellett is megtehetők. Véleménye szerint a háromhatal
mi egyezményhez való csatlakozás alapján is meg lehetne találni a jogcímet a 
katonai előkészületekkel kapcsolatos megbeszélésekre. Amennyiben a kormány 
nézete szerint ez az út sem járható, úgy felhatalmazást kér, hogy katonai vo
nalon vehesse fel až érintkezést. Annak ellenére ugyanis, hogy — mint ezt a 
miniszterelnök kifejtette — a német—orosz megállapodás valóban nem kizárt, 
minden eshetőségre számítva a német—magyar megegyezést és a katonai elő
munkálatokat változatlanul fontosnak tartja. Indoklásként a következőkre kí
vánja felhívni a figyelmet: 

a német—szovjet megegyezés végleges és megnyugtató rendezése nincs biz
tosítva, a helyzet hirtelen megváltozásával is számolni kell; 

a német előkészületek a Szovjetunió elleni háborúra változatlanul folynak, 
rövidesen be is fejeződnek; 

a román hadsereg mozgósítása és felvonulása a szovjet határra, nyilván né
met irányítás alatt, folyamatban van; 

a légvédelem és légi együttműködés terén tett német lépések, valamint a né
met kívánságra folyamatba tett útépítések arra engednek következtetni, hogy a 
németek Magyarországnak is szerepet szántak a Szovjetunió elleni hadmüve
letekben. 

Mindezek megfelelő alapot képeznek arra, hogy a „közösen megvívandó há
borúra vonatkozólag az okvetlen szükséges politikai megegyezést és ennek alap
ján a katonai együttműködést felvessük, tisztázzuk és az alapokat megteremt
sük".'-0 

Werth igyekezetét fokozta a vezérkar 2. osztályának június eleji újabb elem
zése is, mely szerint a német—orosz feszültség, mely két hónap óta fokozódott, 
valószínűleg hamarosan eléri csúcspontját. Június 15—20. között befejeződik 
a két hadsereg felzárkózása a határon. A szovjet hadsereg nagyszabású támadó 
hadjárat viselésére alkalmatlan és védelem szempontjából is csak 8—10 hétig 
képes ellenállni a német támadásnak. így a Szovjetunió kilátásai rosszak, egy 
németek elleni háború területi veszteségekikel és a bolsevik rendszer bukásával 
járna. Épp ezért Sztálin áldozatok árán is hajlik a megegyezésre, el akarja 
kerülni az összeütközést. Eninek ellenére a szovjet katonai vezetés és a politiku
sok egy része ellenzi a megegyezést. Németország mindenesetre a helyzet tisz
tázására készül, mert nem tűrheti, hogy a Szovjetunió megzavarja Anglia el
leni háborúját. Hátát kelet felé tartósan kívánja biztosítani. Épp ezért el van 

25 Uo. 1239. o. 
26 Szent-lványi : i. m. 604. o. 
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szánva a háborúra is. „Tisztán katonai szempontból Németország igen előnyös 
helyzetben van. A német hds. a biztos és aránylag gyors siker reményében 
felléphet a Szovjetunió ellen, mert a szükséges erők rendelkezésre állnak, más 
arcvonalon komoly támadás veszélye nem fenyegeti és számíthat Finnország, 
Magyarország és Románia támogatására, illetve közreműködésére. Finn és ro
mán részről a katonai előkészületek a németekkel karöltve folyamatban." Az 
elemzés, bár villámháborús lehetőséget látott egy támadás esetén, gazdasági 
és katonapolitikai okoka;t is felsorolt, melyek mégis óvatosságra inthetik Né
metországot. Ilyenek: az orosz hadsereg megsemmisítése áldozatokat követel; 
a Szovjetunió megszállása erőket köt le; az orosz és a Távol-Keletről jövő 
anyagszállítások megszűnnének; Anglia és az Egyesült Államok, sőt esetleg 
Törökország is Németország ellenségévé válna. 

Az elemzés különösen nagy figyelmet szentel a magyar határral szembeni 
orosz erőknek. A vezérkar nyilvántartása szerint ezek az erők (10 lövész-, 2 
lovas hadosztály és 5—6 gépesített dandár) az utóbbi két hónapban változatla
nok. Felzárkózásuk a magyar határra nem állapítható meg. Az erődítési mun
kák változatlan erővel folynak. Habár támadásra semmi jel nem mutat, nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy — német vélemény szerint is — a gyorsan moz
gó szovjet erők elhelyezéséből lehetségesnek látszik a szívós védelemre támasz
kodó ellentámadások alkalmazásának szándéka, azaz német területre való be
törés. Az erőcsoportosításokból megállapítható, hogy a hadműveletek súlya 
Nyugat-Ukrajnában (Galícia) lesz, azaz a magyar—orosz határ tőszomszéd
ságában, ami Magyarországot fokozott éberségre inti. „Szovjet-Oroszország 
háború esetén német csapatoknak magyar területen való megjelenésével és 
átvonulásával számol és ezért Magyarországot már eleve potenciális ellenség
nek tekinti."2' A magyar vezérkar konklúziója: „Az orosz hds. várható maga
tartása Magyarországgal szemben ellenségesnek vehető. Nincs kizárva tehát 
annak a lehetősége, hogy az orosz hadsereg arcvonalának kiszélesítésére és a 
német hadmozdulatok megzavarására, a Moldvában és Krakkó körül felvonult 
német csoportok elvágása céljából, ha a magyar—orosz határon puha pontot 
talál, Kárpátalja megrohanását is megkísérli."28 

A konfliktus kirobbanása, a minden bizonnyal német támadás tehát rövide
sen várható. Ez esetre pedig mindenképpen készen kell állnia a honvédségnek. 
Támogatni kell a német akciót, esetleg ellenállni a Kárpátokon keresztül indí
tott szovjet ellencsapásnak. A felkészülés nem tűr halasztást. Épp ezért Werth 
nem is várta meg a kormány különben is bizonytalan felhatalmazását, hogy 
lépéseket tegyen. Utasítására a hadműveleti osztály sürgősen hozzákezdett az 
orosz -arcvonalon folytatandó „támadó szellemű elhárítás" tervének elkészíté
séhez, az ehhez szükséges alakulatok mozgósításának előkészítéséhez. Az elké
szült terveket Sáska alezredes június 14-én Himernek is bemutatta, aki nem is 
késett azt közölni az OKH hadműveleti osztályával. Június 15-én Lorx vezér
kari százados kíséretében a Kárpátokba is elutazott, hogy az ottani előkészü
letekről meggyőződjék.2" 

A vezérkar főnöke törekvéseinek legfőbb berlini támogatója a vele minden
ben egyetértő Sztójay volt, de számíthatott Homlok támogatására is. Az éleződő 
és mielőbb robbanáshoz vezető német—szovjet viszonyra hívták fel a figyelmet 

27 HL Ein. Vkí . 1. 1941/5563. 
28 Uo. 
29 Századok, 19G5. G. SZ. 1239. o. 



Sztójay jelentései: a hivatalos nyilatkozatok, a szerződések látszólagos betar
tása, valamint a Szovjetuniónak a háború elkerülését célzó kétségtelen poli
tikai lépései ellenére is Németország leszámolására készül. Hasonlóképpen tájé
koztatta Homlok is Ujszászy István ezredest, a 2. vkf. osztályvezetőjét: való
színű ugyan a politikai megoldás, azonban a'katonai sem kizárt.:!fl 

A berlini jelentések nem elégedtek meg a tények közlésével, hanem ajánlá
sokat is tettek a kívánatos magyar reagálást illetően: biztosra vehető, hogy a 
lavina nem tartható fenn, kérdés, Magyarország mennyiben lesz érintve és mi
lyen álláspontot foglaljon el a német akció megindulását követően. Hitler szerint 
Magyarországnak más szerep jut, mint a Szovjetunióval szemben területi köve
telésekkel fellépő finneknek és románoknak. Ebből alighanem az következik, 
hogy Magyarország kiesik a katonai akcióból, míg Románia részt vesz. Ez szá
munkra végzetes. 

A Führerrel folytatott korábbi megbeszélései alapján Sztójay benyomása az 
volt, hogy Dél-Erdélyt Magyarországnak akarja juttatni, amihez azonban újabb 
érdemeket kell szerezni. Ennek lehetőségét pedig csakis az oroszok elleni há
borúban való együttműködés teremtheti meg. Ha pedig Románia érdemeket fog 
szerezni és Magyarország pedig nem, annak az lesz az eredménye, hogy Románia 
nemcsak Besszarábiát fogja visszakapni, de követelni fogja az erdélyi reví
ziót is. 

Ha most Hitler nem szólít fel a csatlakozásra, ez azt jelentheti, hogy valami 
okból ki akar kapcsolni a további területszerzésből. Ezt mindenképpen meg kell 
akadályozni, és mivel az akció megindítása már június közepe felé várható, 
azonnal lépéseket kell tenni, hogy „mielőbb és megfelelő formában felajánljuk 
a birodalmi kancellárnak egy esetleges szovjet elleni akcióban való konkrét 
katonai részvételünket. Esetleg égy vér és dacszövetség formájában is".31 Sztó
jay végül, hogy a magyar kormány fenntartásait csökkentse, hangsúlyozta, hogy 
a gyors német győzelemhez nem férhet kétség. 

Különösen nagy izgalmat keltett Antonescu látogatása Hitlernél, amely alka
lommal a román hadseregnek a háborúban való részvétele mellett feltehetőleg 
szóba kerültek a Magyarországgal szembeni területi igények is. Cselekedni 
kellett tehát, mielőbb. 

A cselekvést sürgette Homlok június 13-i jelentése. Arról tájékoztatta Wer-
thet, hogy a német csapatok felzárkózása a szovjet haltárra folyamatban van, 
a vasúti szállítás befejezése felé közeledik. A Lengyel Kormányzóság területén 
már úgyszólván hadiállapot van. Német magas rangú katonák magánbeszélgeté
sek során kifejtett véleménye szerint szinte kizárt, hogy a német—szovjet el
lentét békésen megoldódjon. Mivel politikai részről a magyar részvétel iránt 
semmiféle lépés nem történt, Berlinben az a benyomás alakult ki, hogy Ma
gyarország támadólagos közreműködése nincs tervbe véve. Annál inkább Ro
mániáé, amelyik élterjedt hírek szerint már megkezdte és június 15-én be is 
fejezi a mozgósítást. 

Nyugtalanító hírekkel szolgált a bukaresti magyar követ is: a közeli jövőben 
bekövetkező Szovjetunió elleni támadáshoz csatlakozni fog Románia is. A ro
mán kormány számtalan olyan intézkedést vezetett be, melyet csak háború 
esetén szoktak elrendelni. Napról-napra nő a bevonultatottak száma, a lovakat, 

30 DIMK V. k. 1112. és 1133. O. (781. és 800.) 
31 Szent-lványi : i. m. 609. o. 
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gépkocsikat rekvirálják, Bukarestben légoltalmi árkokat ásnak, a csapatszál-
lításokra szabaddá tették a kelet felé vezető vasútvonalakat. A román hadsereg 
a támadó hadműveletekben valószínűleg csak a német csapatokkal keverten, 
vagy mint megszálló erő fog részt venni.:t-

A helyzet ilyetén való alakulása nyomán élesedő politikai légkörben került 
sor Werth június 14-i, a helyzetet rögzíteni kívánó memorandumának átadá
sára. A sürgető időtől sarkallva az indította újabb figyelmeztetésének átadá
sára, hogy korábbi javaslataira, valamint azon kérésére, hogy legalább katonai 
vonalon nyerjen felhatalmazást az iilleitékes német katonai vezetőkkel való hi
vatalos érintkezés felvételére, a kormány részéről választ nem kapott. 

Májusi emlékirata óta a német—szovjet viszony még feszültebbé vált: mind
két részről több mint 100-100 hadosztályt vonultattak fel, s az előkészületek 
német részről változatlanul folynak. Románia és Finnország mozgósított, s fel
vonult határain. Mindez arra utal, hogy a háború rövid időn, 10 napon belül 
kirobbanhat. 

A magyar hadsereg mozgósításához és felvonultatásához, a német szállítások 
folytán előállott nehéz közlekedési helyzetre való tekintettel, kereken egy hó
napra van szükség. Márpedig a háborúban Magyarország nem maradhat tétlen, 
abban részt kell vennie. 

Werth ezúttal is elsősorban a szovjet veszély felidézésével követelte a kor
mánytól a katonai intézkedések elrendelését. Magyarországnak érdeke, hogy 
a szovjet veszélyt határaitól a német hadsereggel együttműködve eltávolítsa, 
ami a vitathatatlan német győzelem eredményeként be is fog következni. A há
borúban való részvétel tehát ebből a szempontból is fontos, de nemkülönben 
presztízs-okokból. A „keresztény nemzeti eszmén alapuló világnézetünkkel jut
nánk ellentétbe, ha a bolsevizmus elleni harchoz nem csatlakoznánk".33 

A csatalakozást az is kötelességünkké teszi, hogy „a további országgyarapí
tásunkat is csak akkor remélhetjük, ha kitartunk a tengelyhez hű politika mel
lett, aminek jutalmaként biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország 
egész területét . . . Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert Románia máris 
lekötelezte magát a háborúban való részvételre . . . Ha pedig a mi csatlakozá
sunk elmaradna, akkor nemcsak a Romániával szemben táplált további revíziós 
igényeinkről kell talán örök időkre lemondani, hanem az eddigi országgyarapí
tásunk is veszendőbe mehet."3'' 

Werth a kormánynak szegezte a kérdést: „Magyarország döntsön a német— 
orosz háború esetén milyen álláspontra kíván helyezkedni, illetőleg milyen 
magatartást fog tanúsítani. Eme álláspont mielőbbi rögzítése annál is inkább 
szükséges, mert az idő sürget és tervszerű ka)tonai előkészületeinket csak a kor
mány álláspontjának ismeretében tehetjük meg."33 Újólag javasolja tehát, hogy 
a „kormány haladéktalanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal és te
gyen formális ajánlatot a német—orosz háborúhoz való önkéntes csatlakozá
sunkra". De addig is, a tárgyalások eredményének bevárása nélkül, rendeljen 
el a kormány katonai biztonsági rendszabályokat, így 

a hátvédelmi alakulatok, a repülőerők és a honi légvédelem mozgósítását, 
valamint a honi légvédelmi készültség elrendelését; 

32 DIMK V. k. 1147. O. (811.) 
33 OL K 64—90—24—416/1941. Rp. 
34 Uo. 
35 Uo. 
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a gyorshadtest, továbbá egyelőre az I., VI., VII. és VIII. hadtest és a legfon
tosabb fővezérségközvetlen alakulatok mozgósítását.36 

A vezérkarnak a német hadvezetéssel összeihiangalt előkészületei tehát a 
honvédség mintegy felének mozgósítására terjedtek ki. A nemet hadvezetés 
ugyanis, amikor a saját hadműveletei alakulásától függően számításba vette a 
magyar csapatok esetleges igénybevételét, olyan nagyságú erőkkel számolt, 
melyek szükség szeriint képesek lekötni a Kárpátok előterében levő szovjet erő
ket, illetve kezdeményezőén fellépni azokkal szemben, s nem csak legfeljebb 
a visszavonuló szovjet csapatok utóvédjeivel vívott csatározásokra képesek. 
De a hadműveleti felhasználhatóságtól függetlenül is Werth ebben a csapat-
kontingensben látta a magyar részvétel megnyugtató és Németország számára 
elfogadható, a románnal összevethető arányát, mely méltóképpen reprezentál
hatja a honvédséget a bolsevizmus elleni harcban. 

Werth az előkészületeket sürgetve arról nem tájékoztatta a kormányt, hogy 
a német hadseregvezetéstől származó információk alapján alakította ki azon 
véleményét, hogy ,,a német kormány a tekintetben nem fog jó előre kezdemé-
nyezőleg fellépni velünk szemben. Csak az utolsó pillanatban, néhány nappal 
vagy órával a háború megindítása előtt fog arról értesíteni és a csatlakozásra 
esetleg felhívni."''7 így történt ez a legutóbb, a jugoszláv hadjárat előtt is, 
s feltehetőleg most is így lesz. Ha pedig erre várunk, megint el fogunk késni 
a mozgósítással mint akikor, de ebből most sokkal nagyobb veszély származhat 
az országra. 

Emlékirata befejezéseként Werth még egyszer nyomatékosan felszólította a 
kormányt, ne habozzék, ne hagyja magát befolyásoltatni még gazdasági érde
kektől sem. A háború gyorsan el fog dőlni, a német hadsereg, mint eddig is, 
rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet. „Néhány hét múlva a mozgósított 
magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk, úgy, hogy a bevonulta
tott tartalékosok a leszerelés után még' az aratásra is hazatérhetnek.":iS 

Az emlékirat ezúttal sem hozta meg a remélt eredményt, habár Bárdossy, 
Werth kívánságának megfelelően, de az egyre feszültebb helyzettől is indíttat
va, rendkívüli minisztertanácsot hívott össze. Teljes egészében ismertette az 
emlékiratot, s azonnal hangot adott egyet nem értésének. Mindenekelőtt rámu
tatott: Magyarországnak nem kell bizonyítania, hogy a tengely oldalán áll, 
azt már megtette. Hitler már többször hangsúlyozita a belini magyar követ 
előtt, „milyen nagyra értékeli azt a szolgálatot, melyet a német katonaság 
átszállításával a birodalom érdekeinek tettünk és hogy a jugoszláv akcióban 
a szintén érdekelt Bulgáriát jóval megelőzve fegyveresen közreműködtünk".'1'-1 

Nincs szükség tehát arra, hogy a tengelybarátságunk demonstrálásaként a 
német—szovjet háborúban is részt vegyünk. 

Bárdossy elmondta, hogy a birodalmi kormány a német—orosz viszony ki
alakulásáról, s az esetleges koníliktusról ismételt érdeklődése ellenére sem 
tájékoztatta. A június 10—14. között Budapesten tartózkodó Ernst Veizsäcker 
külügyi államtitkárnak is szóba hozta a dolgot, aki alaptalannak minősítette az 
erről szóló híreszteléseket. Hasonlóképpen nyilatkozott Ernst Woermann, a né
met külügyminisztérium politikai osztályának vezetője is Sztójaynak. Né
met részről tehát még a tájékoztatástól is elzárkóznak, nemhogy aktív köz-

36 Uo. 
37 Uo. 
38 Uo. 
39 Szent-luanyi: i. m. 619. o. 
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reműködésünkre számítanának. Félreérthetetlen német kívánság, vagy felszó
lítás nélkül pedig már csak azért sem tartaná célszerűnek a magyar katonai 
intézkedéseket, mert ezzel óhatatlanul lelepleznénk a Szovjetunió előtt a Bi
rodalom esetleges szándékait. Az sem lehetetlen, hogy esetleg éppen ezzel vál
tanánk ki a Szovjetunió támadását Magyarország ellen. Egyik sem áll Német
ország érdekében. A háborúban való részvételünk pedig nem eredményezhet
né Dél-Erdély visszaadását, mivel a bécsi döntés során Németország garan
tálta annak a Romániának a határait, amelyik most az ő oldalán vesz részt a 
háborúban. Nem valószínű tehát, hogy a románoktól területet vegyen el. 

Végezetül a miniszterelnök felhívta a figyelmet az emlékirat egy szemet 
szúró ellentmondására. A vezérkar főnöke azzal számolt, hogy a német had
sereg a győzelmet rövid idő alatt ki fogja vívná, így a magyar csapatok rész
vétele is ennek megfelelően fog alakulni. A behívott tartalékosok már „az ara
tásra hazatérhetnek". Elképzelhetetlen állítás, hogy két hét múlva, azaz június 
29. körül, amikor a magyarországi aratás megkezdődik, katonáink hazaenged-
hetők lennének/'0 

A minisztertanács egyetértett Bárdossy javaslatával, s elutasította a fel
ajánlkozást. Nem mintha idegen lett volna tőlük a Szovjetunió elleni fellépés 
gondolata, azonban nem látták azt olyan egyértelműen problémamentesnek, 
mint Werth. Kérdéses volt, meddig tart a háború, mennyire sikerül megőrizni 
erő- és vagyonállományunkat, mit hoz számunkra a német győzelem, vagy az 
esetleges vereség/'1 A gazdasági nehézségeken túl attól is tartottak, hogy a har
cok során meggyengülhet a nagy áldozatok árán eddig kifejlesztett és még mo
dernizálás alatt álló hadsereg, ami nagy hátrányt jelenthet a németektől favori
zált, együttműködésre felkért románokkal szemben, akik majd érdemeik 
jutalmaként Észak-Erdélyt is visszakövetelhetik. A kéretlen felajánlkozás nem 
látszott kellő biztosítéknak. Mindenesetre másként állna a helyzet, ha a biro
dalmi kormány részéről érkezne felszólítás az együttműködésre. Megbízták 
Bárdossyt, újólag tájékozódjon a német szándékokról. 

Bárdossy elutasító magatartását nem kevésbé motiválta a Werth személyé
vel szembeni, elődjétől, Teleki Páltól örökölt ellenszenv, mint az általa előadot
tak kritikája. A miniszterelnök hiúságát ugyanis egyre inkább irritálta a ve
zérkar főnökének félreismerhetetlen törekvése, hogy saját elképzeléseit és ja
vaslatait minden áron érvényre juttassa, s a miniszterelnökre és a kormányra 
nyomást gyakorolva illetéktelenül beleavatkozzon a magyar k ül- és katonapoli
tika alakításába. Bárdossy már megsokallta a magyar hadseregyezetéstől is tá
mogatott Werthnek a kormánytól független csatornákon bonyolódó önálló 
„diplomáciai tevékenységét". Saját presztízsét, manőverezési lehetőségét fél
tette, a kormány politikaijának irányításában nem kívánt osztozni vele. Nem 
kis kárörömmel mutatott rá az emlékirat legsebezhetőbb pontjára — a had
járat aratásig befejeződik —, ami alkalmas volt Werth túlzott tekintélyének, 
katonai szakértelmének megnyirbálására, s így az emlékirat egésze hitelének 
csökkentésérc. 

A minisztertanács döntésének megfelelően Bárdossy még aznap táviratozott 
Sztójaynak. Kérte, keresse fel Wiezsäckert és hozza szóba előtte a német—szov
jet viszony kérdését, mivel korábbi megnyugtató véleménye ellenére a jelek 

40 Uo. 620—622. o. 
41 Bárdossy: i. m. 43. o. 

— 15 — 



arra utalnak, hogy a német—szovjet konfliktus veszélye nő. Érdeklődje meg, 
a birodalmi kormány a helyzet kritikussá válása esetén időben fogja-e érte
síteni a magyar kormányt, hogy a határon a német kormány megkívánta de
fenzív intézkedéseket megtehesse.42 

Június 14-én Bárdossy kiegészítette előző napi üzenetét. Rendkívül való
színűtlen ugyan, hogy a szovjet hadsereg támadást indítson a magyar határ
szakasz ellen, de a magyar katonai vezetés ezt nem tartja kizártnak. Márpedig, 
a már hetekkel ezelőtt a határszakaszon történt erődítési munkálatokon túl, 
újabb előkészületeket csak a német kormánnyal történt előzetes megbeszélést 
követően tehetnénk, már csak azért is, nehogy a szovjetek provokálásával né
met érdekeket is sértsünk. Felkészülésünk fokozná ugyanakkor a gazdasági 
nehézségeinket is, mivel a mezőgazdasági munkálatok elvégzését, így termés
eredményeinket veszélyeztetné. Ez szintén ellentétes a német érdekekkel is. 
Figyelembe veendő továbbá, hogy vasúti vonalaink éppen a német szállítmá
nyokkal lekötöttek, így a felvonulás csak igen lassan hajtható végre. Mindezen 
szempontok szükségessé teszik tehát, hogy a birodalmi kormány „még kellő 
időben bizalmasan tájékoztasson bennünket arról, hogy ítéli meg a helyzetet 
és a maga részéről milyen konzekvenciákat kíván abból levonni, hogy a magyar 
kormány esetleges elhatározásaival német intenciókkal összhangban marad
hasson". Kérte Sztójayt, maradjon szigorúan „az érdeklődés vonalán" és tar
tózkodjon mindenféle felajánlkozástól/'3 

Erdmannsdorff német követ már június 16-án jelentkezett a miniszterelnök
nél Ribbentrop válaszával: Tekintettel a határ mentén eszközölt szovjet csapat
összevonásokra, a német kormány a német—szovjet viszony tisztázása érdeké
ben július elején kénytelen lesz lépéseket tenni, és a szovjet kormánnyal szem
ben bizonyos követeléseket támasztani. Minthogy a tárgyalások kimenetele előre 
nem látható, a „német kormány szükségesnek tartja, hogy Magyarország is a 
maga részéről tegye meg a szükséges lépéseket határainak megerősítésére". 
A német külügyminiszter kérte, hogy közlése maradjon a legteljesebb titok
ban/''1 

Erdmannsdorff látogatása után Bárdossy azonnal kapcsolatba lépett Werth-
tel, és tájékoztatta őt Ribbentrop szigorúan titkos üzenetéről. Kérte őt, hogy 
mivel tudomása szerint a közeli napokban a német hadsereg egyik „legmérva
dóbb" személyiségével (Haider — D. L.) fog megbeszélést folytatni, tartsa szem 
előtt a kormány által június 14-én elfogadott és változatlan alapelveket. A né
met kormány is, mint ezt kinyilvánította, a német—orosz viszony alakulására 
való tekintettel csupán azt tartaná ajánlatosnak, ha Magyarország megfelelő 
védelmi intézkedéseket tenne. Ez az ajánlás csak a határvédelmi intézkedésekre 
vonatkozik, s nem többre. A hadműveletekben való részvételünkkel kapcsola
tosan „a német kormány semmiféle kívánságot vagy óhajtást nem juttatott 
kifejezésre". Ez megerősítette a kormányt azon elhatározásában, hogy egy 
esetleges német akcióban való részvételünket nem ajánljuk fel. Ezen csak ak
kor változtatnánk, ha a német kormány ilyen kéréssel fordulna hozzánk. A 
szükséges védelmi intézkedések foganatosítása terén tehát a legteljesebb össz
hangban kívánunk eljárni a német kormánnyal, illetve hadvezetéssel. Eközben 
szem előtt kell tartanunk vasútvonalainknak a német hadsereg általi lekötött-

42 DIMK V. k. 1175. O. (837.) 
43 Szent-Iványi : i. m. 823. o. 
44 Uo. 824. O. 
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ségét, valamint, hogy katonád készültségünk túlontúl fokozása saját gazdasági 
érdekeinkkel, közvetve a német kormányével is ellentétben ál.4 5 

Június 19-én létrejött a Werth—Haider (találkozó. Az OKH vezérkari főnöke 
a Romániában a 11. hadseregnél tett látogatásáról visszatérőben szakította 
meg útját Budapesten. Haider a rövid megbeszélés során tájékoztatta magyar 
kollégáját a legszükségesebb tudnivalókról. Az orosz kérdést Németország fegy
veresen fogja elintézni, ami rövid egy héten belül be fog következni. Jó leüt 
volna ugyan, ha Magyarország a Kárpátokat jobban biztosítja, azonban ne te
gyen semmi olyat, amivel az oroszokat alarmirozná, valamint a német szállí
tásokat akadályozná. Ha a német hadseregnek szüksége lesz a Kárpátalján 
átvezető vesútvonalakra, úgy azokat bocsássák rendelkezésükre. Engedélyez
zék továbbá a német hadsereg rádióállomásainak magyarországi telepítését. 
Haider végül megjegyezte, ha Magyarország részéről mégis szükségessé válná
nak bizonyos további katonai rendszabályok, arra Werthet Himer tábornok 
révén külön fogják kérni.46 Haider tehát az általa korábban kívánatosnak tar
tott, de a németekre hivatkozó magyar kormány ellenkezésén meghiúsult ma
gyar katonai előkészületeket nem hozta szóba, azonban továbbra sem zárta ki 
annak lehetőségét, hogy esetleg a magyar hadseregre is sor kerül. 

Werth tájékoztatta a miniszterelnököt a Halderral folytatott megbeszélésének 
lefolyásáról, aki megkönnyebbülten táviratozta Sztójaynak: a németek a ka
tonai megbeszélés során nem kértek semmi olyan intézkedésit, amely az oro
szokat alarmirozná, vagy a német szállításokat megzavarná, ami a kormány 
óvatos magatartását igazolja.''7 

A katonák természetesen nem értettek egyet a kormány álláspontjával, nem 
tudtak abba belenyugodni, s „amíg nem késő felkiáltással" igyekeztek nyomást 
gyakorolni a kormányra és rávenni döntésének megváltoztatására, a napokon 
belül megkezdődő támadáshoz való csatlakozás felajánlására. A vezérkar főnö
kének rendeletéből küldött meg Ujszászy Bárdossynak egy bizalmas, meg nem 
határozott származású jelentésrészietet. Ebben anonim személyek csodálkozá
suknak adtak kifejezést amiatt, hogy most, mikor a német támadás 48 órán 
belül várható, Magyarország még mindig teljesen érdektelenül áll a krízissel 
szemben. Érthetetlen, hogy bár a háború kitörése esetén szovjet támadás fe
nyeget, Magyarország még légvédelmét sem aktivizálta és határainak védelmé
ről sem gondoskodott/'8 

Június 20-án, a feszültség tetőfokán Sztójay és Homlok is jelentkezett. A né
met, sőt a román és finn hadsereg is befejezjte előkészületeit, a románok 26 
hadosztályt vonultattak fel. Homlok hangsúlyozta : katonai részvételünket szük
ségesnek tartja. Területekeit kell a Kárpátoktól északra elfoglalni és ennek 
birtokában tárgyalni, mert különben „tétlen szemlélői leszünk, miként jön 
létre a közös német—román határ". A hadjárat időtartamának megítélésében 
— német forrásokra hivatkozva — Homlok óvatosabb volt Werthnél. A német 
vezérkar, bár villámháborút készít elő, óvatosabb becslések szerint három hó
nappal számol a háború befejezéséig, amiben bennifoglalitatik a hadiipar, olaj-

45 Uo. 146—147. O. ; DIMK V. k. 1180—1182. O. (840.) 
46 Genera lobers t Halder: Kr iegs tagebuch . I—III. k. S tu t tgar t , 1963. II. k. 457. o. és Szent—Ivá-

nyi: i. m. 147. o. 
47 Szent-Iványi : i. m. 148. o. 
48 DIMK V. k. 1202. O. (858.) 
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és nyersanyagkörletek elfoglalása is. A német hadvezetés 124—136 hadosztályt 
vonultatott fel, s számít hadosztályainak nagyobb tűzerejére, a jobb vezetésre/'" 

Június 22-én 3 óra 15 perckor a német csapatok <többezer kilométer szélessé
gű fronton megrohanták a Szovjetuniót. Erdmannsdorff kora reggel lakásán 
kereste fel Bárdossyt, hogy közölje vele a hírt. A miniszterelnök a hír halla
tán a legnagyobb megértésének és megelégedettségének adott kifejezést. A 
délelőtt folyamán Horthy is fogadta a német követet, aki átnyújtotta Hitler 
levelét. A követ szerint a kormányzó köszönetét fejezte ki ,,az általa nagyszerű
nek talált hír"-ért, hiszen ,,22 év óta sóvárogva várta ezt a napot, és most 
boldognak érzi magát". 

Hitler levelében a szovjet katonai fenyegetésre hivatkozva indokolta döntését, 
s magát az európai civilizáció megmentőjének állította be. Ezúttal sem kérte 
a magyar hadsereg részvételét a megkezdődött háborúban, semmiféle újabb 
katonai lépést, hanem meglepő módon megelégedettségét és köszönetét fejezte 
ki az eddigiekért. „Ami Magyarország magatartását illeti, Főméltóságú Uram 
— írta Hitler —, meg vagyok győződve, hogy a magyar nemzeti öntudat méltá
nyolni fogja magatartásomat. Szeretném kifejezni köszönetemet a magyar 
fegyveres erők megértő intézkedéseiért, mellyel megerősítették a határ védel
mét,'ezzel elejét véve az orosz szárnytámadásoknak és erőket kötve le." Hitler 
végül Ígéretet tett Horthynak, hogy majd dokumentálni is fogja tettének indító 
okait.50 

Az esemény hírére azonnal működésbe lépett a magyar vezérkar és a német 
összekötő törzs. Radtke őrnagy, Himer helyettese már hajnali 3.15-kor, tehát 
a támadás megindulásának időpontjában, telefonon kapcsolatba lépett az OKW-
vel, ahol közölték vele, hogy felszabadítják a magyar vezérkarral folytatandó 
tárgyalásokat. «« 

A déli órákban sor került Himer és László Dezső tábornokok találkozójára, 
amelyen áttekintették a helyzetet. László panaszkodott Himernek amiért Ma
gyarország nem vehet részt a hadműveletekben: sem a német kormány, sem 
az itt levő Haider részéről nem merült fel konkrét kívánság a magyar rész
vételt illetően. Ezen csak az OKW döntése változtathatna.•",l 

Délután öt órakor Himer tájékoztatta Paulus altábornagyot a szükség esetén 
leggyorsabban mozgósítható és felhasználható magyar erőkről. A magyar vezér
kar főnöke a VII. hadtest parancsnokságát jelölte ki az esetleges hadműveletek 
irányítására. Ennek alárendeltségében gyorsan mozgósíthatóak és bevethetőek 
a következő, jelenleg békelétszámon levő alakulatok : a VIII. hadtest alakulatai; 
a 2. gépkocsizó dandárnak a hadtest területén elhelyezett részei, a Tiszántúl 
északi részén diszlokált 1. lovas dandár, az erdélyi IX. hadtest gyalogos és tü
zéregységei, valamint a Kárpátalján levő hegyi és határvadász dandárok."'2 

Hat óra után húsz perccel Himer már Jodl tüzérségi tábornoknál, az OKW 
hadműveleti főnökénél jelentkezett telefonon, hogy tájékoztassa őt is a magyar 
hadsereg helyzetéről. Jodl időközben már értesült Paulustóü az adott lehetősé
gekről. Himernek arra a megjegyzésére, hogy a magyar hadsereg utasításokat 
vár, Jodl leszögezte : „Minden magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem aka
runk semmit követelni; de köszönettel veszünk mondent, amit önikónt felaján-

49 Uo. 1199. O. (855.) 
50 A Wilhelmstrasse . . . i. m. 594. o. (412.) 
51 Századok, 1965. 6. sz. 1239. o. 
52 Uo. 1240. O. 
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lamak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől elzárkóz
nánk."53 

Himer azonnal Werthet kereste az üzenettel, aki azonban nem volt elérhető. 
Hasonlóképpen balszerencséje volt Barthával is, aki vidéken horgászott. Csak 
László Dezsőt sikerült elérnie, akinek írásban átadta Jodl üzenetét. László csak 
hosszas keresgélés után tudta elérni Werthet, s továbbítani az üzenetet. Este 
kilenc óra tájban jelentkezett Himernél a vezérkar főnökének válaszával: egye
lőre nem tehet semmit, mivel a kormányzó már háromszor (sic!) felajánlotta 
Hitlernek támogatását, aki úgy nyilatkozott, közölni fogja mikor és milyen 
mértékben óhajtja azt igénybe venni. A Haider tábornokkal nemrég folytatott 
személyes megbeszélés során sem merült fel a magyar részvétel iránti igény.54 

Himer másnapra személyes találkozót is kért Werthtől. László közölte, hogy 
a vezérkari főnök reggel vidékre megy, így csak egy órakor állhat rendelke
zésére. 

Werth üzenete csak az összekötő törzs naplójából ismert, így nem tudhatjuk, 
a bejegyzés mennyiben fedi pontosan annak tartalmát. Ugyanis Horthy nem 
hogy háromszor, de egyszer sem ajánlotta fel Hitlernek részvételünket a há
borúban. Ennek semmi nyoma sincs a forrásokban. A kormányzó Hitler leve
lének átvételekor kifejezte ugyan Erdmannsdorffnak a Szovjetunió elleni há
ború feletti elégedettségét, azonban tartózkodott minden olyan kijelentéstől, 
amiből esetleg a felajánlkozásra lehetett volna következtetni. Werth, amennyi
ben valóban három felajánlkozásról beszélt, valótlanságot állított. Az valószí
nűtlen, hogy a jól értesült Werth Horthytól, vagy mástól, ilyen hamis infor
mációt kapott volna. Elképzelhető, hogy a cél érdekében engedte meg magá
nak a valótlanságot, abban bízva, hogy ezzel is nagyobb súlyt tud adni a német 
vezérkarnál a hadseregvezetés ajánlkozásának, amit csak az akadályoz, hogy 
Hitler azt eddig már többször visszautasította. Tudta, hogy Horthytól való
ban nem áll távol a csatlakozás gondolata, így ha a németek kérik, vagy ha 
casus belli adódik, nem fog ellentanondani. Werth, aki elsősorban a német had
vezetéstől várta elképzelései számára a zöld utat, úgy látta, itt az alkalom a 
döntés kicsikarására. Biztató volt számára, hogy az OKW már nemcsak bizal
mas tárgyalásokon vetette fel az együttműködés lehetőségét, hanem nyíltan is 
utat nyitott a tárgyalások előtt. Mindezt betetőzte Jodl üzenete. Werth emö-
gött a német politikai vonal hallgatólagos beleegyezését is látta. A feladat tehát 
rávenni Horthyt és a magyar kormányt a mielőbbi csatlakozásra, hogy minél 
kisebb hátrányba kerüljünk a már harcoló románokkal szemben. 

Június 23-án Bárdossy összehívta a minisztertanácsot, amely javaslatával 
egyetértve, úgy döntött, hogy megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunió
val, a további lépésektől azonban távoltartja magát. A megtett lépés a magyar 
—német kapcsolatok zavartalansága és esetleges konfliktusok elkerülése végett 
szükséges volt és egyelőre elégségesnek látszott. Keresztes-Fischer volt az 
egyetlen, aki megfontolásra intett. Bárdossy felszólítására Bartha Károly altá
bornagy, honvédelmi miniszter adott szakvéleményt a minisztereknek a né
met—szovjet háborúról. Szerinte hat hót alatt a német hadsereg teljes győzel
met arat. 

A minisztertanács döntését Bárdossy azonnal közölte Erdmannsdorff kö
vettel, s kérte, hozza azt mielőbb kormánya tudomására. Megkérdezte a kö
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vetet, a német kormánynak vajon „nincs-e észrevétele vagy óhajtása ezzel 
kapcsolatban". Erdmannsdorffnak nem volt megjegyzése, a diplomáciai vi
szony megszakítását magáttói értetődőnek tartoitta, mint ami legkevesebb, amit 
Magyarország tehet.""5 

Vörnle János külügyminiszter^helyettes Gsaranov szovjet követet kérette 
magához, s közölte vele, hogy Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt 
a Szovjetunióval. 

Június 23-án tovább folytatódtak az üzenetváltások és megbeszélések a két 
vezérkar között. Tizenkettőkor maga Haider vezérezredes hívta telefonhoz 
Himert. Werth előző napi megnyilatkozására utalva elmondta, tisztában van 
vele, hogy a magyar politikai vezetés nem fektet súlyt a Szovjetunió elleni 
támadáshoz való csatlakozásra, s csak Horthy véleménye lenne kötelező számára. 
Ezért „most azon múlik a dolog, hogy a magyar katonai fórumok mozgásba 
tudják-e hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy ezek maguktól 
ajánlkozzanak". Haider szükségesnek tartotta még egyszer rögzíteni a német 
vezetés Jodl által közölt álláspontját: követeléseket, amelyekért fizetni kell, 
nem támaszitanak, de minden önkéntes támogatásért, különsen a gyors csapa
tokért, hálásak lesznek. Kérte, a magyar vezérkarral pontosan tisztázzák, mi
lyen erőkkel tudnának rendelkezésre állni. Ha erre sor kerülne, a magyar csa
patok feladatának részleteit a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága fogja szabá
lyozni, amelynek alárendeltségébe a magyar alakulatok kerülnének/"*' 

Haider, az OKH vezérkari főnöke a hadjárat második napján, a dolog fon
tosságának megfelelően, időt szakított magának, hogy Jodl előző napi meg
nyilatkozását követően maga is súlyt adjon az OKW és az OKH magyar csa
patok felhasználásával kapcsolatos elképzelésének. Fontosnak tartotta annak 
személyes tisztázását, milyen magyar erők mozgósíthatóak és állhatnak mie
lőbb a Dél Hadseregcsoport rendelkezésére. A hadjárat első napján csak 10—12 
km-t előrenyomuló 17. hadsereg hadműveletei kibontakozásának teljes bizony
talansága — mint ezt Brauchitschal Hitler előtt korábban bizonygatták — 
szükségessé teheti, hogy magyar erőket vessenek be a szárnyaikat veszélyezte
tő szovjet erők lekötésére. A német katonai vezetés nyilván szabad kezet kapott 
már ekkor, hogy nyíltan is felszólíthassa a magyarokat az önkéntes felajánl
kozásra, habár Hitler ezt még ekkor is a katonák kishitűségeként fogta fel, 
s a hadműveletek felesleges túlbiztosításának tartotta. Haider értesülései és 
korábbi tapasztalatai alapján tisztában volt vele, hogy nagyobb magyar erők 
mozgósítása legalább két-három hetet vesz igénybe, ezért elsősorban a lénye
gesen rövidebb idő alatt mobilizálható és bevethető gyorshadtest érdekelte. 

Himer egy órakor találkozott Werthel. Átadta Haider üzenetét, s még egyszer 
rögzítette a német katonai vezetés álláspontiját. Werth elmondta neki, nem 
tudja, mit tartalmaz Hitler Horthynak küldött levele. Amennyiben ebben nem 
lenne nyílt felszólítás az együttműködésre, a tartózkodó politikusokat változat
lanul nehéz lesz cselekvésre bírni. Sajnálja, hogy politikai oldalról már négy 
héttel ezelőtt nem kapott kellő ifigyelmeztetést. Ha ez megtörténik, most jobban 
állna a hadsereggel, és már tegnap (22-én) átléphették volna a határt. Tíz nap
pal ezelőtt ugyan az ő kezdeményezésére már tájékozódtak — politikai úton — 

55 DIMK-V. k. 1231. o. (866.) és Bárdossy : i. m. 49. o. 
56 Századok, 1965. 6.sz. 1240. o. 
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a magyar részvételt illetően, de úgy látszik a Führer nem akarja Magyarország 
részvételét a háborúban."'7 

Himer a hiányos politikai előkészületek miatt panaszkodó Werthnek röviden 
csak annyit válaszolt: „most a katonáké a szó". Werth csüggedten megjegyezte: 
a magyar segítség már úgyis elkésett. Himer azonban megvigasztalta, mondván, 
hogy még nem késő a cselekvés, még nincs a tizenkettedik óra. Magyarország 
még részt-vehet egy egyébként „hézagmentes keleti arcvonalon" a bolsevizmus 
elleni harcban. A hangsúlyt a hézagimentességre helyezte, melynek biztosítása 
a Kárpátok előterében a magyar honvédségre várhat."*8 

Werth azonban nyomban úgy tájékoztatta Bárdossyt, hogy a német hadsereg 
vezetői kívánatosnak tartják a háborúban való részvételünkat. Ezt követően, 
még a délutáni órákban, Barthával Kenderesre utazott az ott tartózkodó kor
mányzóhoz, hogy neki is beszámoljon a német hadseregvezetés kívánságairól, s 
rávegye, hatalmazza fel a helyzetnek megfelelő lépések megtételére. A beszélge
tés végeztével a kormányzóit nyomott hangulatban hagyták, aki állítólag panasz
kodott környezetének, hogy vendégei azzal fenyegetőztek, ha Magyarország nem 
vesz részt a háborúban, ez könnyen forradalmat válthat ki a tisztikar körében : 
a honvédség megkívánja a cselekvést. Werthnek ennek ellenére nem sikerült 
rábírnia a kormányzót a felajánlkozásra. 

A német összekötő törzs naplójának tanúsága szerint a kormányzótól vissza
érkező Werth azonnal tájékoztatta Himert a látogatás eredménytelenségéről, 
aki 20 óra tájban már továbbította azt az OKW, majd az OKH hadműveleti 
osztályához. Benyomásait úgy összegezte, minden jel arra mutat, hogy „Werth 
gyalogsági (tábornok nem képes megbirkózni a pillanat nagyságával"."'" 

Miiközben Budapesten a katonák mindent megtettek, hogy a végzetes háborús 
útra tereljék az országot, Moszkvában június 23-án Molotov külügyi népbiztos 
magához kérette Kristóffy magyar követet és érdeklődött nála Magyarországnak 
a szovjet—német konfliktussal szemben elfoglalt álláspontja iránt. Közölte 
Kristóffyval, hogy — mint ezt már korábban többször is kijelentette — a szov
jet kormánynak „nincs követelése, vagy támadó szándéka Magyarországgal 
szemben, nem volt észrevétele, hogy magyar követelések Románia kárára meg
valósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz észrevétele". A szovjet kormány
nak mielőbb tudnia kell, Magyarország részt szándékozik-e venni a háborúban, 
vagy semleges kíván-e maradni.00 

Kristóffy magánvéleményének adott kifejezést, miszerint nem tartja való
színűnek, hogy Magyarország háborúba szándékozna lépni a Szovjetunióval. 
Kérte, Molotov tegye lehetővé, hogy mielőbb felvehesse a kapcsolatot kormá
nyával. 

Kristóffy számára már 23-án este megteremtették a kért kapcsolatot, így táv
irata Molotov üzenetével már 24-én (Bárdossy szerint 25-én) délelőtt a minisz
terelnök asztalán volt. A táviratról és annak tartalmáról nem tájékoztatta 
sem a kormányt, sem a kormányzót, azt válasz nélkül hagyta. Habár később a 
népbíróság előtt azt vallotta, hogy a miniszterekkel és a kormányzóval egya
ránt ismertette a távirat tartalmát, az érdekeltek egybehangzó vallomása sze
rint ez nem történt meg.01 Horthy emlékiratában szemére hányja Bárdossynak, 

57 Uo. 1241. o. és GDFP XIII . k. 64. o. (54.) 
58 Századoh, 1965. 6. sz. 1241. o. 
59 Uo. 

. 60 DIMK V. k. 1241. o. (867.) ; Üj Látóhatár, 1975. 1. sz. 34. o. 
61 Bárdossy László népbí rósági pere , 9. o. 
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hogy eltitkolta előtte Kriistáffy táviratát, amiről csak három évvel később, 1944-
ben értesült. Bárdossy akkor el is isimeirte ezt előtte.62 Bárdossy a népbíróság 
előtt elmondta még, hogy véleménye szerint a döntés különben sem ezen a síkon 
játszódott le. Az események időközben a távirat tartalmán túlhaladtak. Az el
maradt válasz is válasz volt. A diplomáciai viszony megszakításával Magyaror
szág formailag már különben is feladta semlegességét. Háborút nem akart in
dítani a Szovjetunió ellen, ennek nyilvánosságra hozása pedig lehetetlen lett 
volna a németek, valamint a magyar hadseregvezetés és szélsőjobboldal reak
ciója miatt. Amennyiben pedig mégis megtámadtuk volna német nyomásra a 
Szovjetuniót, az hitszegésnek minősült volna. Bárhogyan is igyekezett azonban 
Bárdossy utólag igazolnia magát, nem menthető fel a Molotov-üzenet elhallgatá
sának terhe alól, még akkor sem, ha a magyar hadbalépésen ez nem sokat vál
toztatott volna.c:l 

Krisitóffy 24-én kapta meg Bárdossy előző este keltezett táviratát, amely 
azonban nem a Molatov üzenetre küldött választ tartalmazta, hanem a dip
lomáciai viszony megszakítását, amit a szovjet követtel is tudattak. Június 25-én 
délelőtt Kristóffy jelentkezett a szovjet külügyi népbiztosnál. Elfoglaltsága 
miatt azonban nem Molotov, hanem helyettese, Visinszkij fogadta és vette át 
a magyar kormány nyilatkozatát a diplomáciai viszony megszakításáról.0'1 

A Szovjetunió közben mindent megtett, nehogy valamiféle incidensre szol
gáltasson okot a magyar—szovjet határon. A magyar vezérkar június 23-i és 
24-i helyzetjelentése egyaránt teljes nyugalomról adott számot a határon. A 
szovjet csapatok részéről hátrafelé való mozgás figyelhető meg. Az orosz jár
őrök részéről barátságos magatartás tapasz balható.,i:> 

A magas rangú német katonai vezetők üzeneteiről értesülve Bárdossy szük
ségesnek tartotta, hogy külügyi vonalról is megerősítést nyerjen a német szán
dékokat illetően. Június 24-én magához kérette a német követet. Emlékeztette, 
hogy Sztójay, valamint Weizsäcker és Woermann útján többször kísérletet tett, 
hogy német—orosz konfliktus esetére a birodalmi kormány Magyarországgal 
kapcsolatos álláspontjáról tájékozódjék, de érdeklődött erről magától a követ
től is. A német hivatalos körök, nyilván a /titoktartás miatt, mindannyiszor ki
tértek a válasz elől, sőt Woermann még azt is kijelentette, hogy „orosz kérdés 
egyáltalán nincs". Június 14-én megérkezett Ribbentrop üzenete, melyben csak 
a határok megerősítését kérte. Látogatása során Haider is azt a kijelentést tette 
Werthnek, hogy bár indokolt lett volna a határ alaposabb megerősítése, most 
már semmit se tegyünk, amivel az oroszokat estleg alarmirozhatnánk. Werth 
akkor nyíltan feltette a kérdést Haldernak: a német hadvezetőség „kíván-e tő
lünk katonai téren valamit", amire Haldert nemleges választ adott. Ezek után 
meglepte Werth mostani közlése, miszerint Himer tábornok felkereste a német 
katonai vezetők üzenetével: „a katonai akcióban való részvételük kívánatos 
volna".m 

Bárdossy furcsállotta a követ előtt, hogy a német katonai vezetés a vezérkar 
útján lép fel ezzel a kívánsággal, holott „ennek kifejezésre juttatása elsősorban 

62 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im. Buenos Aires, 1953. 226. o. ; Európa — História 1990. 251. O. 
va lamin t Bárdossy: i. m. 52. o. 

63 Bárdossy: i. m. 51—52. o. 
64 Uj Látóhatár, 1975. l .sz. 34. o. 
65 HL Ein. Vkf. 1. 1941/5567. 
66 Szent-Iványi: i. m. 155. o. 
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politikai kérdés és így nem a vezérkar, hanem a kormány, illetőleg az alkot
mányos tényezők elbírálása alá esik". A kormány kötelessége mérlegelni, az 
adott esetben milyen akcióra haitáirozza el magát, s ilyen értelemben előterjesz
tést tesz-e az államfőnek. Épp ezért a kormány szükségesnek tartja politikai 
vonalon tisatázni, „vajon a bir. kormány csakugyan kívánatosnak tartja-e, hogy 
az Oroszország elleni akcióban részt vegyünk, s ha igen, konkrétan mi az amit 
óhajtandónak tart." Kérte Erdmannsdorffot, lépjen mielőbb kapcsolatba kor
mányával, s közölje annak válaszát.67 

Bárdossy nem határolta el magát eleve egy esetleges német „kívánság" meg
fontolása elől,.ha az a német politikai vezetés részéről merül fel, azonban szük
ségesnek vélte, hogy felhívja a birodalmi kormány figyelmét néhány olyan ége
tő gondra, melyek a magyar hadsereg bevetése esetén fokozottan jelentkeznek. 

Mindenekelőtt óvatosságra kell intenie a német kormányt a katasztrofáli
san rossz román—magyar viszony, az állandó határincidensek, a felelős román 
államférfiak által hangoztatott ellenrevíziós törekvések miatt. Ilyen körülmé
nyek között mindenkor számítani lehet egy román betörésre „a katonailag igen 
nehezen védhető" déli határon, de hasonlóképpen számolni kell a szlovákokkal 
is, akik a délkelet-európai végleges területi rendelkezésnél szintén revíziós igé
nyekkel szándékoznak fellépni. 

Igen nehéznek ítélte meg Bárdossy az ország gazdasági helyzetét. Az elmúlt 
évi rossz időjárás, a földmívelő lakosságot érintő katonai intézkedések követ
keztében „gazdasági helyzetünk rendkívül súlyosra fordult, aminek immár alig 
elviselhető következményei mindenütt kiütköznek, s nem tudom, nem fognak-e 
nagyobb bajokat felidézni mielő/tit az új termést- betakarítjuk". Súlyosbítja a 
gazdasági helyzetet, hogy „úgyszólván egész vasúti hálózatunkat a német had
sereg rendelkezésére bocsátottuk, bár ennek következményeit Németországnak 
hozott áldozatként szívesen viseltük". 

A vázolt helyzetben a magyar kormány kötelessége az ország erőinek, katonai 
felkészültségének megőrzése. A Duna-völgyi helyzet konszolidálását, Német
ország érdekeivel megegyezően, csak így tudjuk biztosítani. Őszintén meg kell 
mondani, hogy a magyar kormány, mely „változatlan hűséggel és teljes szoli
daritással áll a tengelyhatalmak oldalán", s erről a diplomáciai viszony meg
szakításával már tanúságot is tett, csak nehezen határozná el magát a katonai 
akcióban való részvételre. Mindenesetre a birodalmi kormány kívánságait mér
legelni fogja."8 

Erdmannsdorff késedelem nélkül, még a délutáni órákban beszámolt a német 
külügyminisztériumnak a Bárdossyval folytatott megbeszéléséről. Ennek ap
ropóját a miniszterelnök azon értesülése adta meg, hogy a vezérkari főnökség
hez beosztott német tábornok állítólag közölte a magyar vezérkar főnökével, 
,hogy kívánatos a Szovjetunió elleni előnyomulásban a magyar seregek rész

vétele. A miniszterelnök, aki ezt elsősorban politikai kérdésnek tekinti, annak 
tisztázását kéri, tényleg fennáll-e ilyen irányú német óhaj, és igenlő esetben 
milyen mértékű részvétel kívánatos". 

A német kormány nem sietett a válasszal. Június 26-án Bárdossy kérte a kö
vetet, jelentse kormányának, hálásan venné az azonnali választ, mert a magyar 
kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a német kívánságokhoz igazodjék.'"1" 

67 Uo. 156. o. 
68 Uo. 157—158. O. 
69 DGFP XIII. k. 13 és 24. o. 
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A kormánnyiaíl elégedetlen katonáik, valaimirvt a mépd németek körében fel
vetődött egy szabadcsapat megalakításának gondolata is. Hasonló tervvel fog
lalkozott Albrecht királyi herceg, aki a Waffen SS keretében kívánt szabad
csapatot létrehozni. Június 25-én Himer villásreggeli/t adott, melyen többek kö
zött a német követ és a Volksbund több vezetője mellett Werth, Miklós és 
László tábornokok is részt vettek. Werth iitt adta elő a magyar szabadcsapat 
megalakításának tervét. Annak szervezését és irányítását Himernek és tör
zsének szánták. 

A magyar vezérkar urainak türelmetlensége egyre növekedett. Úrrá lett 
rajtuk az „ismét elkésünk" szemlélet. Ezt csak fokozta a hír, hogy Szlovákia 
június 25-én háborúba lépett a Szovjetunió ellen, holott szintén nem kérték 
fel csatlakozásra. 

A Kassa ellen június 26-án, 13.10-kor végrehajtott provokáció megteremtette 
az alkalmat a hadbalépésre. Három ismeretlen, felségjel nélküli bombázógép 
délkeleti irányból berepült a határtól alig 17—20 km-re fekvő, légvédelemmel 
minimálisan ellátott Kassa fölé és 29 db 100 kg-os bombát dobott a városra. 

A támadást megelőzően már jelentették a vezérkarnak, hogy 12.10-kor három 
szovjet vadászgép géppuskázta Tiszaborkút és Rahó között a Körösmező—Bu
dapest vonatot. 

A történeti kutatás által mindmáig feltáratlan esemény jó alkalmat terem
tett a hadbalépésre. A korábbi elemzéseiben egy szovjet ellencsapással is szá
mító magyar vezérkar számára elfogadható volt a szovjet támadás lehetősége, 
így Werth, a támadás hírét meghallva, minden részletesebb tájékoztatás be
várása nélkül, Barthával együtt azonnal Horthyhoz sietett. Két óra körül ér
hettek a palotába és kérték azonnali kihallgatásukat. Az orosz 'támadás hírének 
előadásával sikerült rávenniük a felháborodó kormányzót, aki az orosz táma
dást szintén nem tartotta kizártnak, hogy a hír valódiságáról, a körülményék
ről való tájékozódás nélkül engedjen Werthék kívánságának. Az 1920. XVII. te. 
2. § 2. bek-ben biztosított jogánál fogva, az országgyűlés utólagos hozzájárulá
sának kikérése mellett, elrendelte a hadseregnek a határon túl történő harcba 
vetését és a hadiállapot beálltának kimondását. Lesülne arcáról a bőr, ha tétlen 
maradna és nem válaszolna a támadásra — fogadta Horthy a megkésve érkező 
Bárdossy miniszterelnököt. Már ki is adta a parancsot a légierőnek a megtorló 
bombázásra.70 Bárdossy az események alakulásának hallatán megkönnyebbült: 
a kormányzói döntés kész helyzet elé állította, megszabadította a hadbalépés 
érdekében feléje irányuló nyomástól. így, ő is magáévá téve a katonáknak a 
szovjet támadásról előadott teóriáját és a kormányzó döntését, a miniszterta
nács ülésére sietett. Az ottani eseménysor, mint a hadbalépést megpecsételő 
akkord leírását a Szakály Sándor által írott, következő tanulmányból ismerheti 
meg az olvasó. 

70 Macartney : i. m. II. k. 25. o. 
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Lóránd Dombrády 

THE ROLE OF THE HUNGARIAN MILITARY COMMAND 
IN THE ENTRY INTO WAR WITH THE SOVIET UNION 

Summary 

This study treats the — finally successful — efforts of the Hungarian military com
mand with the purpose to entry into war with the Soviet Union. The author exami
nes the motives, either home or foreign, which moved the leaders of the Royal Hun
garian Honvéd Army to urge on entering into the war, even in contradiction with 
the conceptions of the government and at the price of pledge. Finally their efforts 
were successful because, with the use of the Kassa provocation, they could win Re
gent Horthy over to the cause. The study examines the role of the German High 
Command which was contradictory to the purposes of the German foreign policy 
only apparently. Hardly were negligible the Hungarian—Roumanian relations, too. 
One of the goals of the study is on one hand to clear up a misunderstanding, namely 
that the Bárdossy-adminiskratian, evading the competence of the Parliament, could 
force the entry into war; on the other hand the author proves that there wasn't any 
declaration of war at all. 

Lóránd Dombrády 

LE ROLE DES CHEFS MILITAIRES HONGROIS DANS L'ENTRÉE EN 
GUERRE CONTRE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Résumé 

L'auteur présente les efforts, aboutissant au succès, de la direction supérieure mi
litaire hongroise, faits en faveur de l'entrée en guerre contre l'Union Soviétique. Il 
examine et analyse tour à tour toutes les raisons intérieures et extérieures qui pous
saient les dirigeants de l'armée à favoriser l'entrée en guerre, à l'opposé de la con
ception du gouvernement aussi, même au prix des offres de service. Le bom
bardement de Kassa vient bien à propos pour gagner l'accord du gouverneur, 
ainsi finalement leur activité a été couronnée de succès. L'étude analyse 
également le rôle s'y rapportant de la direction militaire allemande, qui 
était apparement contraire aux buts de politique extérieure des Allemands, en réa
lité ce rôle convenait à ces buts. Le rapport hungaro—roumain était ici un facteur 
motivant non négligeable. L'auteur de l'essai veut ensuite dissiper l'hétérodoxie se
lon laquelle le gouvernement hongrois, dirigé par László Bárdossy, éludant les dro
its du parlement, aurait forcé l'entrée en guerre, qui n'épuisait pas les critères de la 
„déclaration de guerre" souvent mentionnée. 



Lóránd Dombrády 

DIE ROLLE DER UNGARISCHEN MILITÄRISCHEN LEITUNG 
BEI UNGARNS EINRITT IN DEN KRIEG GEGEN DIE SOWJETUNION 

Resümee 

Der Verfasser behandelt die — letzten Endes erfolgreichen — Anstrengungen der 
ungarischen oberen militärischen Leitung, die zu Ungarns Eintritt in den Krieg ge
gen die Sowjetunion führten. Er untersucht der Reihe nach all die inneren und 
äußeren Motive, die die militärische Leitung bewogen, entgegen den Vorstellungen 
der Regierung auf den Kriegseintritt zu drängen. Ihre Aktivitäten wurden schließ
lich vom Erfolg gekrönt, was dadurch ermöglicht wurde, daß sie die Kaschauer Pro
vokation ausnützend den Reichsverweser für ihre Ziele gewinnen konnte. In der 
Studie wird auch auf die diesbezügliche Rolle der deutschen Heeresleitung einge
gangen, die den deutschen außenpolitischen Absichten nur scheinbar zuwiderlief, in 
Wirklichkeit jedoch mit ihnen in Einklang zu bringen war. Ein nicht zu vernachläs
sigender Motivationsfaktor war dabei das ungarisch—rumänische Verhältnis. Der 
Verfasser legt auch darauf Wert, den Irrglauben zu zerstreuen, wonach das von 
László Bárdossy geleitete ungarische Kabinett den Kriegseintritt die Befugnisse des 
Parlaments ignorierend erzwungen hätte, wobei die Kriterien der oft erwähnten 
„Kriegserklärung" gar nicht erfüllt wurden. 

Лоранд Домбради 

РОЛЬ ВЕНГЕРСКОГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА ВО 
ВСТУПЛЕНИИ ВЕНГРИИ В ВОЙНУ ПРОТИВ СССР 

Резюме 

Автор статьи показывает усилия венгерского военного руководства, предпринятые в 
целях вступления в войну против Советского Союза и увенчавшиеся в итоге успехом. 
Автор последовательно анализирует все те внешние и внутренние причины, которые 
побуждали руководство армии настаивать на вступлении в войну вразрез с сообра
жениями правительства, хотя бы ценой предложения услуг. Деятельность военных 
в конечном итоге увенчалась успехом, что стало возможным благодаря привлече
нию для достижения своих целей регента Венгрии, ссылаясь на оказавшуюся им на 
руку провокацию в Кошице. В статье дается анализ связанной этим роли немец
кого военного руководства, которая лишь носила видимость противоречия с военно-
политичоскими намерениями Германии, на самом же деле совладала с ними. Как 
мотивирующий фактор, нельзя оставить без внимания венгеро-румынские отношения. 
Автор ставит акцент также на рассеивании заблуждения, согласно которому вен
герское правительство, возглавляемое Ласло Бардошши, обойдя права парламента, 
силой вынудило его принять решение о вступлении в войну, что даже не исчерпывало 
критерия так много упоминавшегося „объявления войны". 
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SZAKÁLY SÁNDOR 

„ . . . MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJET-UNIÓ KÖZÖTT 
A HADIÁLLAPOT BEÁLLOTT" 

Egy döntés politikai hátteréről 

Az elmúlt mintegy másfél évtized alatt örvendetesen megnőtt a Magyaror
szág második világháborús szerepét vizsgáló, elemző publikációik száma. Mo
nográfiák, tanulmánykötetek, tanulmányok és cikkek vizsgálják az 1939 és 
1945 közötti magyar történelem kül-, katona-, gazdaság- és belpolitikai esemé
nyeit. Hadtörténeti feldolgozások igyekszenek képet adni a magyar királyi 
honvédség háborús szerepéről, a honvédség szervezeti és létszámviszonyainak 
alakulásáról, a katonai vezetés elképzeléseiről, szerepéről. 

A publikációik ezen örvendetesnek tekinthető gyarapodása mellett fel
tűnő viszont, hogy a magyar történészek, hadtörténészek szinte alig foglalkoz
nak egy, csak látszólagosan periférikusnak tűnő részletkérdéssel, Magyarország
nak a Szovjetunió elleni hadműveletekbe történt bekapcsolódásával, illetve an
nak közvetlen előzményeivel. Végignézve a különböző műfajú és színvonalú 
publikációkon azt kell tapasztalnunk, hogy a történészek, hadtörténészek dön
tő többsége kritika nélkül elfogadja és veszi át azt a lassan ötven esztendős 
állítást, miszerint Magyarország 1941. június 27-én hadat üzent a Szovjetunió
nak, s tette mindezt Bárdossy László miniszterelnök1 a kormány nevében, 
törvénytelenül.2 

Írásomban ezt az alig vizsgált kérdést igyekszem körüljárni, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy megvizsgáljam és választ adjak azon állításokra, melyek 
szerint a Szovjetunió elleni magyar hadbalépés az érvényes törvények kiját
szásával történt és az hadüzenet volt. 

Az 1941-es esztendő elején az addig még jónak, bár felhőtlennek nem tűnő 
német—szovjet viszony egyre inkább elmérgesedett, kiéleződött. Az 1939-es 
lengyelországi hadjárat hetei alatt szinte szövetségesként fellépő két hatalom 
politikai, katonai és gazdasági érdekei egyre inkább ellentétbe kerültek egy
mással, nagyhatalmi elképzeléseik keresztezni látszottak egymásét. Ennek a 
viszonynak az alakulása, egyértelmű romlása Magyarországot is érintette. A 
magyar politikai és katonai vezetés aggódva figyelte az országot, annak hely
zetét bármikor könnyen befolyásolható eseményeket. 

Magyarország a Kárpátalja 1939 márciusában történt visszacsatolását követő
en a Szovjetunióval szomszédos országgá vált és mint ilyen nem lehetett érzé
ketlen a térség két meghatározó nagyhatalma — a Német Birodalom és a 
Szovjetunió — viszonyában bekövetkező változásokra. 

A magyar királyi Honvéd Vezérkar főnöke, Werth Henrik gyalogsági tá
bornok,'' illetékes osztályai révén állandóan figyelemmel kísérte az események 

1 Bárdossy László (Szombathely, 1890. december 10 — Budapes t , 1946. j a n u á r 10.). jogász , 
d ip lomata , pol i t ikus . Miniszterelnök 1941. ápri l is 3 — 1942. m á r c i u s 7., kü lügymin i sz t e r 1941. feb
r u á r 4 —1942. márc ius 7. 

2 A teljesség igénye né lkül csak néhány m u n k a : Magyarország tör ténet i kronológiá ja . III . k., 
982. o. (Bp., 1982.); „Magyarország hada t üzen a Szovje tun iónak" , mindez 1941. j ún ius 26-án.: Té 
nyek könyve '88, 126. o. (Bp., 1987) ; ,,1941. j ú n . 26. A néme tek bombázzák Kassá t 1941. j ún . 27. Mo. 
hada t üzen a Szov je tun iónak" ; Tények k ö n y v e '90, 190. o. (Bp. 1989); „1941. VI. 26. Kassa b o m b á 
zásának ü rügyén Magyarország hada t üzen a S Z U - n a k " ; Nemeskürty István: Tél , csend, hó , ha lá l . 
Mozgó Világ. 1983. évi 9. szám 35—47. o. 

3 Werth Henrik (Rezsőháza. 1881. december 26 — Szovjetunió, 1952. m á j u s 28.), h iva tásos k a 
tonat iszt . A Honvéd Vezérkar főnöke t938. s zep tember 29 — 1941. szep tember 4. 
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alakulását, a német—szovjet viszony felmelegedósét, illetve elhidegülését es 
igyekezett arról a politikai vezetést is tájékoztatni, illetve azt az általa helyes
nek vélt irányba befolyásolni. 

Werth Henrik 1941. május G-án emlékiratban'' fordult a miniszterelnökhöz, 
Bárdossy Lászlóhoz — aki egyszemélyben a külügyminiszteri tárcát is birtokol
ta a kormányban —, és emlékiratában vázolva a német—szovjet viszony jele
nét, illetve várható alakulását, ajánlásokat tett a kormány részére az általa 
helyesnek vélt kül- és biztonságpolitika kialakításáról. Werth úgy vélte, hogy 
az 1938 és 1941 között Közép-, illetve Kelet-Közép-Európában bekövetkezett 
változások, az új erőviszonyok új feladatokat, lehetőségeket kínálnak Magyar
országnak. Megítélése szerint a jövő magyar külpolitikáját nem az expanzivitás, 
hanem a biztonság kell, hogy irányítsa. E biztonság letéteményese pedig csak egy 
Németországgal szoros szövetségben levő Magyarország lehet. Megítélése sze
rint a térségben Románia katonailag meggyengült, Szlovákia katonailag nem 
tekinthető komoly tényezőnek, Jugoszlávia szétesett — tehát az egykori kis
antant nem jelent erőt. Németország mellett a Szovjetunió a térség meghatározó 
ereje. Werth meglátása szerint a két nagyhatalom között a háborús konfliktus 
igen rövid időn belül kitörhet, melyben Magyarországnak — jövője szempont
jából — egyértelműen Németország mellett kell állnia, mert ezt követeli meg 
az ország érdeke, biztonsága. 

Werth a politikától határozott állásfoglalást kívánt, melynek birtokában 
megteheti a szükséges katonai előkészületeket. 

Bárdossy László miniszterelnök Werth nézeteit alapvetően osztva, de azokat 
politikusként kezelve úgy vélte, hogy felesleges ilyen mértékben előreszaladni 
és a kormánynak szabad kezet kell hagyni a politika alakítására, meg kell várni 
a német részről történő megkereséseket, mivel — ellentétben a katonai vo
nallal — a külpolitikai vonalon tett magyar kísérletek a német vélemények, 
álláspont kipuhatolására eredménytelenek maradtak- Bárdossy ezen vélemé
nyét 1941. május 12-én a Werth Henriknek megküldött válaszában részletesen 
kifejtette,"' utalva arra, hogy a vezérkar főnöke által felvetett, Németországgal 
kötendő garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződés ,,. . . nem 
azon fordul meg, hogy egy ilyen szerződés megkötése kívánatos-e, hanem, hogy 
a Német Birodalom egyáltalán hajlandó-e Magyarországgal a kölcsönösség 
alapján ilyen szerződést létesíteni".0 

Werth Henrik az 1941. május 12-én keltezett miniszterelnöki választ követően 
ismét memorandumban fordult Bárdossy Lászlóhoz, melyben fenntartotta ko
rábban megfogalmazott véleményét és javasolta a kormánynak a magyar— 
német politikai és katonai együttműködés felvetését a német kormány felé.7 

A vezérkar főnöke — katonai okokból érthető — sürgetései ellenére sem 
érkezett határozott válasz a miniszterelnökségről részére. Ezért 1941. június 
14-én átiratban fordult8 a külügyiminiszterhez, melyben a napokon belül ki-

4 Werth Henrik 1941. május 6-i emlékiratát — lényegtelen szövegelhagyásokkal — közli: 
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936—1945. V. kötet, Magyarország külpoli
tikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940—1941. Bp., 1982. (a továbbiakban: 
DIMK V.) 1097—1100. o., 778. számú irat 

5 Bárdossy László válaszát 1.: DIMK V. 1114—1116. o., 783. számú irat 
6 Uo. 1114. o. 
7 Werth 1941. május 31-i emlékiratát 1.: DIMK V. 1142—1143. o., 806. számú irat 
8 A vezérkar főnökének átiratát 1. : DIMK V. 1176—1179. o., 839. számú irat 
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robbanható német—orosz háborúban szükséges és általa elkerülhetetlen magyar 
részvételt is megindokolta. Véleménye szerint Magyarországnak részt kell ven
nie a háborúban : 

„1. mert ezt követeli az ország területi épségének, valamint állami, társa
dalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása, 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainktól elsőrendű nemzeti érdekünk, 

3. mert erre kötelez keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a bol-
sevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is, 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük ma
gunkat, 

5. mert további országigyarapításunk is ettől függ."1' 
Werth álláspontjának kifejtése mellett kérte a magyar királyi kormányt, 

hogy közölje ,,. . . Magyarország német—orosz háború esetén milyen álláspontra 
kíván helyezkedni, illetőleg milyen magatartást fog tanúsítani",10 és egyben 
ismételten megismételte korábbi javaslatát, miszerint ,,. . . a kormány haladék
talanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal és tegyen formális ajánlatot a 
német—orosz háborúhoz való önkéntes csatlaikozásunkra".11 Javasolta továbbá 
a vezérkar főnöke bizonyos, elengedhetetlennek látszó katonai rendszabályok 
elrendelését, nevezetesen a határvédelem teljessé tételéhez szükséges alakula
tok mozgósítását, a repülőerők és a légvédelem mozgósítását, a katonai honi 
légvédelmi készültség elrendelését; a gyorshadtest mozgósítását, valamint egye
lőre az I. a VI., a VII. és VIII. hadtestek, továbbá a legfontosabb fővezérségi 
közvetlenek mozgósítását.12 

Werth Henrik átiratát az 1941. június 14-ei rendkívüli minisztertanácsi ülé
sen megvitatták.1'1 A minisztertanácsi ülés. eredményét úgy lehetne összegezni, 
hogy a kormány, ellentétben a vezérkar főnökének javaslatával nem kívánt 
önként felajánlkozni a várható német—orosz fegyveres konfliktus esetére a 
német kormánynak. 

Bárdossy László miniszterelnök, látva a vezérkar főnökének egyre erősödő 
fellépéseit, amelyek a kormány politikai lépéseit is nehezítették, Werth szá
mára „ajánlásokat" fogalmazott meg,1'1 melyek szem előtt tartását kérte a né-

9 Uo. 1177. o. 
10 Uo. 1178. O. 11 Uo. 
12 Uo. 1179. O. 
13 A rendkívüli minisztertanácsi ülés vonatkozó részét közli: DIMK V. 1180—1182. o., 840. számú 

irat 
14 Bárdossy „ajánlásait" a következőképpen foglalta össze: 

„l. egy esetleges német katonai akcióban való részvételünket a német birodalmi kormány
nak nem ajánljuk fel. Ha azonban közreműködésünket a német birodalmi kormány később 
szükségesnek tartaná és eziránt kifejezett felszólítást intézne hozzánk, ennek természetesen ele
get tennénk ; 

2. a szükséges védelmi intézkedések foganatosításánál teljes összhangban kívánunk eljárni 
a német birodalmi kormánnyal, illetőleg a német hadvezetőséggel; 

3. katonai felkészültségünk defenzív jellegű fokozására irányuló intézkedéseinknél szem 
előtt kell tartanunk azt, hogy vasútvonalaink német katonai szállításokkal nagymértékben 
igénybe vannak véve, ami a dolog természete szerint — az összhangot a magyar és német had
vezetőség intézkedései között még nagyobb mértékben szükségessé teszi; 

4. katonai készültség fokozása a most adott időpontban esetleg igen kedvezőtlenül hathat 
vissza az idényszerű mezőgazdasági munkálatokra és kockáztathatja a termés eredményét, ami 
a Német Birodalom szempontjából nemcsak nem közömbös, de a birodalmi kormány érdekeivel 
nyilván ellentétben volna. 

Arra kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék kilátásba vett megbeszéléseinél a fenti 
szempontokat szem előtt tartani s azokra a német hadvezetőség Nagyméltóságoddal érintkezésbe 
lépő képviselőjének figyelmét is felhívni." DIMK V. 1185. o. 

— 29 — 



met katonai vezetés illetékeseivel folytatandó megbeszélésein. A magyar vezér
kar főnöke, Werth Henrik és Franz Halder vezérezredes15 között 1941. június 
19-én Budapesten került sor megbeszélésre. E megbeszélésről Werth a követ
kező feljegyzést készítette: 

„Budapest, 1941, június 19. 
1. Haider nézete szerint a németek az orosz kérdést fegyveresen fogják elin

tézni. 
2. Ez az elintézés rövid időn belül (kb. 1 hét) megtörténik. 
3. Jó lett volna, ha Magyarország a Kárpátok vonalát jobban biztosította 

volna, de most már Magyarország ne tegyen semmi olyan rendszabályt, ami 
az oroszokat »alarmírozná«, vagy ami a Magyarországon át történő német szál
lításokat befolyásolhatná. 

4. Magyarország készüljön fel arra, hogy ha a német hadműveletek követ
keztében az oroszok tömegesen átlépnék a magyar határt, azokat lefegyve
rez zhesse. 

5. Ha a németeknek szükségük volna a Kárpátalján át vezető vasútvona
laikra, akkor azokat Magyarország bocsássa a németek rendelkezésére. 

6. Magyarország engedélyezze a német rádióállomások telepítését. 
7. Amennyiben Magyarország irészéről mégis szükségessé válnának bizonyos 

katonai rendszabályok, akkor Himer tábornok10 útján a Vezérkar Főnökét arra 
külön fogja kérni."17 

A Werth által készített feljegyzés szerint a német katonai és politikai veze
tés egyelőre még nem számolt a német—szovjet háború kezdetén tényleges 
magyar katonai részvétellel, de annak szükségszerű igénylését nem zárta ki. 

A vezérkar főnökének a közelgő német—szovjet háború kitöréséről nyert 
információit, annak esetleges Magyarországra gyakorolt hatását a 2. vkf. osz
tályhoz befutó jelentések is alátámasztották. A 2. vkf. osztály nyilvántartó (a 
beérkezett jelentések elemzését végző — Sz. S.) alosztálya által 1941. június 
21-én keltezett, 18.529//eln-2. vkf. nyil.-1941. számú összegzés német—orosz 
viszonyt taglaló része beérkezett hiteles információk alapján a német—orosz 
„helyzet tisztázódását" legkésőbb 48 órán belülre tette. Ugyanakkor a háború 
esetén a Szovjetunió Magyarországgal szembeni magatartásáról eképpen vé
lekedett: „Valószínűnek látszik, hogy a Szovjet Magyarországgal szemben 
éppen úgy fog eljárni a háború kitörése esetén, mint a többi környező orszá
gokkal szemben, tehát légi és esetleg földi támadás várható."1* (Kiemelés tőlem 
— Sz. S.) 

Ezen helyzetértékelésre, illetve annak idézett tartalmára, úgy vélem, érde
mes lenne felfigyelniük a kassai bombatámadás körülményeit kutató történé
szeknek, hiszen a szovjet levéltárak anyagai, a szovjet hadműveleti tervek — 
német támadást feltételezve, azok ereje, iránya — máig sem ismertek a 
kutatók előtt. Szinte elképzelhetetlen, hogy a szovjet katonai vezetés ne ren
delkezett volna nyugatról jövő támadások esetére kidolgozott haditervvel. 

15 Halder, Franz (Würzburg, 1884. június 30 — Aschau, 1972. április 2.), hivatásos katonaliszt, 
vezérezredes. Az OKH (szárazföldi hadsereg) vezérkari főnöke 1939. szeptember l-jétől 1942. 
szeptember 24-éig. 

16 Himer, Kurt (Cottbus, 1888. december 21 — ?, 1942. március 26.), hivatásos katonatiszt, 
1941 tavaszától 1941 őszéig Budapesten működő német összekötő törzs parancsnoka. 

17 DIMK V. 1190—1191. o., 849. számú irat 
18 DIMK V. 1202—1203. o., 858. számú irat. Az irat aláírója helyesen Bartalis őrnagy 
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Ezen előzmények rövid áttekintése és felvázolása után, úgy vélem, nem túl
zás megfogalmazni azon véleményt, miszerint a feszült német—szovjet viszony, 
illetve annak háborúba torkollása esetén a magyar politikai és katonai vezetés 
között az esetleges részvétel kérdésében nem állottak fönn áthidalhatatlan el
lentétek. A kormány, a politikai vezetés az önkéntes felajánlkozás helyett a 
német ikérés bevárását tartotta célszerűnek, míg a katonai vezetés az önkéntes 
csatlakozást részesítette előnyben. A két álláspont közötti alapvetően kicsiny, 
de mégis kitapintható ellentmondást azonnal feloldotta az 1941. június 26-ai, 
Kassa városa ellen végrehajtott, részleteiben — a támadók kiléte, a gépek tí
pusa stb. — máig nem tisztázott bombatámadás. E támadás és a Kőrösmező— 
Budapest között közlekedő gyorsvonat „meggéppuskázása" adott okot a magyar 
katonai és politikai vezetésnek arra, hogy az országot a Szovjetunió elleni há
borúban már részt vevő országok — Németország, Finnország, Románia, Szlo
vákia — mellé felsorakoztassa. 

A Magyarország hadbalépését kiváltó ún. „kassai bombázásnak" mára már 
tekintélyes irodalma van a hazai és külföldi kutatók jóvoltából,1!l de még sen
kinek sem sikerült ezidáig hitelt érdemlően bebizonyítania, hogy kik bombáz
ták Kassát. írásomban nem kívánok a kassai bombázás kérdésével foglalkozni 
— amint azt jeleztem is —, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem tud
nék állást foglalni egyik eddigi verzió — német, szlovák, román, szovjet — 
mellett sem. Lényegesebbnek tartom viszont megvizsgálni a bombatámadást 
követően kialakult helyzetet, a magyar hadbalépés körülményeit, annak elha
tározását, hiszen ötven esztendő távlata ellenére még ezek sem világosak eléggé. 
Mivel megítélésem szerint ehhez elegendő forrás áll a kutató rendelkezésére, 
talán egyszerűbb is ezt a kérdést elemezni. 

A legtöbb — Magyarország második világháborús történetét is tárgyaló — 
munkában azt olvashatjuk, hogy Magyarország 1941 júniusában hadat üzent 
a Szovjetuniónak,20 illetve, hogy a Bárdossy László vezette magyar kormány 
az érvényes törvényeket kijátszva belépett a Szovjetunió elleni háborúba-1 

és ezzel a lépéssel a második világháború aktív résztvevőjévé vált. A memoár
irodalomban ennek a két álláspontnak a vegyítésére is találhatunk példát, nem 
kevés egyéb pontatlansággal is fűszerezve a ténynek „kikiálltott" állítást. 
„Hadüzenet ... valamivel a délvidéki dolgok után újira behívtak. íly módon 
1941 júliusában, amikor a kassai hamis repülőtámadás történt, (sic!) katona 
voltam. . . . Sokan mondták, hogy hiszi a piszi, egy szál repülő (sic!) miért bom
bázná éppen Kassát? . . . Mindenesetre világossá vált, hogy Bárdossy László 
miniszterelnök, az a megszállott, gyomorbajos őrült, a hadüzenet (sic!) felé 
viszi az országot."22 

19 A kassai bombatámadással foglalkozó irodalomból a teljesség igénye nélkül: Borsónyi 
Julián: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau 26. Juni 1941. München, 1978.: Borsónyi 
Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. München, 1985.; Borús József: Kassa bombázásáról. 
História, 1985. évi 2. szám; Dombrády Lóránd: Adalékok Kassa bombázásához. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1979. évi 2. szám; Ormay József: Kassai bombák. Magyar Szárnyak, (Kanada) 
1982.; ölvedi Ignác: A Honvéd Vezérkar és a kassai „casus belli", Honvédelem, 1981. évi 9. és 
10. szám; Olvedi Ignác: Kassa bombázása — „casus belli" a Szovjetunió elleni hadbalépéshez. 
Történelmi Szemle, 1985. évi 2. szám; Ránki György: „Ki bombázta Kassát?" Elet és Irodalom, 
1976. 16. szám, valamint a Hungarian Studies Rewiev c. folyóirat Vol. X. Nos 1—2. (Special Vol.) 
számában Thomas Sakmyster, Francis Wagner és N. F. Dreiszinger írásai. 

20 L. a. 2. számú jegyzetet! 
21 Nemeskürty Istťán : Tél, csend, hó, halál. Mozgó Világ, 1983. 9. szám 43. o. ; Lévai Jenő : A 

margitkörúti vészbírák. Bp„ 1945. 57. o. 
22 Boldizsár Iván: Don — Budapest — Párizs. Bp., 1982. 17. o. 
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Az előbb leírtak közrebocsátása után nézzük meg, milyenek voltak a had-
balépés körülményei, mennyire ihelyálló a „hadüzenet" kifejezés használata! 

Ismeretes, hogy a „kassai bombázás", valamint a Kőrösmező—Budapest között 
közlekedő gyorsvonat Raihó és Tiszabarkút közötti „mieggéppusikázása" után, 
még a nap folyamán, 1941. júnáus 26-án rendkívüli ülésre hívták össze a mi
nisztertanácsot, amely a kora délutáni órákban tárgyalta a váratlanul fciala-
kut helyzetet. A rendkívüli minisztertanácsi ülést megelőzően azonban Horthy 
Miklós kormányzó23 fogadta a támadás hírével őt felikereső Werth Henrik gya
logsági tábornokot, a Honvéd Vezérkar főnökét és Bartha Károly2/,szolgálaton 
kívüli táborszernagyot, honvédelmi minisztert, valamint a katonák után kissé 
megkésve érkező miniszterelnököt, Bárdossy Lászlót. A kormányzónál lezajlott 
rövid megbeszélés tárgya a „kassai bombázás" volt, illetve a következtében kiala
kult helyzet, a foganatosítandó lépéseik. A megbeszélések pontos rekonstruálá
sára nincs lehetőségünk. Horthy Miklós emlékirataiban25 elég nagyvonalúan 
tárgyalja a kérdést és a különböző kiadásokban — nem csak formai, de tény
beli! — eltérés is van a szövegek között. Bárdossy Lászlónak a budapesti nép
bíróság előtt elmondott ún. utolsó beszédei közelíthetik meg leginkább a valós 
értékelést, ö azt mondta : „A támadás (mármint a kassai — Sz. S.) éppen a leg
érzékenyebb pontján érintette az államfő, a magyar hadvezetőség és a tiszti
kar lelki alkatát, számúikra egyformán a katonai becsület és bátorság kérdésé
vé vált, hogy az ismételt provökálatlan támadás után Magyarország se marad
jon tétlen. A hadvezetőség kifejezésre juttatta, hogy elviselhetetlen szégyen
nek tartaná, ha Magyarország még most sem vállalna részt a háborúiban, ugyan
ezt jelentette ki igen kategorikus formában à Kormányzó."2*5 Az államfő ezen 
kategorikus kijelentésére alkotmányos lehetősége is adva volt. Az 1920. évi 
I. és XVII. törvénycikk biztosította számára a Szovjetunió elleni katonai meg
torlásról szóló döntés meghozatallát. Horthy döntését nem befolyásolhatták za
varó tényezők, hiszen a katonák — Werth és Bartha — szovjet támadó repülő
gépekről adtak tájékoztatást és fel sem tételezték akkor, hogy a támadók má
sok is lehettek volna. Ugyanakkor ezen döntés a kormányzónak sem okozott 
különösebb nehézséget, melyet bizonyít 1941. június 28-án Hitlerhez27 írott 
levele, illetve annak részlete: „Im Geiste der Solidarität hat meine Regierung 
gleich nach dem Beginn des deutsch—russischen Krieges die diplomatischen 
Beziehungen zu der sowjet-russisdhen Regierung abgebrochen und die sowjet
russische Luftwaffe über ungarischen Boden wiederholt heuchlerische Bomben
angriffe unternahm, habe ich den Kriegszustand mit Russland erklären lassen."zs 

(Kiemelés tőlem — Sz. S.) Horthy Miklós ezen levele cáfolja azon állítását, 
miszerint Hitler 1941. június 21-ei levelére elutasítólag reflektált volna.29 

23 Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18 — Estoril [Portugália], 1957. február 9.), hivatásos 
tengerésztiszt, 1920. március 1-je és 1944. október 16-a között Magyarország államfője. 

24 Bartha Károly (Budapest, 1884. június 18 — Linz [Ausztria], 1964. november 22.), hivatásos 
katonatiszt. Honvédelmi miniszter 1938. november 15-e és 1942. szeptember 24-e között. 

25 Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953.; Toronto, 1974. Budapest, 1990. A buenos 
airesi kiadás Kassára vonatkozó része eltér a torontói — második —, illetve az utóbbi alapján 
készült budapesti kiadás szövegétől! Horthy a buenos aires-i, de a későbbi kiadás szövegeiben 
a Krúdy Adám-féle legendának ad helyt. A kérdésben elfoglalt álláspontjáról nem ír. / 

26 Bárdossy László: A nemzet védelmében. (Fahrwangen, 1976) 54—55. o. 
27 Hitler, Àdolf (Braunau am Inn, 1889. április 20 — Berlin, 1945. április 29.) 1933. január 30-a 

és 1945. április 29-e között Németország kancellárja, 1934. augusztus 2-ától államfője („vezér") is. 
28 DIMK V. 1244—1245. o., 891. sz. irat. 
29 V. ö.: Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 224. o. Toronto, 1974. 226. o., Bu

dapest, 1990. 250.o. 
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A kormányzónál lezajlott megbeszélésről Bárdossy László és Bartha Károly 
— a kormányzói döntés ismeretében — sietett a sebtében összehívott miniszter
tanácsi ülésre. 

Mint ismeretes, a minisztertanács 1941. június 26-ai rendkívüli üléséről két 
jegyzőkönyv-variáns maradt fenn. A kutatók előtt az egyik mint a Bárdossy-, 
a másik mint a Bárczy-féle variáns ismert.30 A történészek többsége általában 
a Bárczy-féle variánst tekintette hitelesnek és használta fel publikációiban. 

A Bárdossy-féle jegyzőkönyv — pontosabban a „Bárdossy László lemondás
ban levő miniszterelnöknek 1942. március hó első felében átstilizált fogalmaz
ványa azon jegyzőkönyvről, amelyet Bárczy államtitkár 1941. június 28-án ter
jesztett elő" — tanúsága szerint a kormány rendkívüli ülésén a hadüzenet kife
jezés egyetlen egyszer sem hangzott el. Bárdossy, miután ismertette a kormány 
jelenlevő tagjaival a kassai és rahói támadások tényét — Horthy Miklós kor
mányzó és a Honvéd Vezérkar állásfoglalásának ismeretében —, a következőket 
mondotta: „A szovjet kormánnyal a diplomáciai viszonyt már megszakítottuk. 
(1941. június 23-án — Sz. S.) Ezen provokálatlan támadás következtében kell 
ma dönteni afelett, hogy hadiállapotban levőnek tekmsük-e magunkat Szovjet-
oroszországgal. Nézetem szerint ezen légitámadás új helyzetet teremt, amellyel 
szemben azonnal reagálnunk kell. Nézetem szerint ki kellene mondani azt, hogy 
e támadás következtében hadiállapotban levőnek tekintjük magunkat Szov-
j etoroszországgal szemben.31 

Bárdossy László felszólalását Bartha Károly honvédelmi miniszteré követte, 
ö — aki szintén részt vett a Horthynál megtartott megbeszélésen — azon vé
leményének adott hangot, hogy azonnal reagálni kéli a szovjet támadásra és 
saját repülőkkel megtorolni azt. A hadiállapot kérdéséről a következőket mon
dotta: „ . . . m i u t á n Szovjetoroszország részéről indokolatlan és provokálatlan 
támadás érte Magyarországot és így hadiállapotot idézett elő ellenünk, mi is 
hadiállapotban levőnek jelentjük ki magunkat. "32 A továbbiakban Bartha hon
védelmi miniszter azt is hangoztatta, hogy egyedül „mi nem veszünk részt a 
háborúban" — a román és a szlovák állam hadseregei ekkor már jelentős erők
kel harcoltak a Szovjetunió ellen, a finn hadsereg is bekapcsolódott a harcokba 
és Olaszország is hadat üzent a Szovjetuniónak — annak ellenére, hogy a bol
sevizmus elleni harcot legkorábban Horthy Miklós hirdette meg. 

A rendkívüli minisztertanácsi ülésen részt vevő miniszterek33 osztották Bár
dossy és Bartha — és ezzel gyakorlatilag Horthy Miklós kormányzó — állás
pontját. Mindössze Kereszces-Fischer Ferenc belügyminiszter volt az a kormány 

30 Magyar Országos Levél tár '& t o v á b b i a k b a n : OL) Minisz ter tanács i j egyzőkönyvek K 27. Az 
1941. j ún ius 26-ai rendkívül i min i sz te r t anács j egyzőkönyve 

31 OL K 27. Az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanács jegyzőkönyve, Bárdossy-variáns 
32 Uo. 
33 Bárdossy László és Ba r tha Káro ly mellet t a min i sz te r tanács i ülésen jelen vo l tak : Hóman 

Bálint (Budapest , 1885. december 29 — Vác, 1951. június 2.) va l lás- és közok ta tá sügy i miniszter 
1939. február 16. — 1942. jú l ius 3. ; Bánffy Dániel (Nagyenyed, 1893. s zep tember 18 — Budapes t . 
1955. ápri l is 7.), földmívelésügyi minisz ter 1940. d ecember 30 — 1944. márc ius 22.; Keresztes-
Fischer Ferenc (Pécs. 1881. február 18 — Vöcklabruck [Ausztr ia] , 1948. márc ius 3.), be lügymi
niszter 1938. m á j u s 14 — 1944. m á r c i u s 22. (Egyéb minisz ter i t isztjeire 1.: Bölöny József: Ma
gyarország k o r m á n y a i 1848—1987. Bp., 1987. 316. o.) ; Radocsay László (Istvánfölde, 1878. novem
ber 18 — Budapes t , 1968. n o v e m b e r 14.), igazságügyminisz te r 1939. n o v e m b e r 9 — 1944. m á r c i u s 
22. ; Reményi-Schneller Lajos (Budapest , 1892. márc ius 15 — Budapes t . 1946. augusz tus 24.) 
(Egyéb minisz ter i t isztjeire 1.: Bölöny: i. m. 353. o.) ; Varga József (Budapest , 1891. f eb ruá r 8 
— Budapes t , 1956. december 28.), ipa rügy i miniszter 1939. jú l ius 25 — 1943. márc ius 29., k e r e s 
kede lmi - és köz lekedésügyi minisz ter 1939. ok tóber 27 — 1943. márc ius 29.: Laky Dezső (Csurgó, 
1887. február 1 — Budapes t , 1962. jú l ius 30.). t á rcané lkü l i minisz ter az ország köze l l á t á sanak 
vezetésére 1940. december 17 — 1941. s zep tember 15. (Csak a min i sz te r tanács végére é rkeze t t 
meg.) 



tagjai közül, aki a hadiállapot beálltának bejelentését túl korainak tartotta 
— de elvileg ő sem zárkózott el előle — és úgy vélekedett, elégséges a m a g y a r -
szovjet határ megerősítése. Véleménye szerint meg kell várni amíg a németek 
politikai vonalon (is) kérik Magyarország ihadbalépését a Szovjetunió ellen. 

A minisztertanács az elhangzott vélemények összegzése után határozatot ho
zott, amelyet Bárdossy László miniszterelnök a következőképp foglalt össze: ,,A 
kormány egyhangúlag elhatározta, hogy szükségesnek tartja azonnali retor
zióképpen, hogy repülőgépeink meg ma visszaüssenek azon támadásra, amelyet 
a mai napon szovjet repülőgépek intéztek a kőrösmezei robogó vonat, majd 
Kassa városa ellen. 

Megállapítja, hogy a belügyminiszter úr pillanatnyilag nem látja szüksé
gességét, hogy már ma kimondassék az, hogy hadiállapotban levőnek tekintjük 
magunkat Oroszországgal szemben, a kormány tagjainak ezen állásponttal 
szemben az az elhatározása, hogy a légitámadási retorzió mellett egyidejűleg 
kimondassék az, hogy a szovjet légihaderő a mai nap folyamán magyar terület 
ellen intézett ismételt népjogellenes indokolatlan és provokálallan támadásai 
következtében Magyarország a hadiállapotot a Szovjetunióval beállottnak te
kinti."'''1 

Bárczy István miniszterelnökségi államtitkárnak,1"' a minisztertanácsi jegy
zőkönyv vezetőjének az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanácsi ülés 
jegyzőkönyvéhez — Bárdossy-féle variáns — fűzött utólagos (!) megjegyzései 
szerint ezt a jegyzökönyvet Bárdossy László miniszterelnök csak 1942. már
cius 10-én íratta alá a kormány tagjaival, és azt állítja, hogy a hadiállapot be
álltának azonnali bejelentését Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszteren 
kívül ellenezte még Bánffy Dániel földmívelésügyi, Radocsay Lásziló igazság
ügyi és Varga József iparügyi (megbízva a kereskedelmi és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével is) miniszter is. 

Az úgynevezett Bárczy-féle jegyzőkönyv-variáns szerint — amelynek vég
ső kicsengése, amint látni fogjuk, teljes mértékben megegyezik a Bárdossy-
variánséval — az előbb említett négy miniszter ellene volt a hadiállapot beállta 
bejelentésének és a minisztertanács ennek ismeretében a következő határozatot 
hozta, melyet Bárdossy miniszterelnök így fogalmazott meg: ,,A kormány egy
séges abban, hogy miután repülőtámadás történt, repülőgépeink még ma visz-
szaüssenek ezen támadásra. Ezt mint a minisztertanács egyhangú határozatát 
kimondom. 

A másik kérdésben, hogy jelentsük-e ki a hadiállapot beálltát Magyarország 
és a Szovjet-Oroszország között, a belügyminiszter úr ellene van, a többi mi
niszter úr hozzájárul. 

Harmadszor kérem a honvédelmi miniszter urat, hogy csak limitált erők 
vétessenek igénybe.";;,! 

Bárczy István a Bárdossy-féle jegyzők ön y v-variánshoz fűzött utólagos meg
jegyzéseiben használta a hadüzenet kifejezést — talán innét az eredet? —, ez 
a szó ugyanis a jegyzőkönyvekben egyszer sem fordul elő! Ugyancsak e meg-

34 OL K 27. Az 1941. j ún ius 26-ai r endk ívü l i min i sz t e r t anács jegyzőkönyve . Bárdossy-var iáns 
35 Bárczy István (Budapest, 1882. október 21 — La Tour-de-Teillez [Svájc], 1952. december 

13). 1917-töl ,i miniszttrtanács jegyzője 1928-tól államtitkári rangban. 
36 OL K 27 Az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanács jegyzőkönyve, Bárczy-variáns 
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jegyzésben szerepel, hogy Keresztes-Fisiclher Ferenc mele t t három másik mi
niszter is a hadiállapot beálltának bejelentése ellen volt. 

A Bárczy-féle jegyzőkönyv-variánsnak van egy-két olyan aprónak tűnő hi
bája — a kutatók figyelmét ezek eaidáüg elkerülték? —, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy a jegyzőkönyv, ellentétben az elején található megjegyzés
sel, miszerint „Bárcziházi Bárczy István miniszterölnökségi adminisztratív ál
lamtitkár minisztertanácsi jegyző által 1941. júnlius hó végén előterjesztett 
eredeti fogalmazvány", nem 1941. június végén, hanem később készült! 

Nem döntő tényező, de talán érdékesnek tűnhet, hogy a minisztertanács azon 
tagjai voltak a hadiállapot beálltának bejelentése ellen, akiket a népbíróságok 
mint háborús bűnösöket nem vontak felelősségre, míg azok támogatták, akiket 
a népbíróságok háborús bűnösként; elítéltek. Természetesen ez még nem jelen
tené azt, hogy a jegyzőkönyv utólagosan készült, hiszen — ismerve a magyar 
népbíróságok sajátos működését — a jegyzőkönyv is lehetett (volna) alapja, 
egyebek mellett, a népbírósági felelősségre vonásnak. Az viszont mér a jegyző
könyv utólagos készítése melllett szól, ihogy Bárczy István az általa hitelesnek 
mondott jegyzőkönyv szövegében „Bartha Károly vezérezredes, honvédelmi 
miniszter"-ről és „Werth Henrik vezérezredes"-ről írt! A jelzett időben — 1941. 
június 26-a, illetve június vége — a magyar királyi honvédségben ugyanis 
nem volt vezérezredesi rendfokozat! Bartha Károly mint szolgálaton kívüli tá
borszernagy — műszaki fegyvernemtől származó háromcsillagos tábornok — 
töltötte be a kormányban a honvédelmi miniszteri posztot, Werth Henrik pedig 
gyalogsági tábornokként állt a Honvéd Vezérkar élén. 

A magyar királyi honvédségben a vezérezredesi rendfokozati elnevezés be
vezetéséről az 1941. július 25-ei, 50 000/Elnöki c-1941. számú honvédelmi mi
niszteri körrendelet intézkedett.37 Ekkor lett a honvédségben használatos gya
logsági, lovassági, tüzérségi tábornoki és táborszernagyi rendfokozatból egy
ségesen vezérezredesi, illetve a tábornokiból vezérőrnagyi. Az altábornagyi és 
tábornagyi elnevezés változatlan maradt. 

A kutatók figyelmét, mint jeleztem, ezen apróságok mind a mai napig elkerül
ték, pedig ezek az apró, de el nem hanyagolhaitó tények komoly jelentőséggel 
bírnak. Egyébként ezt az egy minisztertanácsi jegyzőkönyvet leszámítva más 
1941. július 29-e előtti és utáni minisztertanácsi jegyzőkönyvben helyesen szere
pel Bartha Károly rendfokozata — táborszernagy, illetve, a változást követően, 
vezérezredes. (A két jegyzőkönyv-variáns első oldalát és a Bárczy-féle szöveg 
három oldalát l. a tanulmány végén! 38—42. o.) 

Az ország sorsát meghatározó, minisztertanácsi döntést, mely nem volt más 
mint az államfő, Horthy Miklós döntésének támogatása, Bárdossy László mi
niszterelnök 1941. június 27-én a következő szavakkal jelentette be az ország
gyűlés képviselőházában: „T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Egészen rövid bejelen
tést szeretnék tenni. A Ház38 elnöke méltó szavaikkal bélyegezte meg a Szovjet 
nép jogellenes és minősíthetetlen támadását. A magyar királyi- kormány meg
állapítja, hogy a támadások következtében Magyarország és a Szovjet-Unió 
között a hadiállapat beállott. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps a Ház minden 

37 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek) 1941. évi 35. szám, 427—428. o. 
38 Nagy András, tasnádi (Budapest, 1882. január 29 — Budapest, 1956. július 1.), politikus, 

1938. november 15-étől 1939. november 9-éig igazságügyminiszter, 1939. november 9-étől a második 
világháború végéig az Országgyűlés Képviselőházának elnöke. 
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oldalán. — Felkiáltások a szélsőbaloldalon [ott foglaltak helyet a szélsőjobb
oldali képviselők — Sz. S.] : Ki a szociáldemokratákkal! — Maróthy Károly:39 

Ki velük!) Még csak egy mondatot. A magyar haderő a megfelelő megtorló 
intézkedéseket meg fogja tenni. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps a Ház 
minden oldalán. —)"40 

Szavazásra sem akikor, sem később nem került sor, hiszen nem hadüzenetről 
volt szó, hanem egy bekövetkezett tény bejelentéséről, melyet a képviselőház 
egyhangú helyesléssel vett tudomásul. Nem volt egyetlen egy olyan tagja sem 
az Országgyűlés Képviselőházának, aki felszólalt voHnia, tiltakozott volna a há
borút jelentő miniszterelnöki bejelentés ellen. 

Hasonló volt a fogadás az Országgyűlés Felsőházában is. Ott, az 1941. július 
4-én megtartott ülésen, az elnöklő gróf Széchenyi Bertalan41 a következőket 
mondotta: „Tisztelt Felsőház! A szovjet-orosz részről magyar terület ellen in
tézett, magyar életeteben és vagyonokiban súlyos károkat okozó minősíthetetlen 
légitámadások következményeképp, hazánk hadiállapotba került a Szovjetunió
val és az ellenségeskedések megkezdődtek. Ezekben a történelmi órákban a 
magyar honvédség a Kárpátoktól keletre nyomul előre, hogy a soha nem lá
tott hatalmas felkészültségű, nagyszerű német véderővél együtt, Európa békéje 
és kultúrája, valaimint hazánk biztonsága érdekében teljesítse kötelességét. Le
gyen a Mindenható bőséges áldása hős ka|tonáink vállalkozásán, hogy a reá
juk háruló nagy feladatokat sikeresen megoldhassák. (Helyeslés.)"42 

Befejezésül nézzük meg a magyar hadibalépés törvényességének, illetve a 
törvénytelenségnek a kérdését! Amint azt már korábban jeleztem, ez is vissza
visszatérő problémaként jelentkezik a publicisztikában, a memoárirodalomban, 
de a történeti irodalomban is. Először (?) Lévai Jenő A mairgitkörúti vészbírák 
című, 1945-ben megjelent könyvében volt olvasható, hogy „Bárdossy az Or
szággyűlés előzetes hozzájárulása nélkül, tehát teljesen törvénytelenül megál
lapítja : . . . >*a támadások következtében Magyarország és a Szovjetunió között 
beállott a hadiállapot!«"43 

Lévai Jenő nyomán sokan mások is átvették ezt a megállapítást. Helyesen is 
tették volna azt, amennyiben hadüzenetről lett volna szó és 1941-ben csak az 
1920. évi I. törvénycikk, illetve annak 13. §-a lett volna hatályban.44 Ezen tör
vénycikk 13. §-a ugyanis kimondta, hogy „Hadüzenethez vagy a hadseregnek az 
ország határain kívüli alkalmazásához ós békekötéshez a nemzetgyűlés előzetes 
hozzájárulása szükséges."45 1941. júniusában azonban közel huszonegy esztende
je érvényben volt az 1920. évi XVII. torvénycikk4<iis, amely az 1920. évi I. tör
vénycikk novellájának volt tekinthető. Ezen törvénycikk 2. §-a pedig a követ
kezőket tartalmazta: „Az 1920. I. t.c. 13. §-ának ötödik bekezdése második mon
datként a következő rendelkezéssel egészíttetik ki: Közvetlen fenyegető ve-

39 Maróthy Károly (Keszthely, 1897 — ?), ügyvéd , újságíró. 1935-től országgyűlési képvise lő . 
40 Az Országgyűlés Képv i se lőházának nap ló ja 1939—1944. X. k. 305. o., 1941. j ún ius 27-ei, 202. 

ülés . 
41 Széchényi Bertalan (Sopron, 1866. ok tóbe r 24 — Budapes t , 1943. j ú n i u s 3.), pol i t ikus , n a g y 

bi r tokos . 1935 ápri l isától az Országgyűlés Fe l sőházának e lnöke. 
42 Az 1939. j ú n i u s 10-re összehívot t Országgyűlés Fe l sőházának Napló ja I I . k . Bp. , 1942. 235. o. 
43 Lévai Jenő: A marg i t kö rú t i vészbí rák Bp. , 1945. 57. o. 
44 1920. évi I. t ö rvényc ikk az a l k o t m á n y o s s á g he lyreá l l í t ásáró l és az á l lami főhata lom gya

k o r l á s á n a k ideiglenes rendezésérő l 1920. évi Országos T ö r v é n y t á r 1. szám 1—6. o. 
45 Uo. 5. o. 
46 1920. évi XVII. t ö rvényc ikk az a l k o t m á n y o s s á g he lyreá l l í tásáró l és az á l lami főhata lom 

g y a k o r l á s á n a k ideiglenes rende lekezésrő l szóló 1920. évi I. t . -c. 13. §-ának módosí tásáró l . 1920. 
évi Országos T ö r v é n y t á r 12. szám 77-78. o. 
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szély esetében a kormányzó a magyar összminisztérium felelőssége és a nem
zetgyűlés késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájárulása mellett a hadse
regnek az ország hajtáraiin kívül alkalmazását elrendelheti."47 

Hortihy Mikiós kormányzó, élve az alkotmányos jogaiban biztosított lehe
tőséggel, ezt az utait választotta ! Ezen lépés ellen sem a magyar kormány, sem 
az országgyűlés nem élt kifogással. A döntést nem előzte meg tiltakozó jegyzék, 
kérdés, megkeresés a szovjet kormányhoz. A magyar katonai és politikai veze
tés a második világháború addigi menetéből ítélve arra következtetésre jutott, 
hogy egy gyors lefolyású háború résztvevőjévé válik az ország, csekély vesz
teségek árán sikerül lépést tartani a környező országokkal és így megőrizni a 
győzelem utánra az addig elért revíziós eredményeket, esetleg azokat még Ma
gyarország javára módosítani. 

• 

47 Uo. 77—78. O. 
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A rendkívüli minisztertanácsi jegyzőkönyv első oldala, „Bárdossy-variáns" 
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A rendkívüli minisztertanácsi jegyzőkönyv első oldala, „Bárczy-variáns" 
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A „Bárczy-variáns" 23. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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A „Bárczy-variáns" 24. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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A „Bárczy-variáns" 26. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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Sándor Szakoly 

„... THE STATE OF WAR BETWEEN HUNGARY 
AND THE SOVIET UNION HAS SET IN" 

On the Political Background of a Decision %. 

Summary 

The event preceeding to Hungary's entry into the struggles of the Second World War 
was the bombing attack against Kassa on the 26th of June 1941. The declaration of 
the state of war was preceeded by an extraordinary session of the government. How
ever it is very interesting that the original protocol of proceedings has disappeared 
and is known by nobody. It is easy to prove that the protocol we have was not made 
at the date indicated on. We can also traverse the statement that the Hungarian go
vernment declared war upon the Soviet Union by circumventing the laws and mea
sures having legal effect. The motives of the Hungarian decision are to be searched 
in connection with the Hungarian—Slovakian and Hungarian—Roumanian relati
ons of the period. 

Sándor Szakály 

„. . . L'ÉTAT DE GUERRE FUT VENU ENTRE LA HONGRIE ET 
L'UNION SOVIÉTIQUE" 

Sur les dessous politiques d'une décision 

Résumé 

L'antécédent de l'entrée de la Hongrie dans la deuxième guerre mondiale est le 
bombardement de Kassa le 26 juin 1941. Avant la déclaration au parlement le 27 
juin 1941, il y avait une réunion extraordinaire du conseil de ministres le 26 juin 
1941. Le curieux de l'affaire c"est que les actes authentiques de cette réunion ne sont 
toujours pas connus: des actes restés on peut prouver qu'ils n'ils n'ont pas été écrits 
à la date qui figure sur eux! Nous pouvons également réfuter les arguments selon 
lesquels le gouvernement hongrois, éludant les règles juridiques, les lois valables 
aurait déclaré la guerre à l'Union Soviétique. En dehors du bombardement de Kassa, 
surtout l'examen du rapport hungaro—roumain et hungaro—slovaque à l'époque 
donnée peut expliquer la décision hongroise. 



Sándor Szakály 

„ . . . ZWISCHEN UNGARN UND DER SOWJETUNION IST DER 
KRIEGSZUSTAND EINGETRETEN" 

Über den politischen Hintergrund einer Entscheidung 

Resümee 

Der Einschaltung Ungarns in die Kämpfe des 2. Weltkriegs ging der Bombenangriff 
auf Kaschau am 26. Juni 1941 voraus. Vor der Verlautbarung im Parlament am 27. 
Juni 1941 fand eine außerordentliche Sitzung des Ministerrates am 26. Juni 1941 
statt. Eine merkwündige Besonderheit- dieser Sitzung ist, daß ihr glaubwürdiges 
Protokoll bis heute unbekannt ist, denn von dem erhaltenen Protokoll kann erwiesen 
werden, daß es nicht zu dem Zeitpunkt angefertigt wurde, der darauf angegeben ist. 
Ebenfalls widerlegbar sind die Argumente, nach denen die ungarische Regierung 
die gültigen Rechtsregeln und Gesetze umgehend der Sowjetunionden Krieg erklärt 
hätte. Auf die Frage, was die ungarische Entscheidung außer dem Bombenangriff 
auf Kaschau beeinflußt hatte, kann vor allem die Untersuchung des ungarisch—slo
wakischen und des ungarisch—rumänischen Verhältnisses im betreffenden Zeitraum 
eine Antwort geben. 

Шандор Сакай 

„МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ВЕНГРИЕЙ НАСТУПИЛО 
СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ" 

О политической изнанке одного решения 

Резюме 

Поводом вступления Венгрии в военные действия во второй мировой войне послу
жила бомбарировка г. Кошице 26 июня 1941 года. Заявление, прозвучавшее в парла
менте 27 июня 1941 года, предшествовалось чрезвычайным заседанием парламента 
26 июня того же года. Интересной особенностю этого заседания является то, что 
подлинный протокол его неизвестен до сего времени: ибо о сохранившемся прото
коле можно доказать, что он был составлен не в то время, которым был датирован! 
Точно также можно опровергнуть те аргументы, согласно которым венгерское пра
вительство объявило войну, „обойдя" действовавшие в то время правоположения и 
законы. Стимул — наряду с бомбардировкой Кошице, — повлиявший на решение 
Венгрии вступить в войну, следует искать в первую очередь в анализе венгеро—сло
вацких и венгеро—румынских отношений в данный период. 
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SZABÖ MIKLÖS 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ 
SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 

1938—1941 

A magyar katonai közéletben és szaksajtóban az 1930-as évek elejétől inten
zív elméleti vita bontakozott a jövő magyar légierejével kapcsolatban.1 Ezzel 
párhuzamosan — különösen az évtized második felében — az illetékes szak
emberek rendkívül erőfeszítéseket tettek a pillanatnyilag rejtett, de remél
hetően rövidesen nyíltan is létező repülőfegyvernem nagyobb részben kül
földi, kisebb mértékben pedig hazai forrásokból történő biztosítása érdekében.2 

A jelzett elméleti és technikai erőfeszítések eredményeire támaszkodó szer
vezeti keretek létrehozása, a Magyar Királyi Honvéd Légierő tényleges fel
állítása hallatlanul súlyos körülmények között, ellentmondásosan, kapkodástól 
és rögtönzésektől sem mentesen ment végbe. Az ország anyagi és gazdasági 
helyzete, a repülőgépgyártás és -beszerzés nehézségei, a szövetségesekben való 
vak — vagy kényszerű — bizalom, s az ebből fakadó megalapozatlan várako
zások döntően meghatározták a légierő szervezeti fejlődését is. Elsősorban a 
gazdasági tényező volt az, ami akadályozta, hogy az adott elméleti színvonalon 
valósuljon meg a szervezeti tökéletesítés. 

Ilyen körülmények között kellett megoldani a fegyvernemtermelés bonyolult 
feladatát: egyidejűleg kialakítani vezető szerveit és hadrendjét, biztosítani a 
szükséges szakembergárdát és szakanyagot, a légierő személyi feltöltését, fegy
verzetét. Mindemellett, figyelembe véve a gyorsan változó külpolitikai körül
ményeket, a születőben levő repülőerőt olyan állapotba hozni, amely képes a 
revíziós — majd 1941-től a háborús — célok támogatására, eredményeinek 
megtartására. 

* 

A magyar légierő — a trianoni tilalmak következtében 1938. augusztus 22-ig, 
a fegyverkezési egyenjogúság kinyilvánításáig (bledi egyezmény) — formailag 
nem létezhetett, így a titokban létrehozott kis erőt még inkább bénították a 
rejtési, álcázási rendszabályok. Az 1938-ban rendelkezésre álló légierő had
rendjét és alárendelési viszonyait az 1. sz. melléklet' tartalmazza.'1 (46. o.) 

Ebből látható, hogy a légierő parancsnoksága (Le. pság.) hármas alárendelt
ségben működött. Egyrészt a honvédelmi miniszterében (Rőder Vilmos, majd 
1938 májusától Rátz Jenő), a légügyi csoportfőnök (Kenése Waldemár tábornok, 
egyben a légierő piarancsnoika) útján, másrészt a vezérkar főnökéében (Rátz 

1 Ezzel kapcsolatban 1. Szabó Miklós: A hazai légierő fejlesztésével kapcsolatos nézetek az 
1930-as évek első felében. Honvédelem, 1982/4. sz. 85—90. o. 

2 Ezzel kapcsolatban 1. Szabó Miklós: A magyar katonai repülőgépgyártás fejlődése (1938— 
1944) Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1982/4. sz. 548—583. o., valamint Szabó 
Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai fejlődése (1938—1944) HK 1983/1. sz. 96— 
136. o. 

3 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnökség (a továbbiakban: HL HM Ein.) 
1. a — 1937/10000. 

4 Mivel a szervezési intézkedések általában az adott év október l-jén léptek életbe, s a kö
vetkező év szeptember 30-ig voltak életben, igy a mellékletek címe alatti évszámot erre az idő
szakra kell érteni! 
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A tn.kin 
Légiera hadrendje és cdárendelési viszonyai 
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Jenő altábornagy, majd miniszterré történő kinevezése után Keresztes-Fischer 
Lajos altábornagy), ill. 1938. szeptember 29-től Werth Henrik gyalogsági tábor
nok, s végül a honvédség főparancsnoka (Sónyi Hugó gyalogsági tábornok) 
alárendeltségében a légügyi szemlélőn (ekkor még szintén Kenése tábornok) 
keresztül. 

Annak következtében azonban, hogy a honvédség három fő méltósága (a mi
niszter, a vezérkar főnöke, a főparancsnok) egyenrangú volt, mellérendeltségi 
viszonyban állt, gyakori volt a köztük levő súrlódás. „Ezek az ügykörök egy
másba nyúlnak, sem személyi, sem tárgyi tekintetben éles választóvonalat 
húzni a valóságban nem lehet. Egyes osztályainknak egymás közti aktatolagatá-
sa, megbeszélése, a szülemlő ellentmondó intézkedések, hatásköri beavatkozá
sokra való érzékenységek megannyi káros tényezői a lényegnek."5 — emlékezik 
vissza Kádár Gyula. S ez az áldatlan állapot gyakran vált kézzelfoghatóvá és ki-
mutathatóvá a légierő szervezésével kapcsolatban is. Tehát a mellékletben jel
zett hatáskörök nem jelentettek egyértelmű alárendeltséget. 

Az is feszültséget okozott, hogy a légierő több vezető személyisége nem re
pülőszakember volt mint pl. Feketehalmy—Czeydner Ferenc vkszt. (a vezér
karnál szolgálatot teljesítő) ezredes, a légierő vezérkari főnöke. Erre a sok 
súrlódást okozó tényre jellemző, hogy Feketehalmy—Czeydner egyik javasla
tával kapcsolatban még több évtized után is olyan megjegyzést tett az egykori 
pilóta, Vesztényi János, hogy: „másszóval a légierő vezetésébe döntő súllyal 
akart beleszólni (ismét egy nem szakmabeli!)"11 

Ilyen körülmények között kezdte meg az 1937 38. kiképzési évet a Háry 
László alezredes „megbízott" repülődandár-parancsnoknak alárendelt „harci 
repülő erő." A repülődandár harcrendjét, területi elhelyezését az 1. sz. mellék
let tartalmazza. (46. o.) A vadászrepülő-ezred századainak hajózó részlegébe 
egy századparancsnoki rajt és 3 rajt szerveztek. Az ezredet Fiat „Cr-32" repülő
gépekkel látták el. 

A könnyűbombázó (kB.) ezred századaiban a hajózó rész egy parancsnoki és 
két beosztott rajból állt, akárcsak az éjszakai bombázó- (éB) századokban. 
Az önálló távolfelderítő (TF.) osztály századainak szervezése megegyezett a 
bombázókéval. A kB. századokból hét Junkers „Ju-86"-tal volt ellátva, míg egy 
a „WM-16 Budapest" típussal, melyet azonban rövidesen ugyancsak felváltották 
„Ju-86"-tal. Az éB. századok Caproni „Ca-101"-kel rendelkeztek, míg a TF. osz
tály Heinkel „He-70" típussal. 

A közelfelderítő (KF.) századok nem a repülődandárnak, hanem külön-külön 
a területileg illetékes vegyesdandár- (1938 második felében már hadtest-) pa
rancsnokságoknak voltak alárendelve. Ezek szervezése azonos volt a vadász
századokéval, gépállományukat pedig a Fokker ,,C VD", a Heinkel „He-46" és 
a „WM 21 Sólyom" típusok adták.7 

Ezek a kötelékek természetesen még fedőnévvel szerepeltek, mint pl. „Repülő 
Időjelző Vezetőség" (1. repülőezred) ,,I. Posta Csoport" (I. éB. osztály), „Légi
forgalmi Vezetőség" (3. repülőezred-parancsnokság) stb. . . .8 Az 1938. február 

5 Kúdúr Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidá ig . Bp. , 1978. 158. o. 
6 Vesztényi János: A m a g y a r ka tona i repülés tö r téne te (1919—1942) (Kézirat) HL Tgy. 2787. 

IV. fej. 18. o. 
7 Csanádi Norbert — Nagyváradi Sándor — Winkler László: A m a g y a r repülés tö r téne te . 

Bp., 1977. 200—201. o. 
8 HL HM Ein. 1. a. — 1937/10000. 
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3-i, majd az azt követő Vezetőségi Értekezleten azonban döntés született a 
/honvédség — s ezen belül a légierő — fejlesztéséről. Ekkorra viszont már 
történtek bizonyos előkészítő lépések e téren is. 

Feketehalmy—Czeidner vkszt. ezredes még 1937. október 9-én felterjesztés
sel fordult a vezérkar főnökéhez, melyben szervezeti kérdésekkel foglalkozott.9 

Ebben kívánatosnak tartotta, hogy a fegyverkezési egyenjogúsítás elérése előtt 
tisztázódjon „a szabad elhatározás és célszerűség szem előtt tartásával" a légi
erő szervezeti helyzete. Feketehalmy—Czeydner elvetette az önállósítás gon
dolatát, s a honvédség keretében javasolta megvalósítani a szervezeti korszerű
sítést, mégpedig úgy, hogy a HM Légügyi Csoportfőnökség lenne az „egyedül 
felelős szakközeg." A légügyi csoportfőnök egyben betöltené a légierő parancs
noka és a légügyi szemlélő feladatkörét is. Így a Légügyi Csoportfőnökség 
egyben ellátná a Légierő Parancsnokság teendőit. A légierő hadrendjére vonat
kozó javaslata alapvetően megegyezett az 1. sz. mellékletben (46. o.) foglaltak
kal azzal az eltéréssel, hogy a hét KF. századot — 4. ezredként —szintén a 
légierő parancsnokának alárendeltségébe vonta, tehát kivette a vegyesdandár
parancsnokságok hatásköréből. Rátz altábornagy, a vezérkar főnöke általában 
egyetértett e javaslattal, s kívánatosnak tartotta mielőbbi megtárgyalását.10 

Feketehalmy—Czeydner vkszt. ezredes 1938. január 18-án Rőder Vilmoshoz 
fordult egy felterjesztéssel,11 melyben jelentette a miniszternek, hogy a katonai 
főcsoportfőnök közlése alapján tudomást szerzett arról, miszerint őt szemelték 
ki a légügyi csoportfőnöki posztra. Mivel ez a beosztás nem jár parancsnok
sággal, az ilyen szervezési megoldással — öt éves tapasztalata alapján — nem 
látta biztosítottnak a katonai repülés egységes fejlődését. Arra az esetre vi
szont, ha elkerülhetetlen ez a szervezeti forma, feltétlenül szükségesnek tar
totta, hogy a repülés minden kérdésének vezetésével bízzák meg, s a repülő
dandár mindent csak rajta keresztül, a légügyi csoportfőnök véleményezésével 
továbbíthasson a különböző HM szervekhez. Ezenkívül javaslatokat tett a 
Légügyi Csoportfőnökség osztályainak tevékenységével kapcsolatban is. „Ha a 
lü. csf. eme minimális hatáskört nem kapja meg, akkor neki szánt feladatot csak 
szánalmasan tudja megoldani.. . Személyemre vonatkozóan jelentem, hogy a 
mai csonka lü. csf. vezetésére kevésbé alkalmasnak érzem magam, mert sem 
technikus, sem jogász nem vagyok." — fejezte be felterjesztését, s kérte, ha 
nem veszik figyelembe javaslatait, akkor inkább helyezzék gyalogsági, vagy 
tüzérparancsnoki beosztásba. 

Az ügyirat végére a katonai főcsoportfőnök tett megjegyzést, miszerint a 
beadvány nem tekinthető hivatalosnak, mert az ő közlése bizalmas jellegű volt. 
„Ennek dacára azonban beadványa a tervezet kidolgozásánál fel lesz használva" 
— igérte. 

1938 február derekára a HM 1. a. osztálya kidolgozott egy szervezeti javas
latot,12 ugyanis Rőder elrendelte a légügyi szemlélő, a légügyi csoportfőnök és 
a légierő parancsnoka szolgálati állások különválasztását. Ebben három vál
tozat szerepelt, s igyekeztek „a tervezett személyi megoldások figyelembe vé
te lé ivel megfelelő megoldást találni. Arra törekedtek, hogy a rendelkező, 
végrehajtó és ellenőrző hatásköröket különválasszák, ugyanakkor a légierő 

9 Uo. 1938/4681. (Ein. I. Lüh—1937 53676.). 
10 Uo. 1938/4681. (Ein. VI. -1. — 1937/2828.). 
11 Uo. 1938 4681. (Ein. I. — 1938 25628.). 
12 Uo. 1938/4681. 
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szükségleteit úgy elégítsék ki, hogy a honvédséggel való szerves kapcsolata se 
lássa kárát. Döntés előtt azonban kikérték Rátz altábornagy véleményét is, 
tekintettel az előbb idézett — a 10. lábjegyzetben jelzett — állásfoglalására. 

Erre február 12-én válaszolt a vezérkar főnöke,13 aki továbbra is fenntartotta 
véleményét: a három szolgálati állást egy személy töltse be. Ezért, a HM 1. a. 
osztály és Feketehalmy-Czeydner szöges ellentétben álló javaslatainak össz
hangba hozatala érdekében 1938. március 19-én az I. csoportfőnök elnöklete 
alatt értekezletet tartottak. Ekkorra azonban már sor került bizonyos személyi 
változásokra: március 15-én jelentette Rátz altábornagynak Kenése tábornok, 
hogy mint légügyi szemlélő megkezdte tevékenységét.14 Ugyanezen a napon 
adta át a légierő vezérkari főnöki beosztását Feketehalmy-Czeydner Ferenc is 
Szentnémedi Ferenc vkszt. alezredesnek, s vette át a légügyi csoportfőnökséget.15 

Ezen a május 19-i érekezleten több lényeges döntés született.10 Ennek meg
felelően a légügyi szemlélőnek feltétlen befolyást biztosítottak a repülő szak
anyagok kiválasztása és rendszeresítése terén. Elfogadták azt a javaslatot is, 
hogy a vezérkar a hadműveleti alkalmazási, az elvi szervezési és nyilvántartási 
ügyekben nem közvetlenül, hanem a légügyi csoportfőnök útján érintkezik a 
Légierő Parancsnoksággal. Ugyanakkor elvetették, hogy a KF. századok össze
fogására felállítsák a 4. repülőezred-parancsnokságot. A légügyi csoportfőnöknek 
szemlejogot biztosítottak a légierő alakulatai fölött. 

E döntések tükröződtek a „végleges szervezetre vonatkozó tervezeť'-ben17 is, 
melyet a honvédelmi miniszter április 4-én» jóváhagyott. Az ennek alapján 
kiadott 16282'ein. 1. a. 1938. sz. rendelett18 rögzítette a légierő parancsnokának 
hatáskörét is. Ebben biztosították a parancsnoklás jogát minden hadrendileg 
alárendelt alakulat fölött, a KF. századok kivételével. Feladatává tették a 
légierő elméleti és gyakorlati kiképzésének, valamint szolgálatkezelésének 
irányítását, felügyeletét, a hadműveleti vonatkozású előmunkálatok végrehaj
tását és ellenőrzését. Felelőssé tették a légierő szervezési tevékenységéért, s 
különleges anyaggazdálkodásáért. Köteles volt a csapatkipróbálások tapaszta
latai alapján javaslatot tenni a repülő szakanyagok rendszeresítésére, illetve 
közreműködni a repülő elő- és utóképzés végrehajtásában, ellenőrzésében. 
Ápolnia kellett a katonai vonatkozású repülőhagyományokat, s irányítani a 
hadtörténeti emlékek gyűjtését. 

Ezzel összhangban a vezérkar főnöke 1938. május 1-jei hatállyal átszervezte 
a légierő magasabb- (seregtest-) parancsnokságait (Légierő Parancsnokság és 
repülődandár-parancsnokság)19 E szerint a HM Légügyi Csoportfőnökség javas
lattevői jogot kapott a vezérkar felé a hadműveleti alkalmazás, elvi szervezés 
és vk. nyilvántartás vonatkozásában, míg a vezérkar ugyanezekben intézkedési 
jogot. A Légügyi Csoportfőnökség ugyancsak javaslattal élhetett a honvédség 
főparancsnokának alárendelt légügyi szemlélő felé elvi kiképzési ügyekben, 
míg ez utóbbi javaslati joggal bírt a HM felé a repülőgépek és repülőszakanya
gok rendszeresítése tárgyában. 

13 HL HM Ein. VI. -1 — 1938 2113. 
14 HL Vezérkarfőnökség (a t o v á b b i a k b a n : Vkf.) Ein. 1. — 1938/2253. 
15 Uo. 1938/2399. 
16 HL HM Ein. 1. a. — 1938/4681. (12521.). 
17 Uo. 1938/4681 (12524). 
18 Uo. ••'•*;-
19 HL Vkf. Ein. 1. — 1933 2453. 



A Légierő Parancsnokságot közvetlenül és minden vonatkozásban aláren
delték a légügyi csoportfőnöknek, míg csak parancsnoklás, kiképzés és fegye
lem terén a légügyi szemlélőnek. A Légierő Parancsnokának alárendeltségébe 
tartozott a három repülőezred, az önálló TF. osztály és a repülőtábor-parancs
nokság. A KF. századok csak bizonyos vonatkozásban. 

Rátz altábornagy ebben az utasításban pontosan rögzítette a légügyi szemlélő 
és a légügyi csoportfőnök hatás- és jogkörét. Ez utóbbi, a rejtés érdekében, 
még kénytelen volt a polgári és külföldi szervek felé a „légügyi hivatal főnök" 
megnevezést használni, s mint ilyen, egyben a Kereskedelemügyi Minisztérium 
XV. osztályvezetői állást is betölteni. 

A HM 1. a. osztály a 16282/eln. sz. alatt 1938. május 1-jei hatállyal megerő
sítette Kenése tábornokot és Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredest korábbi 
beosztásában, s egyben közölte Háry László ezredesnek a légierő parancsnokává 
(„Légügyi Hivatal Kirendeltség" vezetőjévé), mint a repülőcsapatok legmaga
sabb közvetlen parancsnokává történő kinevezését.20 

A légierő új parancsnoka már május 30-án beadvánnyal fordult az új vezér
karfőnökhöz, Keresztes-Fischer altábornagyhoz, melyben a szervi határoz-
vány sürgős kiadásának kérése mellett jelentette, hogy rendezetlen a KF. száza
dok alárendeltségének helyzete, s amit még külön bonyolít: a vegyesdandár-pa
rancsnokságokon belül eltérőek a vezetési módszerek. Ezzel kapcsolatban a 
HM 1. a. osztály úgy reagált, hogy erre a gondra majd a légierő tervezett át
szervezése alkalmával térnek vissza ismét.21 

Horthy kormányzó 1938. június 14-én hagyta jóvá az október l-jén életbe 
lépő 1938/39. évi szervezési intézkedést, amely összhangban volt a „Huba-I." 
hadrendfejlesztés 1. ütemének célkitűzéseivel. Ez a szervezési intézkedés (2. sz. 
melléklet)22 (51. o.) tükrözi a korábban ismertetett, a légierő szervezetében 
bekövetkezett változásokat. Tehát megszűnt a repülődandár-parancsnokság, a 
Légierő Parancsnokság pedig hadosztályszintü hatáskörrel tevékenykedett. A 
Légügyi Csoportfőnökség a repülő anyagi osztállyal (14/c.) bővült. A Légierő 
Parancsnokságot a hadműveleti alkalmazás és a vk. nyilvántartás tekinteté
ben — az előző évitől eltérően — nem közvetlenül, hanem a légügyi csoport
főnök útján rendelték alá a vezérkar főnökének. 

A légierő személyi szükségletének biztosítása érdekében tett intézkedéseket 
— nem hivatásos tisztek továbbszolgálatának intézményes rendezése, a 12 évi 
szolgálatú továbbszolgáló altisztek rendszeresítése — az új honvédelmi mi
niszter, Rátz Jenő úgy értékelte, hogy ezek hatására a repülőalakulatok hiva
tásos (ht.) és továbbszolgáló (tsz.) „vezetőkerete mind számban, mind pedig 
minőségben .. . jelentős mérvben kiépült." Ez azt jelentette, hogy a honvédség
nél rendszeresített 6515 ht. állományú tagjából a légierő 349 fővel részesült 
(bár ekkor ebből 9 hely nem volt betölthető). Ez a szám 50 nem ht. állomá
nyúval egészült ki. 

A harci repülőerők szervezetében is történtek bizonyos változások. így az 
I-VII. KF. századokat részben a hadtestek (a korábbi vegyesdandárok) parancs
nokainak, részben pedig az 1. repülőezred parancsnokának rendelték alá. 

20 Uo. 1938/2630. 
21 Uo. 
22 HL HM Ein. 1. a. — 1938/18000. 
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Au.kiV: z.st. melléklet 
Légierük hadrendje és alárendelést wszonyaí 
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A vadászrepülő-ezred létszáma 219 volt, ebből 102 ht. tiszt. A vadászrepülő
századok egy századparancsnoki és három rajból, műszaki szakaszból, fegyver
bombakezelő rajból, távbeszélő és rádiórajból, légvédelmi géppuskás rajból és 
vonatból épültek fel. A vadászdandárok 9+3 repülőgépállományát a későbbiek
ben 15-{-3-ra tervezték felemelni, s személyi biztosítása érdekében már e ki
képzési évben az ennek megfelelő létszámot rendszeresítették.23 

A 2. repülőezred vegyes típusú volt, állományába két éjszakai és három 
könnyűbombázó-osztály tartozott, s 104 fős létszámából 54 volt ht. tiszt beosz
tású. Az éjszakai bombázószázadok szervezeti felépítése mindössze annyiban 
tért el a vadászszázadokétól, hogy eggyel kevesebb rajjal rendelkeztek, de volt 
egy világító rajuk. A századok gépállományát 9-|-3-ban rögzítették. A könnyű
bombázó századok szervezése megegyezett a vadászokéval, csak itt még rend
szeresítettek egy fényképező és egy világító rajt is. A kB. századok állománya 
is 9-f-3 repülőgép volt. 

Az egynemű 3. repülőezred létszáma 111 fő volt, ezen belül 56 hivatásos tiszt. 
Az ö. TF. osztály 26 ht. tisztből, valamint 18 nem hivatásos állományúból 

állt. A századoknál tervbe vették a 3. rajok beállítását, s így a gépállományt is 
6-|-3-ról 9-|-3-ra szándékoztak növelni. 

A KF. századok felépítése azonos volt a TF-kével. 
E szervezés szerint tehát a légierő 7 KF., 2 TF., 6 V., 8 kB. és 2 éB. századdal 

rendelkezett. 
A szervezési intézkedés itt említi még az ejtőernyős- (eje.) századot is, ez 

azonban ekkor még a 7. gyalogezred kötelékébe tartozott, s ebben a kiképzési 
évben mindössze két golyószórós, két robbantó- és egy híradórajt terveztek 
felállítani, a 3. golyószórós és 3. robbantórajt csak később. 

A légierő alakulatainak területi elhelyezésében nem következett be válto
zás az előző évihez képest. 

A személyi keretek biztosítása azonban egyre nagyobb gondot okozott, mivel 
1938. június 15-én a légierő 188 tiszt és tisztjelölt, valamint 149 altiszt, tiszt
helyettes és tisztes repülőgépvezetővel rendelkezett.-"' Ennek valóságos súlyát, 
a rendszeresített állományhoz viszonyított értékét — kiegészítve a megfigyelők 
kérdésével — a HM Ein. 1. a. osztály július 7-i kimutatása érzékelteti:25 

23 H L Vkf . E i n . 1. — 1938/2687. 
24 H L H M E i n . 1. a. — 1938/25549. 
25 U o . 1938'28562. 
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A 18000-es szervezési intézkedésben rendszeresített és meglevő állomány 
összehasonlítása (repülőgépvezető és megfigyelő) 

Állománycsopor t 
Rendsze 

res í te t t 
á l l omány 

Élőál lo
m á n y Hiány Megjegyzés 

Ka tona i á l lományú tiszt 
Ka tona i á l lományú n e m ht. 
t iszt és tisztjelölt 

289 

50 

232 

73 

—57 

+ 2 3 

t isz t : — 34 

Ht. al t iszt 
Ht. t i sz thelyet tes 
Tsz. altiszt és tisztes, 

98 
43 
72 

76 
31 
48 

—22 
—22 
—24 

legs. : — 58 

ö s s z e s e n : 
i 

552 460 —92 —92 

Ezt a 92 fős hiányt az osztály a földi csapatoknál levő 45 megfigyelőtiszt, 
illetve e feladatkört ellátó 11 próbaszolgálatos valamint a Ludovika Akadé
mián 1938-ban felavatásra kerülő 9 tiszt bevonásával javasolta megoldani. 

Ha viszont a kivonuló repülőgépekre szükséges és a július l-jén ténylegesen 
meglevő állományt hasonlítjuk össze, akkor még érzékletesebb képet kapunk: 

Alakula t 
Repü lő 

gép 
összesen 

Repülőgép
vezető és 

megfigyelő 
összesen 

Élőál lo
m á n y Hiány 

I—VII. K F . szd. 63 126 108 —18 

1—2. TF. szd. 18 36 37 + 1 
1—6. V. szd. 90 90 77 —13 

1—2. éB. szd. 16 32 
194 + 18 

1—6. kB. szd. 72 144 
194 + 18 

Összesen: 259 428 416 —12 

Ezért a légügyi csoportfőnök már 1938. június 23-án részletesen foglalkozott 
ezzel a kérdéssel.-0 A HM 1. a. osztályhoz intézett felterjesztése bevezetőjében 
Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredes hivatkozott korábbi javaslatára, melyben 
az ütőképesség biztosítása érdekében szükségesnek tartotta a „kétszeres lét
szám" (tartalékként 1000/o-ban álljon rendelkezésére ht. állomány) biztosítá
sát. Ezzel az elképzeléssel elvben a honvédelmi miniszter is egyetértett. A hi
ányzó állományt az akkor szolgálatot teljesítő karpaszományosokból és legény
ségből, valamint a teljesen kiképzetlen újoncokból javasolta pótolni. Súlyt 
helyezett arra, hogy minél fiatalabb korosztályokat kapjon. Ennek érdekében 

26 U o . 1938/28562. ( H M E i n . l ü . 14. a. — 1938/26427.). 
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kért engedélyt arra, hogy a Légügyi Csoportfőnökség közvetlenül léphessen 
érintkezésbe a közép- és főiskolák igazgatóival, a polgármesterekkel és levente
hatóságokkal, hogy felgyorsítsa a toborzás ütemét, mivel „az általános kül
politikai helyzet nem igen tűri, vagy teszi ajánlatossá, hogy a végrehajtást 
halogassuk." 

A gondok enyhítése érdekében Rátz Jenő elhatározta, hogy a légierő költség
vetési keretén felül biztosítja 100 tiszt- és 100 altisztjelölt olaszországi kikép
zését.27 Ezzel kapcsolatban a HM 1. a. osztály olyan javaslattal élt, hogy ebből 
90 főt bombázó-, 60 főt vadász- és 50 főt felderítő kiképzésben részesítenek 75, 
100, illetve 50 órában. 

Mivel Imrédy miniszterelnök kilátásába helyzete az olaszországi kiképzéshez 
szükséges költség biztosítását, hozzáláttak a 19—20 éves közép- vagy polgári 
iskolai végzettségű pilótajelöltek toborzásához. Az előbbiek tiszteknek jelent
kezhetnek, 6 évi szolgálatot kellett vállalniuk, s a legjobbaknak kilátásba lehe
tett helyezni a tényleges állományba való átvételt, valamint az előléptetést 
maximum őrnagyi rendfokozatig. A polgári iskolát végzetteknek is 6 év szol
gálatot kellett aláírniuk, s ez u£án ht. altiszti állományba kerülhettek. Rövi
desen — még júliusban — meg is jelent az intézkedés, amely lehetővé tette, 
hogy már 1938-ban nem hivatásos repülőtiszteket és tisztjelölteket vegyenek 
át hivatásos állományba azok közül, akik leszolgálták a két évi tényleges ide
jüket és a ht. pályára minden tekintetben alkalmasak.28 

Ezzel párhuzamosan folytak a szervezeti tökéletesítéssel kapcsolatos erőfe
szítések. A vezérkar főnöke 1938. július 18-án kiadott intézkedése211 tájékoz
tatott a felső vezetésben bekövetkezett változásokról, s így módosítani kellett 
az ezzel kapcsolatos korábbi utasításokat (17—19. lábjegyzet). Ennek megfele
lően a „III. csoportfőnökség"-re átkeresztelt „Anyagi csoportfőnökség" alá
rendeltségéből kivonták a HM 14 a. (Repülő elvi és műszaki), valamint a 14 b. 
(Polgári repülő) osztályok'at, s a 14c. (Anyagi) osztályt is csak repülő anyagi 
ügyekben rendelték alá. 

Következő lépésként a vezérkar főnöke július 23-án,:i0 majd szeptember 
27-én;íl tett intézkedést a légierő műszaki anyagi szolgálatának átszervezésére, 
mivel megítélése szerint a kísérlet, beszerzés és átvétel közegeinek közös vezető 
(légügyi csoportfőnök) alatti egyesítése összeférhetetlen. Ezért javasolta, hogy 
állítsák fel a Haditechnikai Intézet (HTI) repülő szakosztályát, s ennek állo
mányába olvadjon be a műszaki anyagi szolgálat. Hosszas vita után a légierő 
1939. január 1-jei önállósítása tett pontot az ügy végére.''2 

A KF. századok kettős alárendeltsége továbbra is sok súrlódásnak volt a 
forrása, ezért Háry ezredes július 20-án újabb javaslattal fordult Keresztes-
Fischer altábornagyhoz, melynek lényege, hogy KF. ezred, vagy osztályok útján 
kizárólag a Légierő Parancsnokságnak rendeljék alá ezeket az alegységeket, 
azzal a kitétellel, hogy évente négy hónapon át (május, június, augusztus, szep
tember) — általában ekkor zajlottak a csapatösszevonások, -gyakorlatok — 
együttműködés céljából teljesen annak a dandár- (hadtest-) parancsnokságnak 
lennének alárendelve, melyeknek háborúban is. Az 1. vkf. osztály most is el-

27 U o . 1938.28562. 
28 H L Vkf. E in . 1. — 1938/2885. 
29 U o . 193*/2877., i l l e t v e H L H M E i n . 1. a . — 1938/4681. (12524.) (31361.). 
30 H L Vkf . E in . 1. — 1938/2847. 
31 U o . 1938,3161. 
32 H L HM E i n . 1. a. — 1938/4492.:. 
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utasította e kezdeményezést — a korábbi döntésre hivatkozva —, illetve kilá
tásba helyzte a kérdés későbbi, újbóli megvizsgálását."''' 

1938. augusztus 3-ára a Légierő Parancsnokság kidolgozta a légierő rendszeres 
utánpótlására vonatkozó javaslatát,''1 amely kettős célnak kívánt megfelelni: 
egyrészt a fennálló hiány gyors pótlását biztosítani, márészt hosszú évekre 
(1950-ig) irányt szabni a személyi utánpótlásnak. Ebben rámutattak arra, hogy 
a nem hivatásosak ténylegesítését csak ideiglenes megoldásnak tekintik, mert 
a távlati cél: az egységes ht. tisztikarhoz való visszatérés. Ezzel a megoldással 
elérhetőnek tartották, hogy a várható hadrendi fejlesztéshez szükséges állo
mány max. 4 éven belül rendelkezésre álljon: 1942-ig kb. 10 új repülőszázad 
szükséglete biztosítható, 10—12 év alatt pedig lehetővé válik, hogy a légierőt 
,,a magyar haderőn belül őt megillető hadrendi helyre" állítsák. (A légierő csúcs
szervezése 50—55 századot írt elő, s ennek a személyi szükségletét szándékoztak 
1950-re biztosítani). Ezt a következő oldalon látható táblázatban foglaltak sze
rint tervezték megvalósítani. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a fokozott létszámú beiskolázás követ
keztében 1942-re szándékozták stabilizálni a Ludovika Akadémia repülőhallga
tóinak állományát, s ezért már 1938-ban ennyi akadémikusjelölt karpaszomá-
nyos felvételét javasolták. Ezt a létszámot egészen a negyvenes évek végéig 
elegendőnek tartották, s csak ekkor látták indokoltnak a kibocsátottak létszá
mának emelését a megnövekedett nyugdíjazások következtében. (Az apróbb 
számolási hibákat nem javítottam.) 

Ugyancsak ebben a felterjesztésben tettek javaslatot — a korábban idézett 
miniszteri parancs alapján — arra, hogy a felállításra kerülő alantostiszti tan
folyam létszámát már most emeljék fel 20-ról 40-re, ami 1940-től fokozatosan 
csökkentve 1943-ban be is fejezte volna működését. 

A táblázat azonban jelentős ellentmondásokat is tartalmazott. Egyrészt túl 
optimisták voltak a várható véres veszteségek megítélése terén, hiszen az 
akkori magas balesetszám (1937. X. 1. és 1938. VII. 12-e között 64), s az abból 
adódó 10 tiszti és 10 altiszti repülőhalál''"' más tendenciát vetített előre. Más
részt a szöveges indoklás a csúcsszervezésre hivatkozva 50—55 repülőszázadot 
említ, a légierőnek ezt a fejlődését viszont nem jelöli a táblázatban, hiszen 
1938 és 1950 között egyaránt 349 fős rendszeresített állománnyal számoltak az 
összeállítók. 

33 HL Vkf. Ein. 1. — 1938/2863. 
34 Uo. 1938/2948. 
35 Uo. 1938/2820. 
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E kimutatás ellentmondásai azért sem érthetőek, mert ekkorra már elkészült 
az ún. Gorondy-Novák-féle jelentés.1"' Az ezt összeállító bizottságot a honvéd
ség főparancsnoka éppen a nagyszámú baleset következtében rendelte ki a 
légierő állapotának átfogó felmérésére. A beszámoló úgy summázta bevezető
jében a helyzetet, hogy: ,,A magyar légierők fiatal, ki nem forrott szervezésű és 
felszerelésű fegyvernem, mely a kezdet ezernyi nehézségével küzd." Ennek fő 
okát a még teljesen meg nem szüntetett rejtettségben látták, aminek következ
tében a más fegyvernemi, így kellő szaktudással nem rendelkező szolgálati 
elöljárók nem képesek a kívánalmaknak megfelelő szervezet, felszerelés, anyag
beszerzés megvalósítására, másrészt pedig a személyi és anyagi feltételek nagy
fokú hiányát kárhoztatták. Ezért alapvető feladatként sürgették, hogy ,,mi-

36 U o . 1938/3124. 
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előbb legyen kinyilvánítva a légi erők nyílt honvédségi fegyvernemjellege," az 
állományt teljesen töltsék fel, szüntessék meg a KF. századok alárendelését a 
hadtesteknek, s a fegyelem megszilárdítása érdekében az illetékes parancsnoki 
jogkört ruházzák a Légierő Parancsnokságra. . 

A részletes elemzés során egymás után kerültek napvilágra a légierők leg
súlyosabb problémái. A jelentés összeállítói rámutattak arra, hogy a hadsereg 
három fő személyiségének való alárendelés nem hozta meg a várt eredményt, 
a szervezési és anyagi fejlesztés nincs szinkronban, „a személyzet utánpótlásá
ban és tagozódásában nem érvényesülnek az ilyen teljesen különleges fegyver
nemet megillető különleges és célszerű szempontok." Ezért javasolták, hogy ^ 
légierő összes ügyeit a honvédelmi miniszternek közvetlen alárendelt légügyi 
főcsoport intézze, amely költségvetésileg is önálló. A Légierő Parancsnokság 
minden tekintetben legyen elöljárója minden repülőalakulatnak, a hadtest-, 
vagy más földi parancsnokságoknak csak a csapatösszevonás idejére (augusz
tus—szeptember) rendeljék alá az illető erőket. 

Hibaként vetette fel a bizottság azt, hogy nem kevesebb, de tökéletesen fel
töltött, felszerelt egység létrehozására törekedtek, hanem inkább „szélességi" 
fejlesztésre, azaz több, de hiányosan tevékenykedő csapattest meglétére, ezért 
„a hadrendi kötelékek szaporításával az anyagi és személyi szaporítás nem 
állott arányban." Ennek volt következménye az, hogy a rendelkezésre álló 20 
századnyi erő és eszköz ellenére 25 századot, parancsnokságokat és intézeteket 
tartottak fenn. A bizottságnak ezzel a megállapításával, illetve kifogásával 
elvileg egyet kell értenünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ekkorra egyre 
feszültebbé váló nemzetközi helyzet, a környező államok hasonló ütemű fegy
verkezése nem tette lehetővé a „mélységi" fejlesztést. 

„A várható nagy veszteségek miatt" — a bizottság nem konkretizálta, hogy 
mit ért ez alatt, ezért csak valószínűsíthetni lehet, hogy az általános háborús 
készülődés körülményei közepette úgy ítélték meg: egy esetleges háború nagy 
áldozatokat fog követelni a légierőtől is; ezért sürgették a hiányok pótlását 
(közel 80 fő). Ugyanilyen fontosnak tartották, hogy ezt követően a II—IV. 
vonalbeli hajózószemélyzetet is biztosítsák kis részben ht., zömében pedig 
tartalékos állományból. 

A bizottság jelentős repülőgéphiányról adott számot: 12 gépes századokat 
alapul véve 7 TF., 49 KF., 24 éB. és 33 kB. repülőgép hiányzott a „hadikellálla-
dék"-ból, míg a békeszükségletből összesen 180. Pedig csak ezt követően tett a 
Légierő Parancsnokság javaslatot 162 db iskola- és gyakorló repülőgép kiselej
tezésére. 

Sónyi Hugó gyalogsági tábornok egyetértett a bizottság értékelésével, támo
gatta a KF. repülőezred létrehozását a légierő parancsnokának alárendeltsé
gében és sürgősen megoldandónak tartotta új repülőgépek beállítását, a lét
számhiányok teljes kiküszöbölését, két repülőgépvezető-iskola felállítását. Java
solta továbbá, hogy egy szerv végezze a repülőgépbeszerzést és a kiképzést, a 
légügyi csoportfőnök és a légierő parancsnoka ugyanazon személy legyen, aki 
a honvédelmi miniszternek, illetve — kiképzési és fegyelmi vonalon — a hon
védség főparancsnokának lenne alárendelve. Szükségesnek tartotta, hogy a 
légierő parancsnokát megfelelő parancsnoki jogkörrel ruházzák fel. 

Mint látható, a Gorondy-Novák — bizottság reális képet adott a súlyos gon
dokkal küzdő magyar légierőről. Jó érzékkel mutatott rá a hiányosságok gyöke-
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reire, s javaslatai is általában megalapozottak voltak, (a formális rejtettség 
felszámolása, a szakmai irányítás megteremtése, a „mélységi fejlesztés" szük
ségességének hangsúlyozása stb. . . ) Ugyanakkor a létszám- és felszerelési 
gondok gyors megoldására irányuló kezdeményezése különböző okok miatt nem, 
vagy csak részben valósulhatott meg. 

A jelentés megállapításaival kapcsolatban augusztus végén nyilvánított vé
leményt az 1. vkf. oszitály. Ebben — hivatkozva korábbi javasLataira — egyet
értett a légierő átszervezésével, azonban elvi szervezési és hadműveleti ügyek
ben, valamint a vezérkari követelmények meghatározásában jogot követelt a 
vezérkar főnöke számára. Szükségesnek tartotta, hogy a HTI-n belül „Repülő-
szakosztály"-t, a Központi Átvételi Bizottságban pedig „repülő átvételi közeget" 
hozzanak létre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a vezérkar főnöke ragaszkodik 
ahhoz a jogához, hogy javaslatot tehessen a honvédség felfegyverzésére, ezért 
követelte, hogy a Légügyi Csoportfőnökség ne közvetlenül, hanem rajta ke
resztül terjessze fel a miniszterhez rendszeresítési javaslatait. 

A vezérkar észrevételei általában megalapozottak voltak. Helyes volt az a 
szándék is, hogy a vezérkar kebelén belül megfelelő szakközeget („Repülő 
alosztály") hoznak létre az elvi szervezési és hadműveleti követelmények, elő
munkálatok tervszerű és folyamatos kiszolgálása érdekében. Ügyszintén az a 
törekvés is, hogy először a jóváhagyott 1939/40. évi hadrend alakulatait: a hét 
hadtest és a két gyorskötelék KF. századait (9 kivonuló + 0 gyakorló repülő
géppel), a két TF. századot (9 +3), a tíz bombázó- (9 -+- 3) és nyolc vadászszáza
dot (15 + 3 repülőgép) kell felállítani, ütőképessé tenni, s csak ezt követően 
végrehajtani a további fejlesztést, az „ikresítés"-t. Ezt azonban nem tudták a 
gyakorlatba átültetni, az elkövetkező években a rendkívül gyorsan változó és 
éleződő nemzetközi helyzetben újabb és újabb kötelékeket próbáltak létre
hozni, éppen ikresítéssel. 

A Gorondy-Novák-féle jelentésből egyértelműen kitűnt a légierő súlyos 
helyzete, s az, hogy ezen sürgősen változtatni kell. 1938. augusztus 20-án 
Budapestre érkezett Gallo olasz repülő alezredes, hogy javaslatot dolgozzon ki 
az új szervezetre vonatkozóan. 

Az olasz szakértő szeptember l-jén nyújtotta be javaslatát, amit az ősz folya
mán többször megvitattak. Tanulmányában17 Gallo alapelvként szögezte le, 
hogy „a repülést olyan tényezőként kell tekintenünk, mely egy állam fegy
veres erőinek legtechnikásabb alkotórésze." Olyan szervezeti kereteket próbált 
kialakítani, amelyek az ezen új harceszközökben rejlő lehetőségeket optimálisan 
juttatják érvényre. Tekintettel a magyar viszonyokra, nem tartotta célszerű
nek a teljes önállósítást (Légügyi Minisztérium); „csak mint a haderő legna
gyobb szervezetét állítsuk be" —" javasolta. Emellett azonban hangsúlyozta, 
hogy az életképesség szempontjából fontos az eddiginél nagyobb fokú repülő
hadműveleti, harcászati, kiképzési, szervezési, költségvetési, műszaki és ellátási 
önállóság biztosítása. 

A m. kir. légierőt alapvetően három részre osztotta: a vezetőszervre (Légierő 
Parancsnokság), a légierők seregtestére (légihadosztály-parancsnokság, ekkor 
ugyanis nem magasabbegységnek nevezték ezt a köteléket), valamint ellátó 
szervekre. 

37 Uo. 1938 3441. 
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Az alárendelési viszonyokat a következőképpen javasolta kialakítani:118 a 
Légierő Parancsnokságot, közvetlenül a honvédelmi miniszternek kell aláren
delni. A Légierő Parancsnokság vezérkari, műszaki, ellátó, személyügyi-iskola, 
valamint polgári repülő osztályra tagozódjon. (Valószínűleg Werth Henrik lap
széli megjegyzése: „Kis minisztérium!") A Légierő Parancsnokság alárendelt
ségébe vonták a légihadosztály-parancsnokságot, valamint a repülőiskolákat. 

A légihadosztály-parancsnokság39 fegyelmi és kiképzési szempontból legyen 
elöljárója az alárendelt csapatoknak. Fő feladatául szabta békében a kötelékek 
felkészítését a háborús tevékenységre, háborúban pedig a légierő hadműveleti 
és harcászati vezetését. 

A Gallo-féle légi hadosztály hat ezredből állt/'0 az 1. V. (6 század, 6x8 
„Cr-32"), a 2. V. (5 század, 5x8 „Cr-42"), az 1. B. (4 század, 4x8 „Ca-310"), a 
2. B. (4 század, 4x9 „Ju-86"), a 3. B. (4 század, 3x9 „Ju-86" és 1x8 „Budapest 12"), 
valamint az 1. F. ezredből. Ez utóbbi állományába tartozott az 1. TF. osztály 
(2 század, 9, illetve 8 „He-70") és a kilenc KF. század (3x12 „He-46", 3x10 
„C VD", 1x10 Romeo „Ro-37" és 2x12 „Sólyom"). A hadosztály repülőgép
állománya tehát 309 db volt. 

Az 1. F. ezredet azonban kettős alárendeltségűnek tervezte: a hadosztálypa
rancsnokságtól csak fegyelmileg függött, repülőharcászati és a szorosan vett 
repülőkiképzése a Légierő Parancsnokság vezérkari osztályához tartozott, ami
ről a Honvédség Főparancsnokságának kiképzési osztálya által kiadott együtt
működési irányelvek alapján gondoskodott. 

Ez a javaslat több dologról árulkodik. Egyrészt Gallo alezredes az olasz 
repülőgépipar stabil piacának megteremtését akarta biztosítani azzal, hogy — 
a lehetőség határáig — olasz gépekre akarta alapozni a magyar légierő fejlesz
tését. Másrészt figyelembe vette a meglevő gépállományt, illetve azokat a típu
sokat, amelyeket nem tudott szállítani Olaszország, s ennek következtében 
különösen a KF. századok gépparkja volt nagyon heterogén. 

Ugyanakkor ez a szervezet tükrözte az akkori feszült nemzetközi helyzetből 
és revíziós törekvésekből adódó magyar hadászati elképzeléseket, amikor a 
súlyt a bombázókra (12 század) helyezte. De ez is kevésnek bizonyult, hiszen 
Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredes 1938 október második felében már arról 
panaszkodott Werth gyalogsági tábornoknak, hogy ez a javaslat eltér az előző 
vezérkarfőnök által is elfogadott szeptember 1-jei változattól, hiszen ott 20 B. 
és 18 V. századról volt szó, most pedig csak 1939-ben szándékozik ezt megvaló
sítani, amikor beérkezik az olasz repülőgép-utánpótlás/'1 

Ezzel kapcsolatban az 1. vkf. osztály is véleményt nyilvánított a Gallo-féle 
elképzelésről. Az osztálynak igaza volt akkor, amikor hibásnak ítélte azt a 
javaslatot, hogy a szervezetszerű alakulatokat fel kell állítani, s a meglevő 
gépállománnyal feltölteni. Sokkal helyesebb indítvánnyal élt: először biztosí
tani a megfelelő repülőgépszükségletet, s csak ezt követően végrehajtani az 
ikresítést. A vezérkar továbbra is kitartott ama korábbi javaslata mellett, hogy 
a kísérleteket és kipróbálásokat a HTI és a Központi Átvételi Bizottság vé
gezze. Nem látta lehetségesnek a bombázóerők átszervezését sem létszámnöve
lés nélkül. 

38 Uo. 1938/3551. 
39 Uo. 1938 3441. 
40 Uo. 1938/3551. 
41 Uo. 1938,3398. 
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Werth gyalogsági tábornok, a vezérkar új főnöke a leghatározottabban visz-
szautasította Gallo azon javaslatát, hogy a légügyi csoportfőnök egyben a légi
erők vezérkari főnöke és légügyi államtitkár is legyen, mivel Magyarországon 
nincs sem önálló légierő, sem önálló légi vezérkar, sem pedig államtitkárság. 
Figyelembe véve azt, hogy kis hadseregről volt szó, szükségesnek és lehetsé
gesnek ítélhető az egyszemélyi vezetés, valamint a rendelkezésre álló szerény 
erők célszerű felhasználása követelményének az érvényesítése. Ezt szem előtt 
tartva, igazat kell adnunk Werthnek, amikor a saját kezében akarta összpon
tosítani minden fegyvernem irányítási kérdését. 

Az 1. vkf. osztály továbbra is kitartott a mellett a korábbi igénye mellett, 
hogy az elvi és alkalmazási vonatkozású kérdések intézésére az osztály kebelé
ben egy repülő vezérkari és egy repülő csapattisztből álló repülőalosztály mű
ködjön. Már ez alkalommal is felvetették a „Cr-32" és „Ca-310" típusok ela
vultságát. Egyéb kérdésekben egyetértettek a javaslattal. 

Mivel a Gallo-terv kapcsán sok vita, ellenvélemény merült fel, október 
utolsó harmadában értekezlet értekezletet követett, míg végül Horthy Miklós
nak kellett döntenie. Mivel a kormányzó 1938. október 28-án kihallgatáson 
fogadta Rátzot, Werthet és Sónyit a légierő ügyében, az 1. vikf. osztály rövid 
összeállítást készített a vezérkar főnöke részére a különféle javaslatokról/'2 

Ezeket így foglalta össze : 
1. Gallo-féle javaslat: a légierőnek minden vonatkozásban teljes önállóságot 

és elkülönítést biztosít. A légierő összes ügyét teljes felelősséggel egy központi 
szerv intézi, a vezérkar főnökének csak hadműveleti szempontból van befo
lyása, tehát nincs a légierő felfegyverzésére. A honvédség főparancsnokának 
katonai parancsnoklási, fegyelmi, kiképzési és személyi hatáskörét nem bizto
sítja eléggé, mert a légihadosztály-parancsnokság nincs neki alárendelve, csak 
a repülőezredek. 

2. A vezérkar főnökének javaslata: lényegében azonos Gallóéval, kivéve, hogy 
ne csak a hadműveleti, hanem a fegyverzeti ügyekre is bírjon befolyással a 
vezérkar főnöke. 

3. A katonai főcsoportfőnöki értekezlet (október 27.) javasolta: a Légügyi 
Csoportfőnökséget fel kell oszlatni, a 14/b. és c. osztályokat a katonai főcsoport
főnökön keresztül a honvédelmi miniszternek kell alárendelni. A többi HM 
osztályba repülőelőadók rendszeresítendők. (Tehát teljesen szétforgácsolnák 
az erőket, lehetetlenné tennék az egységes repülő-szakirányítást — Sz. M.) 

4. A vezérkar főnökének áthidaló megoldása: a két miniszteriális osztály 
helyett, a többi mintájára, egy kettős alárendeltségű osztályt kell szervezni 
(7. r. osztály), melyben megoldják a katonai és polgári repülés elvi, valamint a 
repülő szakanyagok beszerzési, rendszeresítési ügyeit. (Különben néhány év 
múlva ez a megoldás valósult meg, bizonyítva e javaslat — az adott lehetősé
gek közötti — életrevalóságát). 

Mint e rövid összefoglalásból is látható, különböző — egymást részben fedő, 
részben kiegészítő, vagy éppen homlokegyenest ellentmondó — nézetek alakul
tak ki a légierő fejlesztésével kapcsolatban. Ugyanakkor érdekesség, hogy a 
legtöbb gond nem a harci erő, hanem a felső vezetés, tehát a beleszólás, befo
lyásolás terén merült fel. 

42 Uo. 1938/3551. 
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Horthy Miklós azonban elvágta a további vita lehetőségét. Az iratban októ
ber 30-án tett bejegyzés szerint: „Legfelsőbb döntés: az 1. számú megoldás 
kívánatos. Ezt azonnal kell megvalósítani!" Ezzel legalább egyértelműen meg
fogalmazódott a légierő fejlesztésének mikéntje, már „csak" a gyakorlatba 
kellett átültetni ! Ez azonban hallatlan nehézségek leküzdését tette — vagy tette 
volna — szükségessé. Nem ismeretesek azok a konkrét okok, amik a kormány
zót a Gallo-j avaslat előnyben részesítésére ösztönözték. Azonban, figyelembe 
véve az 1938 végi bonyolult politikai viszonyokat, a légierő — s ezen belül is a 
bombázókötelék — tevékenységéhez világszerte fűzött reményeket, talán ez 
inspirálhatta e döntést. Másrészt megkönnyítette helyzetét az a tény is, hogy 
ezzel alapvetően a vezérkar is egyetértett, mindössze a fegyverzeti téren volt 
nézeteltérés. 

E rendkívül fontos, több hetes munkálatok mellett egyéb intézkedések is 
születtek a légierő fejlesztése terén. 1938. szeptember 19-én döntöttek arról, 
hogy a november l-jével felállítandó ejtőernyős század a várpalotai lőiskola 
kötelékébe kerül, a torony viszont a rákosi gyakorlótéren épül meg, hogy nem 
kiképzési időben az önkéntesek (leventék, cserkészek) felkészítése folyhassék/''5 

(Az ejtőernyős század ekkor még nem tartozott a légierő állományába, de — 
hogy lássuk a fejlődést — szükséges röviden utalni rá is.) 

Időközben a kiélezett nemzetközi helyzet hatására 1938. szeptember 23-án a 
honvédelmi miniszter a légierőknél is elrendelte mindazoknak fegyvergyakor
latra való behívását, akik „különleges eset"-ben számításba jöttek. Ennek meg
felelően 26-án a légierő hadiállományon volt/'4 ami a szeptember 30-i létszám
helyzet szerint 552 tisztet, 29 tiszti vizsgát tett karpaszományost és 4983 le
génységi állományút jelentett/'5 

A kialakult helyzetre való tekintettel az október l-re tervezett átszervezést 
november 1-jére halasztották. Viszont a fokozott rejtés érdekében már október 
1-től a gyalogság részére rendszeresített katonai rendfokozatokat viselte a 
személyi állomány/,ü 

Az első bécsi döntés (1938. november 2.) várható határozatai hatással voltak 
a légierő fejlesztésére is. A honvédelmi miniszter október 25-i (!!!) utasítása'1' 
„A felszabaduló Felvidék-i területek visszacsatolásából folyó hadrendfejlesz
tésre, másrészt a fennálló hivatásos tiszti hiányok pótlásának meggyorsítá
sára . . ." elrendelte, hogy a Ludovika Akadémia állományát az 1938/39. évi I. 
évfolyamtól kezdődően 60 fővel (250-re) emelje, s e 60-ból a légierő 8 akadé
mikussal részesedett. Az alantostiszti tanfolyam létszámát is közel megdupláz
ták (105-ről 200-ra), aminek több mint 10%-a (25 fő) volt pilóta. 

A feszült politikai helyzetben további gyors szervezeti tökéletesítésre volt 
szükség. Horthy október 30-i döntése is — mint a Gallo-j avaslatnál láttuk — 
az azonnali megvalósítást tartalmazta. A Felvidék visszacsatolása azonban 
bizonyos vonatkozásban akadályozta teljesítését. Ennek következtében hatály
talanítani kényszerültek az 1938/39. évre szóló szervezési intézkedést (1. a. 22. 
sz. lábjegyzet), s 1938. december 9-én a kormányzó jóváhagyta az újat/'8 ami 
az előző rendeletnek „a megváltozott helyzetnek megfelelően kiegészített, il-

43 Uo. 1938/3177. 
44 Uo. 1938/3219. 
45 H L H M E i n . 1. a . — 1938/618/Bbk. 
46 H L V k f . E i n . 1. — 1938/3343. 
47 U o . 1938/3431. 
48 H L H M E i n . 1. a . — 1938/60000. 
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letve módosított kiadását képezi, a 18000/eln. 1. a. — 1938. sz. rendeletben fog
laltak lényegének megváltoztatása nélkül." 

E szervezési intézkedés külön kiadott III. fejezete foglalkozott a légierővel. 
Ennek bevezetőjében rögzítették, hogy fokozott önállítósítását, kiépítését célzó 
és folyamatban levő átszervezési munkálatainak befejezéséig általában az ed
digi szervezés marad érvényben, de megszüntették a fedőelnevezéseket, s a 
szervezetszerű katonai elnevezések váltak hivatalosakká. A légierő átszervezé
sére vonatkozó rendelet kiadásáig érvényben hagyták a /vezető szervek felépí
tését, működését szabályozó intézkedést/'" 

E módosított szervezési intézkedés50 a hadrendet és az alárendelési viszonyo
kat érintetlenül hagyta. Ugyanakkor azonban intézkedett, hogy — az előrelát
hatólag 1939. október l-jével felállításra kerülő VIII. hadtest részére szerve
zendő — VIII. KF. század megalakulásáig az 1939/40. évre szükséges 2. éves 
sorlegénységet a III. KF. századhoz (Kaposvár) hívják be, s ott képezzék ki. 

Bár a hadrend és a századok szervezése változatlan maradt, annyi módosítás 
történt, hogy az 1. repülőezredben 12 fővel nőtt a ht. tisztek léts'záma. 

Alapvető változás a csapatok elhelyezésében sem következett be, egy decem
ber 16-i ügydarab51 mindössze arról tájékoztat, hogy az 1. repülőezred-parancs
nokság, valamint az l/II. vadászrepülő-osztály Kecskemétről Mátyásföldre tele
pült át december 15-ével, míg az 1. ö. TF. repülőosztályt Mátyásföldről Kecske
métre helyezték át. Ez a döntés is jelezhette a nemzetközi helyzetben, s ennek 
hatására a magyar hadászati tervekben bekövetkezett változást, hiszen a Fel
vidék visszacsatolása után már északkelet és kelet felé irányult a magyar reví
ziós törekvés. 

A légierő szervezeti fejlesztése terén fontos állomás volt az I. csportfönöknél 
1938. december 16—17-én tartott értekezlet, ahol a légügyi csoportfőnöknek a 
légierő átszervezésére vonatkozó javaslatát vitatták meg.5- A fő kérdés a köz
ponti vezetés szabályozása volt, ezt az önállósítás első mozzanatának tekintet
ték. Itt felmerültek mindazok a kérdések, amelyek az elmúlt hónapokban is 
neuralgikus pontok voltak: a honvédség főparancsnoka és a vezérkar főnöke 
közvetlen, vagy közvetett befolyással rendelkezzen-e?; „Légügyi Hivatal veze
tője"; vagy „Légierők parancsnoka" legyen-e az elnevezés?; a műszaki és 
anyagi osztály hova tartozzon? stb.. . . Ezek mellett felmerült a repülőiskolák 
1939. január 1-jei beindításának, valamint a Légügyi Hivatal létszáma csökken
tésének kérdése is. 

December 17-én született döntés a fentiekről, melynek lényege az volt, hogy 
a vezérkar főnöke és a honvédség főparancsnoka egyaránt közvetlen befolyást 
gyakorol a Légierő Parancsnokság munkájára, mégpedig az előbbi a hadmű
veleti követelmények, valamint az általános szervezési, fegyverzeti és felszere
lési ügyek, míg az utóbbi fegyelmi, büntetőügyek és a legfontosabb illetékes 
parancsnoki jogkör vonatkozásában. 

Az elnevezésben salamoni döntés született: „A m. kir. honvéd légierők pa
rancsnoka", egyben „A m. kir. Légügyi Hivatal vezetője." Elrendelték azt is, 
hogy az alakulatok megnevezésében és hadrendi számozásában fel kell tüntetni 
„hivatásukat" (V., F., B.) is. 

49 U o . It- .8.4681. (12524.) (16282.). 
50 U o . 193íí/6ö000. 
51 TJ o. 1938/60000. (92564.). 
52 H L H M E i n . A . — 1938/93512. 
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A Repülő Haditechnikai Intézetet és a Repülő Kisérleti Állomást a Légierő 
Parancsnokságnak rendelték alá, s a repülő szakügyeket önállóan intézték. 
A repülő szakanyagok átvételét a légierő parancsnokának alárendelt Repülő 
Átvételi Bizottság hatáskörébe utalták. 

Mindezek alapján Horthy Miklós 1938. december 28-án elrendelte a légierő 
önállósítását 1939. január 1-jei hatállyal.53 Ennek megfelelően megszűnt a HM 
Légügyi Csoportfőnökség, valamint a 14/a., b., c. osztály, helyettük a légierő 
élére a legmagasabb repülő-parancsnoksági joggal felruházott magyar királyi 
honvéd légierők parancsnoka (egyben a magyar királyi Légügyi Hivatal veze
tője), Háry ezredes lépett a megfelelő szerveivel. „Fenti időponittól kezdve 
a m. kir. honv. légierő psága, az összes HM., Hfp. és Vkf. főcsoport-, csoport és 
osztályoktól, valamint egyéb központi szervektől függetlenül, önállóan műkö
dik és az 1. sz. mellékletben feltüntetett vonatkozásoktól (a korábban említett 
két főméltóság közvetlen befolyásolási jogától — Sz.M.) eltekintve csak a m. 
kir. Honvédelmi Miniszternek marad alárendelve.'" 

A légierő parancsnokát HM csoportfőnöki és a legmagasabb repülő katonai 
parancsnoki jogok és kötelmek illették meg, s mint a Légügyi Hivatal vezetője, 
a legmagasabb légügyi hatóság főnökeként működött. A földi- és a légierők 
együttműködése vonatkozásában a honvédség főparancsnoka értesíteni volt 
köteles a légierő parancsnokát, míg annak az előbbi engedélyét kellett kérnie. 

Az általánostól eltérő szabályzatok, utasítások kidolgozása a Légierő Parancs
nokság feladata volt — a HM illetékes osztályaival való előzetes tárgyalás után. 
Eltérő vélemény esetén a honvédelmi miniszter döntött. Ügyszintén, az önálló
ság ellenére is köteles volt a légierő parancsnoka kikérni a megfelelő HM osz
tályok véleményét elvi honvédelmi vonatkozású ügyekben, illetve tájékoztatni 
azokat, de ez fordítva is fennállt. 

A repülőcsapatok áthelyezésének jogát az új honvédelmi miniszter, Bartha 
Károly magának tartotta fenn,5'' míg a repülőtisztekét a légierő parancsnoká
nak hatáskörébe utalta.55 

A légierő állomány- és létszámviszonyának javítása érdekében az olyan szer
veknél, ahol az önállósítás következtében nem volt szükség repülőszakembe
rekre, 1939. február 15-ével megszüntették, illetve gyalogságivá minősítették 
át az addig repülő főtiszti, vagy törzstiszti helyeket. Az 1—24. gyalogezredek 
állományából az addig rendszeresített 6 repülő főtiszti helyet átadták a légi
erőnek. Megmaradt viszont a honvédség főparancsnokának légügyi szemlélője 
(tábornok) és annak közegei (1—1 repülő főtiszti és ht. repülő altiszti); az I. 
hadtest légvédelmi parancsnokánál egy repülő főtiszti hely, amelyet vadász
repülővel kellett betölteni; a Ludovika Akadémián — a repülőakadémia felállí
tásáig — 1 repülő törzs-, és 4 repülő főtiszti, 1 repülő műszaki tisztviselői hely, 
valamint a HTI-nél 2 repülő törzstiszti hely. Ezen felül biztosítani kellett a HM 
1. a. osztályára és a Hadiakadémiára 1—1 repülő vk. törzstisztet, az 1. vkf. 
osztályra pedig 1 repülő vk. főtisztet.5*' Márciusban Bartha elrendelte, hogy 
az 1. repülődandár parancsnokságán töröljék a vk. tiszti, s helyette rend
szeresítsék a repülődandár-vezérkari főnöki beosztást." 

53 U o . 1938/93512. (95096.). 
54 H L Vkf . E i n . 1. — 1938/3826. 
55 U o . 1939/3009. 
56 U o . 1939/3275. 
57 UO. 1939'3514. 
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Az 1939/40. évi szervezési intézkedés előkészítése során az 1. vkf. osztály 
1939. február 25-én — október 1-jei hatállyal — javaslatot tett az új békeala
kulatok felállítása és békeelhelyezése tárgyában is.58 Ennek lényege, hogy a 
repülődandár híradószolgálatát Budapesten; a 2. vadászrepülőezred-parancs
nokságot, a 2/II. vadászrepülőosztály-parancsnokságot és két új vadászrepülő
századot Szolnokon; a 2/1. vadászrepülőosztály-parancsnokságot két századá
val — a légierő parancsnokának döntése szerint — Nyíregyháza, Kisvárda, 
vagy Szerencs területén, illetve Debrecenben; az új 3/1. könnyűbombázó repülő-
osztály-parancsnokságot Veszprémben; a VIII. KF. repülőszázadot Nyíregy
házán, az ejtőernyős századot pedig — a III. hadtest alárendeltségében — Vár
palotán helyezzék el. 

Ugyanakkor hamarosan kiderült az is, hogy az önállósítás, illetve a külön
böző intézkedések nem oldottak meg minden gondot, nem küszöbölték ki a 
súrlódások lehetőségét. Az I. hadtest parancsnoka már február 24-én azzal a 
kéréssel fordult Werth gyalogsági tábornokhoz, hogy rendezze az alárendelt
ségi viszonyokat, mert amikor meg akarta szemlélni az I. KF. századot, ezt az 
alegységnél is és a 4. repülő ezrednél is jogtalannak ítélték, pedig alkalmazá-
silag alája van rendelve a kötelék.59 Bár az 1. vkf. osztálynak — a HM 1. a. 
osztály álláspontját idézve — az volt a véleménye, hogy a KF. századok a 
hadtestparancsnokoknak legyenek alárendelve a „kimondottan rep. szakügyek 
kivételével", szükségesnek tartották értekezleten megvitatni ezt a kérdést. Az 
1939. április 12-i ülésen00 a miniszter, a vezérkar főnöke és a honvédség fő
parancsnoka is ezen a véleményen volt, a légierő parancsnoka azonban tilta
kozott ellene. Ezért a 13-i Vezetési Értekezlet úgy határozott, hogy a kormányzó 
elé terjeszti a kérdést végleges döntésre, aki 15-én foglalt állást. Ennek alapján 
Bartha Károly a KF. századokat repülő szakkiképzési eß minden szakügyben 
(személyi és anyagi) alárendelte a KF. repülőezred és a repülődandár-parancs
nokságok útján a légierő parancsnokának, míg a katonai parancsnoklás, fegye
lem, a földi erőkkel való együttes elméleti és gyakorlati kiképzés, együttműkö
dés, valamint az illetékes parancsnoki jogkör tekintetében a hadrend szerint 
illetékes hadtestparancsnoknak^1 Tehát továbbra is a Gallo-, s nem a Gorondy-
Novák-féle alternatívát fogadták el, így kettős alárendeltségben voltak kény
telenek tevékenykedni ezek az alegységek, ezzel az ütközőpontok, súrlódási 
felületek továbbra sem szűntek meg. 

A légierő ht. állományának távlati biztosítása szempontjából jelentős volt 
Horthy Miklósnak az az 1939. március 31-i döntése, hogy az 1939—40-es tan
évtől megkezdi működését a ni. kir. „Horthy Miklós" honvéd repülő akadémia.(i-
Egy másik — május 12-i — elhatározásával a légierő felső vezetésében eszkö
zölt lényeges változást azzal, hogy megszüntette a légügyi szemlélői helyet.,i:! 

A szervezeti fejlődés szempontjából rendkívül sokat ígért a május 25-én 
jóváhagyott 193940. évre szóló szervezési intézkedés.0'' Ebben komoly tenni
valók fogalmazódtak meg a létszám biztosítása érdekében. Ennek megfelelően 
elrendelték, hogy a tényleges szolgálat ideje a légierőknél is 3 évre emelkedik, 

58 U o . 1939 3350. 
59 U o . 1939,3396. 
60 U o . 1939/3618. 
61 U o . 1939 3772. 
62 U o . 1939-3934. 
63 U o . 1939/4098. 
64 H L H M E i n . 1. a. — 1939/39000. 
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s az 1938. szeptember 30. után bevonult, illetve bevonuló karpaszományosok 
két évig folytatólagosan teljesítenek tényleges szolgálatot. Ezek jelentős állo
mánynövelést tettek lehetővé: a rendfokozat nélküliek létszámát 899-ről 2185-
re, a sortisztesekét 494-ről 10Ö2-re emelték. A tsz. tiszthelyettesi helyeket 470-re 
(43-mail) csökkentették, ugyanakkor a tsz. altiszti állásokat 152-ről 310nre, a ht. 
tisztesi és altiszti állományt 582 íővel növelték. A nagymérvű ht. tisztesi és al
tiszti hiányok erőteljes csökkenése érdekében 4—5 évi időtartaimra 100 főig fel
emelték az utánpótlási keretet. 

A hadrendfejlesztés lényegét a következőkben látták: a repülődandár kiépí
tése; a VIII. hadtest, valamint a gépkocsizó és lovasdandárok KF. századainak 
megalakítása. „Ezenkívül a légierők földi alapjai a repülő résztől szervezet-
szerűleg külön választatnak." Az ennek következtében végrehajtandó szerve
zési változásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. (66. o.) Ebből jól látható, hogy 
a repülőcsapatok légi részét a m. kir. honvéd repülődandár-parancsnokságnak 
rendelték alá. A különválasztott földi részből önálló földi repülőalapok: a m. 
kir. honvéd repülő körzetparancsnokságok, s az ezeknek alárendelt m. kir. 
honvéd repülőtérgondnokságok és műhelyek kerültek felállításra. 

A légierő központi igazgatása (275 fővel, ebből 61 ht. tiszt) változatlan ma-
maradt. A repülődandár kötelékében 1152 fő, ezen belül 198 ht. hajózótiszt volt 
rendszeresítve. Lényeges változás, hogy a repülőosztályok állományát egysége
sen kettő századra csökkentették, s több helyen is visszaléptek a korábban ter
vezett 25+3 repülőgépes századok létrehozásától. Mindez egyértelműen a „szé
lességi fejlesztés" térnyerését bizonyítja. _ 

A vadászrepülő-ezredeket nem tekintették harcászati egységnek. „A vadász
repülőezred rendszerint csak kiképzési és közigazgatási köteléket alkot" — 
mondta ki a szabályzat.05 Az osztályt vallották a legmagasabb harcászati egy
ségnek, ' amelyet önállóan és kötelékben egyaránt alkalmazhatónak véltek.66 

A vadászrepülő-századokat tartották harcászati egységnek,67 de ezek 9 hadi + 3 
tartalék gépes ereje68 a tervezett fejlesztés megtorpanásáról tanúskodik. Ebben 
a döntésben közrejátszhatott az is, hogy a repülőgépbeszerzések a vártnál na
gyobb nehézségekbe ütköztek. (Az 1937—1939 május közötti időszakban mind
össze 53 hadi vadászrepülőgép érkezett.) Az elavulást és baleseteket figyelembe 
véve még a 9+3-as állományt is nehéz volt létrehozni, nemhogy a 15+3-ast! 
Ennek megfelelően a vadászszázad kötelékébe csak három ht. főtiszt és össze
sen 14 hajózó tartozott. Az összlétszám 44 fő volt, s az említett 9 + 3 tábori 
repülőgépen kívül rendelkezett még 3 gyakorló (futár-) és 1 műrepülőgéppel. 
Mivel a szabályzat megállapította, hogy: „Sem az együléses, sem pedig a kétülé
ses vadászrepülőgép nem alkalmas önálló működésre"69, a század három rajból 
épült fel, amit kiképzési, vezetési és harci egységnek tekintettek. A rajok opti
mális gépállományát háromban határozták meg, a kétgépes raj „csonkaraj" 
volt.70 

65 Gyakor la t i szabályzat a repü lőcsapa t s zámára . (Tervezet) 4.,'c. füzet. A vadász repü lők 
harck iképzésé . H a d t u d o m á n y i Könyv tá r (Ht. K.) Sz—345. 9. o. 

66 Gyakor la t i szabályzat a repülőcsapa t s zámára . (Tervezet) 4./a. füzet. Repü lőkö te lékben 
való k iképzés . Ht. K. : Sz—343. 59. o. 

67 Gyakor la t i s z a b á l y z a t . . . i. m. 4./c. füzet 8. o. 
63 HL HM Ein. 1. a. — 1939 39000. 
69 Gyakor la t i s z a b á l y z a t . . . i. m. 4./C. füzet 7. o. 
70 Uo. 4./a. füzet 17. o. 
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Légierők parancsnoksága. | 3.sx.meÜéhlet 
rejxdd. (Budapest-Budaörs) 



A kB. ezred felépítése, gépállománya, rajainak száma azonos volt a vadászé
val. Századainak létszáma természetesen nagyobb volt: 95 fő, amiből 6 volt ht. 
főtiszt és 50 hajózó. A bombázórepülő-századokat a földi célok elleni harc leg
kisebb, míg az osztályt a legnagyobb harci egységének tekintették.71 

A NB. ezred századai 6+2 tábori, 3 gyakorló és 1 műrepülőgéppel rendel
keztek. 34 fős hajózóállományából 6 volt ht. főtiszt. A század rendszeresített 
állományát 68 főben állapították meg.7-

A TF. századokon belül nem képeztek rajokat. Itt magasabb volt a ht. fő
tisztek aránya (10 fő) és a hajózólétszám is 38-at tett ki, míg az összlétszám 66 
volt. Repülőgép-állománya 9 + 3 + 3 + 1. 

A KF. századok sem oszlottak rajokra. A hadtestek századai 6 ht. főtiszttel, 
17 hajózóval (összesen 42 fő) és 6 + 2 + 3 + 1 repülőgéppel, míg a lovas, illetve 
gépkocsizó dandároké 2 ht. főtiszttel, 9 hajózóval, összesen 23 fővel és 
3 + 1+2 + 1 repülőgéppel rendelkeztek. 

E szervezés fő gyengéje az volt, hogy a külső és belső kényszerítő körülmé
nyek hatására a kötelékek számának növelésére törekedtek ahelyett, hogy ke
vesebb, de ütőképesebb alegységgel rendelkeztek volna. Ez különösen az osztá
lyok önálló alkalmazásánál bosszulhatta meg magát. 

A három repülőkörzet-parancsnokság állományába 2945-en tartoztak, de eb
ből csak 59 volt „katonai állományú tiszt." 

A légierő megfelelő kiképzettségű utánpótlásáról a repülőiskola gondosko
dott, melynek repülőgépvezető-iskolájában (Regvi.) 120, harckiképzési iskolá
jában pedig 3x30 hallgató számára biztosítottak helyet. A repülő akadémián 
84 akadémikust és 25 alantostiszti tanfolyamos hallgatót tanítottak. 

A légierő összlétszáma 6075 főt tett ki, ebből 393 volt ht. tiszt, illetve 479 
repülőfegyvernemi, s 3273 a sorlegénység. 

71 Gyakorlati szabályzat repülőcsapat számára. (Tervezet) 4./b. füzet. A bombázó repülök 
barcklképzése Ht. K. : Sz—344. 7—8. o. 

72 HL HM Ein. 1. a. — 1939/39000. 



A repülőszázadok állományának változása 
(1939—1941) 

I 

Század Szervezési 
év 

Száza
dok 

száma 

Ht. főtiszt Hajózó
állomány 

össz
létszám 

Repülőgép
állomány 

Század Szervezési 
év 

Száza
dok 

száma s z á z a d o n k é n t 

(hdt/dd) 
KF. 

1939/40. 8/4 6/2 17/9 42/23 6 + 2 + 3 + 1 
3 + 1 + 2 + 1 (hdt/dd) 

KF. 
1940/41. 10 6/2 19/1 44/25 8 + 3 + 1 

4 + 2 + 1 

TF. 
1939/40. 2 10 38 66 9 + 3 + 3 + 1 

TF. 
1940/41. 2 10 39—51 69—99 12+3+1 

V. 

1939/40. 8 3 14 44 9 + 3 + 3 + 1 
V. 

1940/41. 8 2 Î5 53 12+6+1 

B. 

1939/40. 10 6 34—50 68—95 
9 + 3 + 3 + 1 

(NB) 
6 + 2 + 3 + 1 (kB) 

B. 
1940/41. 10 6 30—50 84—102 12+3+1 

Mint e táblázatból kitűnik, minden erőfeszítés ellenére sem voltak képesek 
1939 nyaráig a szervezés terén — a KF. századok kivételével — lényegeset 
előrelépni. A vadászszázadok gépállománya vonatkozásában már a kezdet kez
detén kénytelenek voltak meghátrálni, az előző évi célkitűzések (15+3) is meg
haladták lehetőségeiket. Ez a szervezet még csak egy nagyon gyengécske váz 
volt, amit nagy ütemben kellett volna erősíteni, századainak és repülőgépeinek 
számát növelni ahhoz, hogy a tervezett korszerűséget és ütőképességet elérjék. 
Ugyanis a szomszéd államok is lázasan fegyverkeztek. 
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A környező államok légierejének állománya 2937-ben71 

Ország 

Repülőszázadok 
száma 

A t a r t a l ékka l 
összesen Személyzet 

Ország 

F. V. NB. K B . r epü lő 
század 

r epü lő 
gép 

tiszt legény
ség 

Csehszlovákia 24 21 9 6 60 1300 800 6800 

Román ia 10 

21 

12 3 3 28 800 600 10 000 

Jugoszlávia 

10 

21 10 9 9 49 900 800 8000 
I 

Az új fegyvernem fejlesztése ezt követően még nagyobb ütemben folyt, külö
nösen a személyi feltöltés terén. Pl. a jugoszláv légierő kötelékében 1938 végén 
980 tiszt, 1600 tiszthelyettes, 720 géppuskalövész és 7500 sorállományú, össze
sen 10 800 fő szolgált. A két repülődandár állományába 8 repülőezred tartozott, 
de ezek valamivel gyengébbek voltak a magyar egységeknél, mivel csak 3—3 
századból álltak. Bár századainak száma mindössze 24 volt, tehát 8-cal keve
sebb a magyarokénál, 470+340 (hadi+tartalék) repülőgéppel rendelkeztek, 
szemben a magyar 228+76-tal. Tehát a századaik jóval erősebbek voltak!7'1 

Ennek ellenére a magyarok e szervezési intézkedést sem tudták zökkenő
mentesen megvalósítani. Egy 1939. szeptember 13-i rendelet75 már arról tudat, 
hogy a légierő október 1-jei átszervezése „az alábbi eltérésekkel hajtandó 
végre": az építkezések befejezéséig — kb. 1940. május l-ig — az 1. repülődan
dár-parancsnokság Budaörs helyett Budapesten: az l/V. repülőoszitály-parancs-
nokság és az 12. V. repülőszázad Budaörs helyett Mátyásföldön; a 2. V. repülő
ezred Szolnok helyett Börgöndön marad. Ugyancsak nem települt át Szombat
helyről a 3/1. kB. repülőosztály-parancsnokság és a 3/1—2. kB. repülőszázad 
Börgöndre, sem a 3 III. kB. repülőosztály-parancsnokság és a 3 5—6. kB. re
pülőszázad Debrecenbe. A vadász iskolaszázad egyelőre nem költözött át 
Börgöndről Szombathelyre. A Repülőgépvezető Iskola osztályparancsnokság 
és az 1—2. Repülőgépvezető Iskola század Ungváron maradt. Átmenetileg tehát 
módosult a légierők eredeti területi elhelyezése. 

Nemcsak az építkezések elhúzódása okozott gondot, hanem az is, hogy még 
az ilyen gépállományú repülőszázadoknak sem tudták biztosítani a szükséges 
repülőgépmennyiséget. Ezért — átmeneti megoldásként — csak személyileg 
állt fel az I I . és 21. V. repülőosztály-parancsnokság, valamint az 1 1 . és 2/1. V. 
repülőszázad. Tehát a tervezett 8 V. század 25°o-a repülőgépek nélkül létezett. 
Ügyszintén elhalasztották az 1—2. lovas és 1—2. gépkocsizó KF. századok 
gépekkel való feltöltését. Ilyen körülmények között viszont nehéz ütőképesség
ről beszélni még akkor is, ha úgy döntöttek, hogy: „Az ütőképesség érdekében 

73 Szentnémeüy Ferenc: Visszapi l lantás a légügy múl t évi fej lődésére. Magyar Katonai 
Szemle (MKSz), 1938/1. sz. 124. o. 

74 Péter Ernst: Die Lufts t re i t räf te Jugos lawiens . Österreichische Militärische Zeitscrift (ÖMZ) 
1979/2. sz. 124. O. 

75 HL HM Ein. 1. a. — Î939.39000. (213C/M). 
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a fel nem állított (csak állományilag, azaz személyileg felállított) alakulatok és 
pságok személyzete a le. pság-a intézkedése szerint a ténylegesen meglevő 
alakulatokhoz (pság-okhoz) nyer beosztást." De ettől még nem nőtt a harci 
érték, mert azoknál az alakulatoknál is kevés volt a repülőgép, az üzemanyag 
stíb ! Hiszen Háry ezredes egy 1939. július 29^1 jelentése szerint76 a rendel
kezésre álló repülőgépek mennyisége — a pillanatnyi bevethetőségi állapo
tuktól függetlenül — a következő volt: 87 vadász (a szervezési táblázat sze
rinti szükséglet 96), 100 bombázó (104 helyett), 49 KF. (a „kellálladék" 80) és 
16 TF. (az igényelt pedig 24). Tehát a rendszeresített 304 helyett 252 repülő
gépe volt a légierőnek. 

Bár ekkor még az ejtőernyős századot hangsúlyozottan földi alakulatnak 
tekintették,77 az 1939. október 1-jei felállítására vonatkozó döntés annyiban 
érintette a légierőt is, hogy a század „illetve annak legalább kerete" kiképzésé
nek megkezdéséhez biztosított 3 Caproni és 2 Savoya személyzetét (20 fő) a 
Légierő Parancsnokságnak tartósan vezényelnie kellett az alegységhez, sőt még 
a kiképzés üzemanyagköltsége — évi 240 150 P. — is a légierőt terhelte.78 Mivel 
a századot Várpalotáról Pápára helyeaték, repülő szakügyejkiben a 3/II. kB. repü
lőosztálynak, állományügyekben és gazdasági-közigazgatási szempontból pedig 
a pápai repülőtérgondnokságnak rendelték alá.79 Ezt a döntést rövidesen 
annyiban módosították, hogy az utóbbi vonatkozásban nem a reptérparancs
noksághoz, hanem a 4/III. zászlóaljhoz kapcsolták az ejtőernyős századot, mert 
nem terhelhette a Légierő Parancsnokság önálló költségvetését e nem hozzá 
tartozó alegység.80 

Időközben azonban kezdetét vette a német-lengyel háború. Az itt szerzett 
tapasztalatokat szintén igyekeztek felhasználni a magyar haderő, s ezen belül 
a légierő korszerűsítése, fejlesztése terén is. Most csak a szervezéssel kapcso
latos megállapításokat emelem ki.81 Feltétlenül említésre méltónak tartották 
az alá- és fölérendeltségi viszony szabályozását. Ennek lényege, hogy a fel
derítőrepülő-kötelékek békében egyáltalán nincsenek alárendelve a földi erők
nek, háborúban viszont az illető seregtest szervezetszerű hadrendjébe tartoz
nak. A harci repülők azonban a hadjárat során sem voltak alárendelve a szá
razföldi parancsnokságoknak, csak azokkal — kívánalmaik szerint — szorosan 
együttműködtek. A földi és repülőparancsnokok egyenrangúak voltak — hang
súlyozták Csatay tábornokék. A vadászrepülők szervezetéről a következőket 
jelentette a bizottság: a hármas, illetve kettes módszer valósult meg, melynek 
lényege, hogy 3 raj (egyenként 2—5 repülőgép) alkotott egy századot, amiből 
ugyancsak három egy osztályt, s az ezred is három osztályból állt. Két-három 
ezredből szerveződött a dandár, s két dandárból egy hadosztály. 

Végül, rendkívül pozitívnak ítélték azt a tényt, hogy a légvédelmi tüzérség 
a légierőnek szervezetszerű részét képezte, tehát már békében a legszorosabb 
együttműködést valósíthatták meg. 

Mint látható, lényegi észrevételeket tettek, melyekből egyesek megvalósít
hatók lettek volna — a KF. századok kettős alárendeltségének a megszünte
tése —, mások viszont, a magyar lehetőségeket tekintve, túlzóak, mint pl. a 

76 HL Vkf. Ein. 1. — 1939/4301. 
77 Ua. 1939/4415. 
78 HL HM Ein. 1. a. — 1939/47605. (HL HM Ein. i n . Csfség. — 1938/47726.). 
79 Uo. 1939/47605. 
80 Uo. 1939/47605. (50882.). 
81 HL Vkf. Ein. 1. — 1939/3183. 
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szárazföldi parancsnokságokkal azonos jogkörű repülőparancsnok. A magyar 
légierő szempontjából megoldhatatlan lett volna a német szervezés adaptálása, 
ennek ellenére még a nagyságrendi különbségek figyelembe vételével is nagy 
az eltérés a német és magyar vadászezredek lehetőségei (54-135 ill. 36+12 
repülőgép) között. Talán az ebből levont megfelelő következtetés lehetett volna 
a legfontosabb tanulság a szervezeti felépítésre vonatkozóan. S ha ennek meg
valósítását az anyagi-beszerzési lehetőségek akadályozták is, olyan konklúzió 
születhetett volna, hogy akkor kevesebb, de valóságban ütőképes köteléket ál
lítsanak fel! 

Az erőfeszítések azonban időnként az irrealitás irányába csúsztak el. Erre 
talán az egyik legjellemzőbb példa, hogy amikor 1939. november 23-án Háry 
László ezredes kihallgatáson kérte Horthy Miklóstól felmentését — amit a 
kormányzó nem fogadott el — egyben javaslatot tett a Légügyi Minisztérium 
felállítására.82 Ennek szükségességét azzal támasztotta alá, hogy bár a legkölt
ségesebb fegyvernem, ugyanakkor — mint a háborús tapasztalatok bizonyít
ják — a leghatásosabb is. Viszont az is tény, hogy a honvédségre vonatkozó 
általános alapelvek alapján vezetett magyar légierő „ólomlábakon jár", ütő
képtelen. Éppen a cselekvési szabadság érdekében szükséges a Légügyi Minisz
térium létrehozása. Mint ilyen, önálló költségvetéssel rendelkezne, s nem a 
honvédelmi tárca 10—12" hanem — mint külföldön — kb. 70%-ával. Ha meg
teremtenék az önálló minisztériumot — jött az oly sokszor bevált érvvel — 
olyan előnyhöz jutnának, amely Romániával, Jugoszláviával és Szlovákiával 
szemben végérvényesen biztosítaná a légi fölényt. 

Megítélése szerint ez nem igényelt volna új szervezetet, mivel a személyzet 
rendelkezésre állt, mindössze a légügyi minisztert kellett volna kinevezni. 
A HM-ben sem lett volna szükség párhuzamos szervre, mert ott „úgysem is
merik a légierő fegyverzetét." Az együttműködés irányítását a vezérkari fő
nökre javasolta bízni, ezért a Légügyi Minisztérium is a vezérkari irányelvek 
szerint dolgozott volna. 

E javaslattal kapcsolatban Werth gyalogsági tábornok úgy foglalt állást, hogy 
a légierőnek a honvédség szerves részét kell alkotnia, különben a vezérkar 
főnöke nem képes befolyásolni szervezésését, kiképzését, felszerelését. A légi
erő parancsnoka különben is önálló. Végül annak'a — helyes — véleményének 
adott hangot, hogy „ha áldozatot hozunk, akkor a harcérték nőj jön"! 

Valóban, Háry ezredes itt nagyon elrugaszkodott a valóságtól. Ez azért el
gondolkodtató, mert neki, mint az I. világháború egyik legeredményesebb 
magyar pilótájának, a különböző parancsnoki beosztásokban eltöltött két év
tizedes tapasztalatával, a 30-as évek végi magyar légierő állapota pontos isme
retében nem lett volna szabad ennyire a fantázia rabjává válnia — még átme
netileg sem! Az adott gazdasági viszonyok nem tették lehetővé, az alig 30 
századnyi és kellően fel nem töltött légierő pedig nem indokolta egy önálló 
miniszteriális irányító szerv létrehozását. 

Időközben bizonyos fejlődés is tapasztalható, hiszen megteremtődtek annak 
a feltételei, hogy az 1939 őszén csak személyileg felállított, s a ténylegesen 
meglevő alakulatokhoz beosztott kötelékek önálló életet kezdjenek. így a légi
erő parancsnoka már elrendelte,83 hogy 1940. január 10-ével az 1/1. V. osztály-
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parancsnokság és az l/ l . V. század Mátyásföldön, a 2/1. V. osztályparancsnokság 
és a 2/1. V. század Nyíregyházán álljon fel. Ugyanezt kellett végrehajtania feb
ruár 1-jére az 1. lovas KF. és a 2. gépkocsizó KF. századoknak Ungváron, vala
mint február 15-ére Budaörsön az 1. gépkocsizó, illetve Kecskeméten a 2. lovas 
KF. századnak. 

A háborús készülődés, a nagy mennyiségű készletek szakszerű felhasználása 
érdekében elrendelték négy (51—54. sz.) honvédségi központi bomba- és lőszer
raktár (BOLÖR) felállítását május 15-i határidővel Kisbéren, Harsányban, 
Pusztapótharaszton és Nógrádon.8'1 

A légierő további fejlődését az 1940. június 10-én jóváhagyott szervezési 
intézkedés85 határozta meg. Azonban ez is azt érzékeltette, hogy a revíziós cél
kitűzések lépésről-lépésre történő megvalósítása kapcsán felmerülő újabb és 
újabb feladatok, a Romániával egyre feszültebbé váló viszony, az ellene való 
közvetlen háborús készülődés következtében még mindig nem tudtak átgon
dolt, hosszú távra szóló fejlesztési koncepciót kidolgozni. Továbbra is nemegy
szer rögtönzésekre kényszerültek. így az intézkedés jóváhagyásának idejére 
sem született végleges döntés a légierő 1940 41. évi fejlesztésével kapcsolatban. 
Ebben mindössze az került rögzítésre, hogy a légierőnél továbbra is 3 év a 
tényleges szolgálati idő; a repülődandár-parancsnok, tábornoki helyként tör
ténő beállítására csak akkor kerül sor, ha az erre a beosztásra tekintetbe jövő 
repülőtiszt tábornoki előléptetésre sorra kerül; s végül közölték, hogy a légi
erőre vonatkozó III. fejezet később kerül kiadásra. 

A légierő szervezési intézkedését8'1 csak 1940. július 30-án hagyták jóvá. 
Ebben harci erejének, ütőképességének közvetlen fejlesztése érdekében nem 
tettek sokat, hiszen a felállításra kerülő alakulatok közül a zöm nem harcoló 
volt, mint pl. a Légifényképező és Kiértékelő Csoport (LFKCs.), az 51—55. sz. 
BOLÖR, az 1—5. repülőüzemanyag-raktár és a légierő zenekara. Az egyedüli 
lényegi döntés az volt, hogy, az ejtőernyősök is a légierő állományába kerültek, 
s elhatározták zászlóaljjá történő felfejlesztésüket. 

Már itt is jelezték, hogy a Légierő Parancsnokság szervezete megváltozik, az 
ide vonatkozó helyesbítés kiadására később kerül sor. 

E szervezési intézkedés nagyon kevésben tért el a békehadrend és alárende-
lési viszonyok tekintetében az előző évitől (3. sz. melléklet, 66. o.). Ennek 
kapcsán hangsúlyozni kell, hogy ettől kezdve alkalmazzák a hadrend előtti 
„béke-" jelzőt. Külön hadrend nem maradt fenn, bár feltétlenül meghatároz
ták minden repülőkötelék háborús állományát. Erre vall az is, hogy a Szovjet
unió elleni háború kezdetén alkalmazott öt századot különböző osztályokból 
különítették ki, ezáltal a köteléket hadrafogható állapotba helyezték. 

Az 1939. évi szervezési intézkedéshez viszonyítva mindössze annyi a változás, 
hogy a 3 1. B. osztályt kivonták a 3. B. ezred alárendeltségéből, s 1. ö. B. osz
tályként közvetlenül az 1. repülődandár-parancsnokságnak rendelték alá, akár
csak az 1. ejtőernyős zászlóaljat. Megszüntették a könnyű- és nehézbombázó 
elnevezéseket, egységesen bombázóezred nevet kaptak, de a> B. és TF. repülő 
századoknál megkülönböztették az egy-, vagy kétmotoros repülőgépekkel ren
delkező alegységeket. Az 1. ö. B. osztály létrejöttével a 3. B. ezreden belül meg-
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változott a hadrendi számozás: a debreceni volt'3/III. osztály kapta a 3/I-es 
elnevezést.87

 c 

A századok szervezésében sem voltak alapvető változások az előző éviihez 
képest, ami említésre méltó, az a következőkben foglalható össze:88 a vadász
század kapott még egy negyedik („különleges") rajt, így a hajózóállomány egy 
fővel, a századlétszám kilenccel (53-ra) nőtt. Annyiban változott a század 
repülőgépekkel való ellátottsága is, hogy a tartalék repülőgépeket összevonta a 
kivonulókkal, illetve hárommal ténylegesen növelte a gyakorlógépek számát, 
így ez a szervezés 12 kivonuló-, 6 gyakorló (futár-), és 1 műrepülőgépet biztosí
tott. A B. ezredeknél különbség volt az egy-, vagy kétmotoros századok között. 
Bár mindkettőben változatlanul 6 ht. főtiszt szolgált, csak a kétmotoros század 
rendelkezett továbbra is 50 hajózóval, az egymotoros mindössze 30-cal. A szá
zadok létszáma ennek megfelelően eltérő volt: 102 ill. 84. A gépek megoszlása 
viszont mindkettőnél azonos. Itt csak a korábbi NB. századoknál mutatható ki 
növekedés az előző éviihez viszonyítva, mert most minden század egységesen 
12+3 + 1-gyel rendelkezett. A TF. századoknál is megkülönböztettek egy- és 
kétmotorosokat. A ht. főtisztek létszáma azonos volt, s nem különbözött az 
előző évitől, de a hajózóállomány az egymotoros századnál eggyel (39-re), míg 
a másiknál 51-re nőtt. A századok összlétszáma 69, ill. 99 főt tett ki, s a gép
állományuk egyaránt — változatlanul — 12+3+1 volt. A hadtestek KF. száza
dainak hajózóállománya — és összlétszáma is — kettővel, míg a dandárok KF. 
századai 1—1 hajózóval és nem hajózóval szaporodtak. A gépállomány 8 + 3 + 1 , 
ill. 4+2 + 1-re változott, tehát itt sincs gépszaporulat. 

Az ejtőernyősökkel kapcsolatban rögzítette az intézkedés, hogy az ejtőernyős 
csapat a légierő állományába kerül, azonban „gyalogsági fegyvernemének jel
legét és egyenruházatát megtartja." A fejlesztés következtében fel kellett állí
tani az 1. ejtőernyős parancsnokságot, a 2—3. ejtőernyős századot, valamint az 
ejtőernyős szállítórepülő-századot. Ez utóbbi szervezetét később szándékoztak 
véglegesíteni, a beérkező géptípusoknak megfelelően. Átmenetilég 6 három
motoros Savoia Marchetti „SM-75" típusú géppel látták el. Maga az ejtőernyős 
század egy ejtőernyős és egy földi részlegre oszlott. Az ejtőernyős részleg állo
mányába három golyószórós, egy géppuskás, egy nehézgéppuskás, egy árkász-
és egy híradószakasz tartozott. 

Az előző évben felállított repülőkörzet-parancsnoikságokat megszüntették, a 
repülőtérgondnokságok nevét pedig „repülő üzemi osztály"-ra változtatták. 
* Az 1940/41. és 1941/42. tanévben 25—25 főt szándékoztak beiskolázni a kassai 
repülő akadémiára. Tehát már ekkor eltértek a Légierő Parancsnokság 1938. 
augusztus 3-i, a légierő rendszeres utánpótlására vonatkozó javaslatától, mert 
abban az 1942. évtől kezdve 40 avatottal számoltak. Tehát közel 38%-kal keve
sebbet vettek fel! (Különben ezzel kapcsolatban az 1. vkf. osztály is kénytelen 
volt megjegyezni zárójelben, hogy „igen kevés.")89 Ennek kimutatható okát 
nem találtam az iratokban. 

Egyébként a szervezési intézkedés szerint a költségvetésben biztosított 8955 
fős állományon belül a légierőnél a 482 ht. tiszti helyből 428 volt repülő fegy
vernemű, s a honvédség 158 462 csapatlegénységéből a repülő csapatlegénység 
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megoszlása a következő volt: 1502 ht., 1017 továbbszolgáló és 2733 sorállományú. 
Ezt összevetve a meglevővel azt tapasztalták, hogy 5 vkszt., 2 műszaki törzskari, 
43 ht. és 47 tsz. repülőtiszt hiányzott.90 Pedig a l í t . tiszti állomány növekedése 
közel 20, a legénységié 60%-os! 

Az 1. repülődandár állományába összesen 326 tábori, 120 gyakorló és 32 mű-
repülőgépet, összesen 478 harceszközt rendszeresítettek. 

E szervezési intézkedés értékelésétől eltekintek, részben azért, mert — mint 
látható volt — nem sokban különbözött a korábbitól, másrészt, mert ilyen for
mában életbe sem lépett. Egyedül talán az ejtőernyős csapat fejlesztését kell 
kiemelni, ami arról tanúskodik, hogy a háború ezirányú tapasztalatait fel
használva91 akarták korszerűbbé tenni e vonatkozásban is a légierőt. 

A megvalósulást az akadályozta meg, hogy az 1940. augusztus 30-i második 
bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz Észak-Erdélyt, s így bizonyos vo
natkozásban új helyzet állt elő. Ezért Horthy Miklós szeptember 3-i döntése 
alapján meghosszabbították a 39 000-es szervezési rendelet hatályát azzal, hogy 
az évközben kiadott módosításokkal együtt kell figyelembe venni, s a 40 000-es, 
ill. 40 100-as intézkedésből megvalósítandó az 1. ejtőernyős zászlóaljnak a légierő 
állományába való beállítása, az I—III. repülőkörzet-parancsnokság megszünte
tése és a repülőüzemi osztályok felállítása.92 

A szervezési utasítással kapcsolatban — részben a tapasztalatok, részben a 
bekövetkezett területi változások figyelembevételével — tett észrevételt az 1. 
vkf. osztály 1940. szeptember 18-án.93 Ebben javasolta az ezredparancsnokságok 
megszüntetését, a KF. századok osztálykötelékben való összefogását. Szerintük 
a légierő továbbfejlesztése szélesebb alapokra helyezett kiképzőkeretet kívánt, 
ezért sürgették, hogy az iskolaezred-parancsnokságot alakítsák át kiképző- és 
gyakorlótábor-parancsnoksággá. Az osztály sürgette az új hadrendi számozás 
bevezetését. Alapvető feladatnak tekintették, hogy Kolozsvárra telepítsenek 
egy vadászosztályt és egy közelfelderítő századot. 

Ennek megfelelően konkrét javaslatot tettek a következő szervezési válto
zások végrehajtására: három felderítőosztály-parancsnokság felállítása (Ko
lozsvár, Budapest és Kaposvár helyőrségben); az 1. gépkocsizó és 2. lovasdandár 
KF. századaiból létrehozni a kolozsvári IX. KF. századot, míg az 1. lovas- és a 2. 
gépkocsizó dandár KF. századaiból a X. KF. századot (Ungvár); kiképző- és 
gyakorlótábor-parancsnokság szervezése Szombathelyen dandárparancsnoksági 
jogkörrel. 

Indítványozták, hogy a budapesti l/L V. osztályt helyezzék át Kolozsvárra, 
az 1. ö. TF. osztályt Kecskemétről Budaörsre, a 4/1. B. osztályt Tapolcáról Kecs
kemétre, az 1. ejtőernyős zászlóaljat Pápáról Tapolcára, a 2 II. V. osztályt pedig 
Börgöndről Szolnokra. Mint látható, a csapásmérő erőt igyekeztek eltolni, hogy 
így is biztosítsák a visszaszerzett Észak-Erdély megtartását, esetleg Dél-Erdély 
későbbi visszacsatolását. 

Mindezzel kapcsolatban a légierő parancsnoka tett észrevételt, melynek lé
nyege, hogy nem ért egyet az ezredparancsnokságok megszüntetésével, sem a 
táborparancsnokság felállításával. A légierő belső átszervezésének elhalasztá-
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sat javasolta, viszont a csapatáthelyezéseket és a felderítőszázadok hadsereg-
-felderítőosztályokba töriténő összevonását helyeselte. 

Erre az 1. vkf. osztály szeptember 27-én újabb javaslattal élt.94 egyenlőre ma
radjon a jelenlegi szervezet; 1940. november 1-jéig a Légierő Párancsnokság ter
jesszen fel részletes javasliatot a legutóbbi háborús készültség tapasztalatainak 
figyelembe vételével; ez az új szervezet 1941 januárjában lépjen életbe, s addig 
csak az elkerülhetetlen csiapatátihelyezéseket, átszervezéseket, valamint a Légi
erő Parancsnokság központi szervezetének módosítását hajtsák végre. 

Egy szeptember 29-i irat szerint05 megvalósíthatók a 40 000-es szervezési intéz
kedés alapvető pontjai. Ugyanakkor eltérés, hogy az 1. V. ezredparancsnoksá
got Mátyásföldre, a 2. V. ezredparancsnokságot és az 1/1. V. osztályt Kolozs
várra, az 1. ö. TF. osztályt Budapestre, a 3/III. B. osztályt pedig Kecskemétre 
szándékoztak telepíteni. 

László Dezső vk. ezredes, az 1. vkf. osztály vezetőije az előrelépés fontos 
előfeltételének tartotta Háry ezredes és közvetlen munkatársainak meneszté
sét, mert az ő közreműködésükkel nem látta biztosítottnak a változtatások 
sikeres végrehajtását. Ezért javaslatot is tett felváltásukra.00 

Tehát 1940 őszére egymást érték azok az események, amelyek egyre bonyo
lultabbakká tették a légierő gondjainak megoldását, illetve megalapozott fej
lesztését. Többszöri módosítás és halasztás után október 6-án végül mégis meg
született a döntés: december l-jével hatályon kívül helyezték a 40 000-es intéz
kedést, s ekkortól léptek életbe az új „Szervezési intézkedések az 1940 41. év
re."07 

Ez a rendelet egyértelműen érzékelteti, hogy a honvédség vezetői látták a 
kudarcot, sőt az alapvető okokat is, hiszen a bevezetőben a honvédelmi minisz
ter hangsúlyozta: „Külön súlyt helyeznek a szervezés anyagi megalapozására, 
továbbá a kiképzési szempontból fontos szükségleteknek idejében történő, meg
bízható biztosítására." (Kiemelés tőlem — Sz.M.) Azonban kevés volt e meg
határozó tények felismerése, az adott körülmények között nem tudtak érdem
ben tenni a feltételek javítása érdekében. 

Ez az intézkedés csak a hatályba lépés dátumában és néhány kisebb jelentő
ségű kérdésben tért el az előzőtől. A felállítandó — már ismertetett — új ala
kulatok mindössze eggyel bővültek: létre kellett hozni egy repülőtérgondnok
ságot Kolozsvár—Szamosfalván is. 

Észak-Erdély visszacsatolása következtében természetszerűen bizonyos vál
tozások követikezitek be a hadrendben és alárendelési viszonyokban. (4. sz. mel
léklet, (76. o.), valamint a területi elhelyezkedésben is. 

Mint a 4. sz. mellékletből látható, az 1. V. ezredparancsnokság Budaörsről 
Mátyásföldre, az l/l. V. osztályparancsnokság pedig Kolozsvárra települt át, 
de mint 2TI. V. osztályparancsnokság. A 2. V. ezred parancsnoksága pedig 
Szolnokra, 1 1 . V. osztályparancsnokságkénit. Az 1. ö. TF. osztály és a LFKCs. 
Budaörsre költözött. A 3 B. ezrednek mint 3 1. oszitályt ismét alárendelték a 
börgöndi 1. ö. B. osztályt, a debrecenit átszámozták 3/II. osztállyá, míg a pápai 
3/III. osztályként áttelepült Kecskemétre, összességében tehát az állapítható 

94 Uo. 1940,4408. (4685.). 
95 Uo. 1940 5261. 
96 Uo. 19405194. 
97 HL HM Ein. 1. a. — 1940 40400., illetve HL Vkf. Ein. 1. — 1940/658. 
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meg, hogy tovább erősítették az ország keleti részében állomásozó légi csapás
mérő erőket. 

Az ejtőernyős zászlóaljjal kapcsolatban mindössze annyi a változás, hogy 
csak 58 főt szándékoztak bevonultatni Pápára, a fennmaradó 237 újoncot az 
alapkiképzés után önként jelentkezés alapján tervezték kiválogatni. 

Az érvényes hadrend tehát 8 vadász-, 10 bombázó-, 2 TF., 10 KF. és 1 szál
lítószázadban, 326 repülőgépben rögzítette a repülődandár állományát, és nem 
51 században és kb. 500 hadirepülőgépben, mint az egyik irodalomban szere
pel.98 A véglegesített állományt a következő oldal táblázatának vonatkozó rub
rikája részletezi. Mint látható, a tervezetnél is nagyobb volt a növekedés. 

A módosítások, javítgatások sorozata azonban még ezzel sem szűnt meg. 
A nagyszámú repülőbaleset okainak kivizsgálása kapcsán — mint láttuk, László 
vk. ezredes alapvetően a légiierő vezetőit marasztalta el, s tett javaslatolt 
felváltásukra — a vezérkar főnöke 1940. november 14-i átiratában" közölte a 
honvédelmi miniszterrel, hogy a légierőt, légvédelmet és légoltalmat a „kor
szerű kívánalmaknak" megfelelően „légierő" elnevezéssel a HM keretén belül 
egységes irányítás alá kívánja helyezni. Ez lényegében a német elvekhez való 
közelítést jelentette, amit meg is fogalmaztak. „Ez a szervezési tervezet közelíti 
meg a mi viszonyunkra alkalmazott német legfelső légügyi szervezetet." 

Az 1. vkf. osztály ezzel kapcsolatban elkészített javaslatának a lényege az 
volt, hogy a légierő vezető szervezete békében és háborúban azonos legyen. 
Ennek megfelelően a Honvédelmi Minisztériumban Légügyi Főcsoportfőnöksé
get szándékoztak létrehozni a „légi haderő" ügyeinek intézésére, amin belül re
pülő, légvédelmi és légoltalmi csoportfőnökségek alakultak volna. A felállí
tandó légihadsereg-parancsnokságot anyagi vonatkozásban a légügyi főcsoport
főnöknek, míg hadműveleti-kiképzési téren a vezérkar főnökének javasolták 
alárendelni. A légi hadsereg állományába egy repülőhadtest (repülő harci erők, 
ejtőernyős alakulatok és egyéb kivonuló repülőalakulatok), a légierő-közvet
lenek (repülőkörzet-parancsnokság; felderítőrepülő, légvédelmi híradó- és mű
szaki csapatok; menetalakulatok, iskolák, kiképző és gyakorlótábor, intézmé
nyek és raktárak), valamint egy légvédelmi hadtest (honi kivonuló légvédelem) 
tartozott volna az elképzelések szerint. 

98 Magyarország honvéde lme a II. v i lágháború előtt és alat t . (1920—1945) Kiadta és sajtó alá 
r endez t e : Dalnoki Veress Lajos. München , 1972. 226. o. 

99 HL Vkf. Ein. 1. — 1940 5534. 
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A tervezetben az egyesített vezető szervnek ismét kettős elnevezésit javasol
tak: HM Légügyi Főcsoportfőnökség, egyben Légierő Parancsnokság, így a 
légierő élén a légügyi főcsoportfőnök állt (HM főcsoportfőnöki beosztásban), 
de egyben ellátta a légierő parancsnokának (hadseregparancsnoki) jogkörét. 

Az osztály Werth gyalogsági tábornok javaslatára bizonyos változtatást esz
közölt e tervezeten, mégpedig olyan formában, hogy az egyesített vezető szerv 
elnevezése „Légierő parancsnokság" (egyben HM Légügyi Főcsoportfőnökség) 
legyen, melynek élén a légierő hadseregparancsnoki jogkörrel rendelkező pa
rancsnoka (egyben csoportfőnöki hatáskörrel) álljon. 

A vezérkar főnöke sürgette e szervezet mihamarabbi létrehozását, mivel „Ez 
békében biztosítja az ország légi biztonságának céltudatos és összhangbán levő 
megteremtését, a korszerű követelményekhez való alkalmazkodást. Háborúban 
gyorsan és céltudatosan képes megteremteni azokat a szükséges rendszabályo
kat, amelyeket az ország légi biztonsága megkövetel." 

Ez az irat azért is érdekes, mert csatolták hozzá a német, olasz, brit, jugo
szláv, román, török, görög és bolgár légierők legfelsőbb vezető szervének váz
latát, hogy megfelelő viszonyítási alapot adjanak. Ebből csak a román légierőt 
emelem ki, bár van egy olyan gyengéje, hogy még a második bécsi döntés előtti 
állapotokat tükrözi! Itt a Légügyi- és Tengerészeti Minisztériumnak alárendelt 
légierő parancsnokság három repülőkörzet-parancsnoksággal és a légvédelmi 
tüzérséggel rendelkezett. Az 1. repülőkörzet-parancsnokság (Kolozsvár) állo
mányába tartozott a 2. F. ezred (Szamosfalva) és a 2. V. ezred (Torda). A 2. 
repülőkörzet-parancsnokság (Iasi) alárendeltségébe az 1. és 3. F. ezred, valamint 
a 3. B. ezred volt szervezve. S végül, a bukaresti (3.) körzetparancsnokság az 1. 
és 2. B. ezredek (Brassó, illetve Pipera) tevékenységét irányította. Ezt össze 
lehetett hasonlítani a tervezett magyar szervezéssel. 

Most ismét a m. kir. légierő fejlesztésének tipikus problémájával állunk 
szemben. Ugyanis — mint a legtöbb változat — ez szintén tartalmaz előremu
tató elképzeléseket. Ilyennek ítélhető az a törekvés, hogy a légierő béke- és 
háborús viszonyok között azonos legyen, így adott esetben biztosítsa a gyors, 
zökkenőmentes áttérést. Ugyancsak célszerű, a lehetőségeket hatékonyabban 
kihasználhatóvá tevő volt a légierő és a légvédelem egyesítése, egyetlen vezető 
szervnek való alárendelése. A fő gondnak ismét a kapkodás minősíthető. Még 
életbe sem lépett a december 1-től érvényes új — illetve módosított — szerve
zési intézkedés, amikor ezzel a tervezettel már eleve meghiúsították annak meg-
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valósítását, hiszen ez nemcsak a felső vezetést, hanem szükségszerűen a „repülő
seregtest" szervezését is érintette. Tehát megint nem adtak időt — mint eddig 
egyszer sem — az adott elképzelés megvalósítására, „kifuttatására", hogy meg
alapozott gyakorlati tapasztalatok álljanak rendelkezésre. Ez természetesen 
hibának volna tekinthető, ha nem látnánk e kapkodás nagyon is kézzelfogható 
külpolitikai indítékait. Ugyanis annak következtében, hogy Románia 1940 nya
rán területeket volt kénytelen visszaszolgáltatni a Szovjetuniónak, majd Ma
gyarországnak, rendkívüli mértékben megingott II. Károly király diktatúrája. 
Ezt érzékelve a Vasgárdára és Antonescura támaszkodva próbálta megszilár
dítani pozícióját. A román szélsőjobb nacionalista hisztériájának következtében 
— ha lehet — még inkább ellenségessé vált a két ország viszonya. A bécsi dön
tések kárvallottjai: Szlovákia (az egykori Csehszlovák Köztársaság fennmaradt 
része) és Románia egyaránt versenyt futottak a német kegyekért, hogy a szö
vetséges segítségével állítsák vissza az eredeti helyzetet. Magyarország vezetői 
is ugyanezt tették ellentétes céllal, emellett azonban igyekeztek megteremteni 
a megtartás katonai feltételeit is. Ez a rögtönzések, kapkodások egyik magya
rázata. 

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a légierő kritikus állapota 
szintén újabb és újabb „mentőakcióra" késztette az illetékeseket. A kialakult 
viszonyokat a vezérkar annyira súlyosnak ítélte, hogy 1940. december 6-án 
szükségesnek látta írásban lefektetni álláspontját.100 Már a bevezetés is elgon
dolkoztató: „A légierő aggasztó helyzete több éves tévedések, hibák következ
ménye." Ezért mindenekelőtt a vezetést tették felelőssé, mert saját embereiket 
helyezték parancsnoki beosztásba. Mint az eddigiekből is kitűnt, sok más ese
mény is döntően szerepet játszott ebben. De magából az iratból is — túl a 
többször emlegetett „klikk rendszer"-en — kitapinthatók a sokkal komolyabb 
okok, mélyebb mozgatórugók. Az egyik ilyen a vezérkar hatalomféltése, min
den más befolyásoló tényezővel való ingerült szembehelyezkedése. Csak ilyen 
gondok motiválhatták, hogy Horthy kormányzó 1938 őszi, a légierő önállósí
tásával kapcsolatos döntését így értékeljék: „A légierő jelenlegi vezetőszervét 
a légierő jelenlegi vezetősége illegális módon hívta életre. . . Egy bizonyos 
polgári klikk gyakorolt befolyást a Legfelsőbb Hadúri döntésre." Ez a meg
állapítás is bizonyítja: igaza volt Teleki Pálnak, amikor a miniszterelnök arról 
panaszkodott Horthynak, hogy „Magyarországon jelenleg két kormányzati 
apparátus és két kormányzat van: az egyik a törvényes, a másik a . . .katonai 
kormányzat."101 Ez az 1940. szeptember 1-jei vélemény megalapozottnak tűnik 
az előbbi okmány tükrében is. 

Ennek alapvető oka abban keresendő, hogy 1940 közepére nagyon feszültté 
vált a helyzet a politkiai és katonai vezetés között. Teleki, miután teljesültek az 
alapvető revíziós célkitűzések, levegővételhez akarta juttatni az országot, eny
híteni szándékozott az elmúlt 2,5—3 év gazdasági, pénzügyi erőfeszítéséin, 
lazítani a fojtogató német szövetségen, Werth Henrik és a vezérkar viszont 
úgy ítélte meg a belátható jövőt, hogy a háború elkerülhetetlen, ezért nem 
szabad lefékezni a megindult hadseregfejlesztést! Az volt a véleménye, hogy 
a győri program teljesítésével mindinkább felszabaduló termelő kapaciátsokat 
— 1940 nyarán ugyanis dekonjuktúra jelei mutatkoztak a hadiiparban — a 

100 UO. 1940/5828. 
101 Horthy Miklós titkos iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és 

jegyzetekkel ellátta: Szinai Miklós és Szűcs László. Bp., 1972. 239. o. 



haderők korszerűsítése érdekében kell kihasználni. Ez az alapvető tényező 
motiválta a miniszterelnök és a vezérkar főnöke viszonyát, vagy inkább: 
kapcsolatuk válságát. 

Ugyanakkor a vezérkarnak a légierő vezető szervei „illegális" létrehozásával 
kapcsolatos állítása nem helytálló, hiszen láthattuk, hogy Werth gyalogsági 
tábornok alapvetően egyetértett a Gallo-féle javaslattal, mindössze a légierő 
felfegyverzésére vonatkozóan követelt magának befolyást.102 

A másik érzékelhető ellentét a vezérkariak és nem vezérkariak között húzó
dott. E helyzetkép szerzői azt is gondok forrásaiként jelölték meg, hogy Háry 
ezredes tevékenysége alaitit háttérbe szorult a légierő vezérkara.103 

Az 1. vkf. osztály szintén a légierő vezetői szemére vetette, hogy két év alatt 
sem voltak képesek egységes álláspontot kialakítani az általuk létrehozott szer
vezetről. Bár ebben volt igazság, mégsem lett volna szabad elhallgatni, hogy 
emellett, az anyagi tényezőkön túl, meglehetősen sok érdek, elképzelés — a mi
niszteré, a vezérkar főnökéé, a honvédség főparancsnokáé — játszott k#zre 
abban, hogy mindig valamilyen kompromisszumos megoldás született a légi
erő ügyében. Alig fogadtak el valamit, azonnal módosítani is akarták, hogy 
mégis a saját elgondolás domborodjon ki. Ezért csak részben igaz az a konklú
zió, hogy: „így a belső válsággal küzdő vezetés nem tudott megbirkózni az 
önállósággal." 

A vezérkar három ütemben javasolta megszüntetni e tarthatatlan helyzetet. 
Első feladatként jelölték a jelenlegi vezetők „haladéktalanul való eltávolításá"-t 
és új elgondolás kidolgozását a légierő kiszemelt vezérkari főnökével. Második 
lépésként a felső vezetést szándékoztak úgy átalakítani, hogy az biztosítsa 
szervezési-kiképzési-anyagi vonatkozásban a teljes önállóságot, de az egész 
honvédség támogatását is. Ezt úgy vélték megvalósíthatónak, ha a vezérkar 
főnöke felvenné „a földi és légierő vezérkari főnöke" elnevezést, a honvédelmi 
miniszter pedig „esetleg" a légügyi miniszteri címet is. 

Harmadik ütemben pedig a légi-, légvédelmi és légoltalmi erők összevoná
sára kerülne sor a korábbi egységesítési javaslat,(K szerint. 

Az elképzelés bizonyos vonatkozásai már teljesültek is, hiszen Háry László 
ezredest 1940. december 24-én felmentették beosztásából, majd 1941. október 
l-jén nyugdíjazták. Ezzel a magyar légierő legnépszerűbb parancsnoka (a 
„Tata") vált ki az aktív szolgálatból. E tanulmánynak nem feladata egyes 
személyek részletes jellemzése, pár szót mégis szólni kell róla, mert így a 
szervezési gondok is érthetőbbekké válnak. Egykori növendéke, majd aláren
deltje, Németh János repülő vkszt. ezredes még több évtizeddel később is 
nagy elismeréssel szólt „közvetlen, de nem bratyizó" modoráról, a pilótákkal 
való jó kapcsolatteremtő képességéről, hangsúlyozottan kiváló pilóta voltá
ról. Ez a kötődése sem akadályozta meg azonban a visszaemlékezőt abban, hogy 
úgy ítélje meg Háryt: „Kiváló dandárparancsnok volt. De magasabb parancs
noki beosztásra már alkalmatlan, hiányzott a magasabb — vezérkari — kép
zettsége!" Lényegében ezzel a ténnyel indokolta azt is, hogy nem volt képes 

102 HL Vkf. Ein. 1. — 1938,3551. . • 
103 A HL Vkf. Ein. 1. — 1940/5828. sz. ügyda rabban e r re je l lemző pé ldakén t emlí tet tek, hogy 

a rep . akadémián a t anu lmányveze tö csapat t iszt volt. pedig ké t vezérkar i is teljesített ott szol
gálatot . 

104 HL Vkf. Ein. 1. — 1940/5534. 
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kialakítani (-tatni) légierő parancsnoki ténykedése idején egy néhány évre 
szóló, megalapozott elképzelést a légierő fejlesztésvel kapcsolatban. 

Háry ezredes helyét a nyugállományból 1940. december 24-én visszahívott 
Kenése Waldemár al tábornagy vet te át. 

1941. j anuá r 15-én a HM Elnökség megküldte a vezérkarnak „Az egyesített 
légierők vezető szervezetének, s ezzel kapcsolatban a honvédség központi veze
tésének átszervezésére intézkedés" c. anyagot.10"' Ebben lényegében megismé
telték az 1. vkf. osztály 1940. november 13-i á t i ra tában — 1. a 99. sz. jegyzetet 
— rögzítet teket azzal a kiegészítéssel, hogy 1941. március l-jével kell megszün
tetni a légierő önállóságát, s életbe léptetni az új szervezést. Javasolták továbbá 
a „Honvédelmi miniszter helyet tese" szolgálati állás rendszeresítését; betöltő
jének kell biztosítani a HM két főcsoportja (a „Földi főcsoportfőnökség" és a 
„Légügyi főcsoportfőnökség") közötti összhangot. Ez az elképzelés 1941. feb
ruár 14-ével meg is valósult, amikor Győrffy-Bengyel Sándor gyalogsági tá
bornokot kinevezték miniszterhelyettessé. 

Konkrét javasla tukat is vázolták a Légügyi főcsoportfőnökség felépítéséről. 
Ennek megfelelően indítványozták megalakí tani a IV. (Repülő katonai), vala
mint az V. (Repülő anyagi) csoportfőnökséget. A VI. (Légoltalmi) csoportfőnök
séget a meglevő Légvédelmi csoportfőnökség, valamint a 35. (légoltalmi) osz
tály összeolvasztásával tervezték felállítani. A Légierő Parancsnokság Jogi osz
tályát a IV. csoportfőnökség alárendeltségébe javasolták helyezni, mint 30. 
Repülő jogi osztályt. 

Az V. csoportfőnökség ál lományát a 31. Repülő anyagi elvi (a Légierő Pa
rancsnokság Anyagi elvi és mozgósítási osztályából), a 32. Repülő anyagi mű
szaki (a Légierő Parancsnokság azonos nevű szervéből), a 33. Repülő építési 
(a Légierő Parancsnokság építési osztályából), va lamint a 32. Repülő költség
vetési osztályából (ez a Légierő Parancsokság Hadbiztosságából vált volna ki) 
szándékozták kialakítani. 

Minden, a légierővel kapcsolatos fontos elvi, szervezeti, anyagi és személyi 
vonatkozású ügyben a honvédelmi miniszter, vagy helyettese döntsön — aján
lották. 

Az Elnökség javaslata, hogy HM 1. a. osztály a légierő békeszervezete, az 1. b. 
osztály a légierő ,,M" szervezése, a 9. osztály pedig a tiszti utánpótlás tekiteté-
ben a légügyi főcsoportfőnöknek is legyen alárendelve. 

Tehát Bar tha Károly táborszernagy alapvetően egyetér te t t Werthék elképze
léseivel, illetve bizonyos konkrét javaslataival tovább is ment azon. Az egyéb 
feladatok megvi ta tására az ekkor még katonai főcsoportfőnök Győrffy-Bengyel 
gyalogsági tábornok 1941. február 4-ére értekezletet hívott össze.""' Ennek 
alapján Hor thy Miklós 1941. február 14-én döntött a fenti kérdésben, így a 
miniszter kiadta „A m. kir. honvéd légierő és a központi vezető szerveinek 
átszervezése" tárgyú ügyiratát.1 0 7 Ebben elrendelte az új szervezési intézkedés108 

1941. március l-jével való életbe léptetését. Ez alapvetően az előbbiekben rész
letezett vezérkarfőnöki és honvédelmi miniszteri elképzeléseket rögzítette, ön
tötte végleges formába. Lényeges el térésként csak az említhető, hogy — szem
ben a vezérkarfőnöki jajvaislattal — szétválasztotta a légügyi főcsoportfőnök és 

105 UO. 1941 4328. 
106 Uo. 1941/4251. 
107 Uo. 1941/4447.. i l letve HL Vkf. Hdm. Csfség — 1941 332. 
108 HL HM Ein. Oszt. — 1941/10000. 
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a légierő parancsnoka beosztását. Az 1941. február 14-én légügyi főcsoport
főnökké kinevezett Littay András gyalogsági tábornoknak alárendelte a légierő 
parancsnokát.109 Ez utóbbit felelőssé tette a légierő hadműveleti, valamint az 
őreá háruló anyagi fejlesztéséért, hadműveleti és harcászati ütőképességéért. 
Javaslatot kellett tennie — a vezérkari irányelvek alapján — a légierő had
műveleti alkalmazására és fejlesztésére, szervezésére; a csapatpróbák alapján 
a repülő és légvédelmi anyag rendszeresítésére, illetve az ezzel kapcsolatos 
módosításokra; a légvédelem korszerű színvonalon tartására; a személyi után
pótlásra. 

Az új szervezeti intézkedésnek megfelelően 1941. március l-jével kinevezték 
IV. csoportfőnöknek Grassy József vk. ezredest (a légierő parancsnoka eddigi 
2. helyettesét), V. csoportfőnöknek Hellebronth Vilmos vk. ezredest, a légierő 
vezérkari főnökévé pedig Vörös Géza vk. ezredest, a II. hadtest volt vezérkari 
főnökét.110 

Megszületett tehát az újabb — lassan már azt is nehéz megmondani, hogy 
hányadik — szervezési intézkedés, amely jelentős mértékben eltért az előbbiek
től. Alig két év alatt megbukott az önálló légierő gondolata és gyakorlata. 
Bár az a tény, hogy a minisztériumban a szárazföldivel azonos főcsoportfőnök
séggé emelték, s légi hadsereggé minősítették, feltétlenül pozitívnak lenne íté
lendő, ha más tények nem arról győznének meg — mint a későbbi szervezés is 
mutatja majd —, hogy a légierő harci része éppen hogy csökkent! De ezt meg
előzően is jelzés jelzést követett, melyekben mind egyértelműbben kirajzolódott 
a szomorú kép: még a repülődandár számára sem képesek biztosítani a meg
felelő mennyiségű és minőségű repülőgépet. 

Bertalan Árpád őrnagy, az ejtőernyős zászlóalj parancsnoka 1941. január
jában a vezérkar főnökének volt kénytelen jelenteni, hogy nem tudja folytatni 
a kiképzést, mivel mind az öt „SM-75" típusú repülőgépe javításban van.111 

Ezt a kritikus helyzetet arra akarta — nem egyszer — felhasználni Kenése 
altábornagy, hogy a polgári légiforgalmat (MALERT) beszüntessék, s állomá
nyát a légierőbe olvasszák be. A légierő parancsnoka szerint ugyanis „A m. kir. 
honvéd légierőknek, a most meginduló igen nagymérvű fejlesztése (kiemelés 
tőlem — Sz.M.) során égetően szüksége van mind a légiforgalom személyzetére, 
mind annak anyagára egyaránt.""2 Végső soron még az alárendeléssel is meg
elégedett volna, de minden ezzel kapcsolatos igényét kivétel nélkül határozot
tan visszautasították az illetékesek. 

A légierő nem megfelelő helyzetéért az oda nem való vezetők is felelősek 
voltak. Háry ezredest a „klikkszellem" eltűrése, erélytelensége, a „repülőcsí
nyek", fegyelmezetlenségek fölötti szemet hunyásáért menesztették. De ő leg
alább repülő szakember volt. Utódjáról, Kenése Waldemár altábornagyról — 
bár több évtizedet szolgált a légierőnél — ez nem mondható el! Ismét Németh 
Jánost idézem, aki 1925-ben Kenése — akkor őrnagy — növendéke volt Szom
bathelyen, majd később a vezető beosztású tábornok közvetlen munkatársa. 
Németh megkérdőjelezte Kenése repülőgépvezetői képességeit is, mert csak 
felszállni, majd néhány kör után leszállni látták („hol kerékre, hol három 

109 Vesztényi: i. m. V. fej . 50. o. 
110 HL Vkf. Hdm. Csfség — 1941 325/elv. 
111 HL Vkf. Ein. 1. — 1941/4091. 
112 Uo. 19414149. 
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pontra, de hogy éppen akkor úgy akarta-e, azt sohasem tudtuk. Soha, még egy 
180, vagy 360 fokos bedőlt fordulót sem láttunk tőle" — emlékezik vissza. 

Természetesen felmerülhet a gyanú, hogy Németh János valami okból elfo
gult Kenésével szemben, túlzottan szubjektívak a megítélései. Azonban a maxi
mális autentikusságra törekvő kutató sem tud pozitívabb portrét festeni az 
okmányok alapján sem. Nem érti például a légierő parancsnokát, aki a tiszti 
létszám gyors növelését úgy tartotta megoldhatónak, ha feloszlatja az éppen 
felállított repülő akadémiát, hogy felavathassa a 82 hallgatót!! Milyen koncep
ciója lehetett a légierő vezető személyiségének, ha Werth Henrikhez küldött 
jelentésében le merte írni: ,,Az ütőképességhez a repülőknél nem akadémiai 
képzettségűek kellenek, hanem kik az ellenséges repülőket lelövik, bombát 
dobnak és kötelékekben harcolnak"?! , , : ! Arról azonban nem beszélt, hogy hol 
terem ilyen pilóta? Hiszen harcirepülő alapkiképzést csak a repülő akadémián 
kaphattak! Képes lett volna a pillanatnyi létszámnövelés érdekében feláldozni 
— az anyaghiány miatt különben sem túl magas — kiképzettségi színvonalat. 
Pár hetes tanfolyamokkal ugyanis nem lehetett sem itt, sem másutt megfelelő 
színvonalú pilótaállományt teremteni. A vezérkar természetesen elvetette ezt 
a javaslatot, legfeljebb arra látott lehetőséget, hogy a kiképzést meggyorsítva 
a 3. évfolyamot 1941 tavaszán, a 2. évfolyamot őszén, míg az 1. évfolyamot 
1942 tavaszán avassák fel. 

Jellemző Kenése altábornagy felfogására, ahogy — ugyancsak a vezérkar 
főnöke számára „A légierő ütőképessége és fejlesztése"11'' tárgyú jelentésében 
(1941. II. 12.) — a rendellenességek okait rangsorolta. Ez ugyanis nála — meg
győződésem szerint — fontossági sorrend volt! Tehát a légierő azért van abban 
a helyzetben, amiben van, mert: fegyelmezetlenek, nem tartják be a szolgálati 
szabályokat, katonátlan magatartásúak, szabálytalan és piszkos öltözetben 
járnak . . . stb. A 9—10. helyen említi a lényeget: a nagy létszám- és anyag
hiányt, s ezt követően a budapesti irodaszolgálatra törekvés, elöljáró-aláren
delt közötti távolság be nem tartása (Németh János szerint már 1925-ben is a 
„drei Schritt vom Leib bleiben", a három lépés távolság betartása jellemezte 
a közvetlen munkatársaival való kapcsolatát is), iszákosság, politizálás után a 
17. okként az örökös átszervezést! 

Hiszen sokkal inkább a korábban jelzett anyagi, beszerzési, gyártási okokkal, 
mint a piszkos öltözettel magyarázható jelentésének további része, melyben 
úgy jellemezte a pillanatnyi helyzetet, hogy a 30 repülőszázadból 12 keret, de 
az anyagot egyenletesen osztották el, így egyetlen kötelék sincs teljesen fel
töltve. A 17 repülőtér közül 10 felel meg, de — anyagiak hiányában — további 
4 leromlásával lehet számolni. 

Ennek ellenére 8 vadász, 4 bombázó, 7 felderítő és 5 szállítószázad felállítá
sát javasolta. A légierő tisztjeinek 1/7-ét kiadó budapesti beosztásúak azonnali 
csapatszolgálatra vezénylésével szándékozott javítani a fennálló 3 ezredesi, 460 
tiszti és 300 altiszti (il) hiányon. Az azonban érdekesnek ítélhető — hiszen már 
1941 február van, életbe lépett a jugoszláv—magyar örök barátsági szerződés 
— hogy a kiépítendő 12 repülőteret az ország keleti, délkeleti és déli körzetei
ben javasolta biztosítani. 

113 U o . 1941,4180. 
114 U o . 1941 4673. 
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Egy indítványával viszont feltétlenül egyet kell é r t enünk: egy második szá
zadot csak akkor lehessen feltölteni, ha az első már komplett . Ezt kellett volna 
az első perctől a lkalmazni! 

Azonban ez a józan javaslat sem kerül t meghallgatásra. Az 1941. február 
12-én a „Huba-III ." hadrendfejlesztéssel kapcsolatban tar to t t értekezlet jegy
zőkönyve"' ' arról tudósít, hogy továbbra sem számoltak a realitásokkal. À re
pülőszázadok géplétszámát ugyanis a következő ér tékekben határozták meg: 
F:16, B:18, V:20, „hogy a századokon belül is meglehessen a mélységi tagozó
dás." Ez elvileg helyes elképzelés lenne, de azt is látni kell, hogy ilyen fantasz
tikus erős századokat nem Magyarország, de még a Luftwaffe .sem volt képes 
létrehozni! 

Ugyanekkor a közvetlen jövőre is gondoltak, így az új szervezeti rendre 
történő át térés biztosítása érdekében helyesbítették az érvényben levő 40 000-es 
intézkedést: „A le. pságnak átszervezésével, valamint a légierők önállóságával 
kapcsolatban az 1941. évi február hóban kiadott lOOOO'Eln. o. — 1941. sz. ren
delet határozványai mérvadóak.1" ' 

A légierő parancsnoka 1941. március l-jén jelentette a vezérkar főnökének 
az új rend életbelépését ." ' Egyben kifogásolta, hogy továbbra is sok kiképzett 
repülőtiszt teljesít irodai szolgálatot, pedig a csapatoknál volna rájuk szükség. 
Pl. Pápán az ejtőernyős zászlóaljnál, ahol ellenőrzése során nem volt ügyeletes 
tiszt, csak tisztes, aki „Tábornok úr" -nak szólította (s nem az al tábornagyot 
megillető „nagyméltóságod"-nak). Következtetése: „Nevezettek Pápán úgy 
látszik kedélyes falusi életet élnek." 

Bár Kenése a l tábornagynak igaza volt abban, hogy a kiképzett repülőtisz
tekre a csapatoknál égető szükség volt, még ezekkel sem lett volna képes meg
szüntetni a légierőnél az át térés pi l lanatában (1941. március 1.) mutatkozó 
410 fős tiszti hiányt, nem beszélve a 2166 legénységi ál lományú mínuszról. Ezt 
az illetékesek is csak „békeszervezési vonalon" látták megoldhatónak." 8 Még
sem voltak képesek megfelelően felmérni és megtervezni sem a távolabbi, 
sem a közeli jövőt, lehetőségeket. 

Annak ellenére, hogy ilyen létszámhiánnyal küzdöttek, továbbá a rendszere
sített 96 vadászgépből 8 üzemképtelen volt, a 120 bombázóból 50 hiányzott és 
további 26 volt bevetésre alkalmatlan, a 80 felderítő repülőgépből 2 hiányzott 
és 26 volt üzemképtelen, a 6 szállítóból 1 gép hiányzott, úgy vélték, hogy a 
„H-III." fejlesztés eredményeként 1943 végére képesek lesznek jelentősen előre
lépni. Ezért már 16 V. (20—20 repülőgép), 18 B. (18—18), 19 F. (16—16) és 5 
szállítószázaddal (14—14 repülőgép) számoltak. Ehhez 75 „Héja", 100 „Me-109", 
78 „Ju-87", 250 (!) „Ju-88" és 70 „Ju-52" típusú repülőgépet terveztek besze
rezni ."" Pedig az eddigi próbálkozásaik során is tapasztalhat ták, hogy a néme
tek részben háborús lekötöttségük miatt , részben mert zsarolásra is felhasznál
ták : nem tudják, illetve nem akarják biztosítani a megfelelő gépszükségletet a 
magyar légierő számára. 

De közvetlen lehetőségeiket sem voltak képesek reálisan mérlegelni. Alig 
hangzott el a légierő parancsnoka, valamint az illetékes HM osztály segély-

115 H L H M E i n . 1. a. — 1941/46/M. 
116 U o . 1940/40400. (40900.). 
117 H L Vkf . E i n . 1. — 1941 4487. 
118 H L H M E i n . 1. b . — 1941/10083., i l l e t v e H L V k f . E i n . 1. — 1941/4358. 
119 H L Vkf . H d m . C s f s é g — 1941/384. 
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kérése, illetve jelentése a lényeges létszámhiánnyal kapcsolatban, egy hónap 
után — április 5-én — módosították a legújabb szervezési intézkedést. Ennek 
lényege az volt, hogy a HM V. csoportfőnökség állományát azonnali hatállyal 
felemelték 80-ról 148-ra.120 Tovább nőtt tehát az „irodisták" részaránya. 

A 68. és a 78. oldalak táblázataiból megállapítható, hogy az 1939—40 közötti 
két évben milyen téren és mennyiben fejlődött a magyar kir. légierő. A szembe
tűnő állománynövelés ellenére sem sikerült kiküszöbölni a — különösen 1941 
tavaszára súlyossá vált — létszámhiányokat. A TF. és B. századok száma 
változatlan maradt, míg a vadászoké kettővel, a közfelderítőké pedig három
mal nőtt. Sikerült bizonyos előrelépést eszközölni a századok gépállománya 
terén, így a légierőben rendszeresített repülőgépek száma — ha nagyon szolid 
mértékben is — nőtt. Több szervezési próbálkozásnak lehettünk tanúi a vizs
gált időszakban, de mint látható, különböző okokból kifolyólag képtelenek 
voltak egy megalapozott fejlesztési koncepciót, legalább néhány évre megfelelő 
szervezeti keretet kialakítani. 

Ez a magyarázata annak, hogy az átszervezések sorozata tovább folytatódott. 
Az elfogadott új felépítésnek megfelelően a kormányzó április 8-án, 1941. 
június 1-jei hatállyal jóváhagyta az I. légvédelmi hadtest felállítását.121 Ezzel 
párhuzamosan megszüntették a VI. csoportfőnök „Országos légvédelmi pa
rancsnok" elnevezését, s helyette a „HM VI. (légoltalmi) csoportfőnök" címet 
kapta. 

A „m. kir. I. honvéd légvédelmi hadtestparancsnokság"-ot budapesti szék
hellyel hozták létre a Légierő Parancsnoksághoz beosztott egyik tábornok, mint 
hadtestparancsnok irányítása alatt. A parancsnokság állományát a HM 35. 
(légoltalmi) osztály szakelőadóinak egy része, valamint a beolvadó légvédelmi 
tüzér gyakorló- és kiképzőtábor adta. A hadtestparancsnokokat közvetlenül a 
légierő parancsnokániaik rendelték alá. A légvédelmi hadtestparancsnokságnak 
viszont csak a légvédelmi együttműködés tekintetében rendelték alá az 5. 
vadászrepülő ezredet. A légvédelmi hadtest parancsnokává június l-jével Justy 
Emil tábornokot nevezték ki.122 

* 

Mint látható, a Jugoszlávia elleni hadműveletekben való részvételével a 
második világháború aktív részesévé váló Magyar Királyi Légierő messze volt 
attól a szervezeti állapottól, ami a háborús alkalmazás optimumának volna 
nevezhető. S az igazi megpróbáltatástól, a Szovjetunió elleni hadbalépéstől is 
csak hetek választottak el. Hogy ezeknek a követelményeknek mennyiben tu
dott megfelelni ez a szervezet, s hogyan fejlődött tovább, már egy újabb tanul
mány tárgyát képezi. 

120 HL HM Ein. 1. a. — 1941/10000. (19721.) illetve Vesztényi: i. m. V. fejezet, 17—18. o. 
121 HL HM Ein. 1. a. — 1941/25000. 
122 Vesztényi: i. m. V. fejezet, 49. o. 
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Miklós Szabó 

THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
OF THE ROYAL HUNGARIAN AIR FORCE, 1938—1941 

Summary 

This study is the first description of monographic pretensions on the — first sec
ret, later unconcealed — development of the organization of the Royal Hungarian 
Air Force. On the basis of archival sources the author shows how did the competent 
personalities of those years imagine an up-to date air force for the country. The auth
or treats the differences between the ideas of the General Staff, the Command of 
the Air Force and the High Command of the Royal Hungarian Honvéd Army in con
nection with the command of the air force first of all. The study shows how could 
the personal divergences influence the development of the organization. In whole 
this work is a concise treaty on the the development of the organization of the Royal 
Hungarian Air Force between 1938 and 1941. 

Miklós Szabó 

LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE L'ARMÉE 
DE L'AIR HONVED ROYALE HONGROISE, 1938—1941 

Résumé 

C'est le premier essai monographique qui porte sur le développement du système 
de l'Armée de l'Air Honved Royale Hongroise déployant de l'activité d'abord clan
destinement, puis au grand jour. L'auteur présente, fondamentalement à la base de 
sources des archives, comment l'armée de l'air hongroise moderne a été imaginée 
par les compétents à la fin des années 1930. Il apparaît de cette étude quelles étaient 
les différences — surtout à l'égard de la direction supérieure — entre l'Etat-Major 
Honved et le Commandement de l'Armée de l'Air et entre le Haut Commandement 
Honved et le Commandement de l'Armée de l'Air. L'essai s'occupe également de la 
question suivante: comment les contrariétés personnelles ont-elles influencé le dé
veloppement du système de l'armée de l'air à l'époque examinée. Dans l'ensemble, 
ľétude résume le développement et les changements du système de l'Armée de l'Air 
Honved Royale Hongroise entre 1938 et 1941. 
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Miklós Szabó 

DIE ORGANISATORISCHE ENTWICKLUNG DER LUFTWAFFE 
DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN HONVÉD, 1938—1941 

Resümee 

Es ist die erste monographische Behandlung der organisatorischen Entwicklung 
der zunächst im verborgenen, dann offen wirkenden Luftwaffe der Ungarischen 
Königlichen Honvéd. Der Verfasser beschreibt grundsätzlich aufgrund archivalischer 
Quellen, wie sich die Zuständigen am Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts die 
zeitgemäße ungarische Luftwaffe vorgestellt haben. Aus dem Werk geht es hervor, 
welche Unterschiede es — in erster Linie in bezug auf die oberste Leitung — zwischen 
den Vorstellungen des Generalstabes der Honvéd und denen des Oberkommandos 
der Luftwaffe bzw. des Oberkommandos der Honvéd und des Kommandos der Luft
waffe gab. Es wird auch darin Einsicht gewährt, wie die organisatorische Ent
wicklung der Luftwaffe im behandelten Zeitraum durch die persönlichen Gegen
sätze beeinflußt wurde. Das Werk vermittelt in seiner Gesamtheit ein umfassendes 
Bild von der organisatorischen Entwicklung und den Änderungen der Luftwaffe 
der Ungarischen Königlichen Honvéd zwischen 1938 und 1941. 

Миклош Сабо 
РАЗВИТИЕ ОРГСТРУКТУРЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ с и л 

ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АРМИИ, 1936—1941 

Резюме 

О развитии организационной структуры действовавших сначала скрытно, а затем 
открыто ВВС Венгерской королевской Армии создана первая монография. В основ
ном, опираясь на архивные источники, автор показывает, как представляли себе ком
петентные лица страны современные венгерские Военно-Воздушные Силы в конце 
1930 годов. На основании работы видно, какие различия — в первую очередь в от
ношении верховного руководства, управления — существовали между Генеральным 
штабом Армии и Командованием ВВС. Мы сможем получить представление и о том, 
какое влияние оказывали личные противоречия на развитие оргструктуры ВВС в 
рассматриваемый период. В целом, прочитав статью, мы поличим всеохватывающую 
картину о развитии оргструктуры ВВС Венгерской королевской Армии и об их из
менениях. 
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KÖZLEMÉNYEK 
BORSÁNYI JULIAN 

AZ 1941. J Ú N I U S 26-AI K A S S A I B O M B A T Á M A D Á S 
„FEHÉR FOLTJAI" 

Visszaemlékezések és s zemé lyes é sz revé te l ek 

Hitler Barbarossa-hadjáratában való részvételünk nemzetünk olyan szeren
csétlensége volt, min t a muhi , vagy a mohácsi csatavesztés. Efelől ma m á r alig 
lehet kétség. Afelől sem, hogy a Kassát 1941. június 26-án ért bombatámadás 
ha nem is oka, de kiindulópontja és egyben ürügye volt azon eseményeknek, 
amelyek e nemzeti szerencsétlenségünkhöz vezettek. Ezzel kapcsolatban ké t 
körülmény feltűnő : 

az első az, hogy a szóban forgó esemény hát terének, kísérő körülményeinek 
alig van tudományos ér tékű irodalma; a másik ennek mintegy magyaráza ta : 

eddig nem akadt olyan hadtörténészünk, aki mindennemű politikai előíté
lettől mentesen az események részleteinek beható vizsgálatára elszánta volna 
magát. Ezekről a vonatkozásokról a 'későbbiekben még lesz szó. 

Tudtommal azok közül a személyek közül, akik 1941 júniusában szolgálati 
beosztásuk révén a katonai vezetés kormányhatósági szintjein közvetlenül fog
lalkoztak a kassai eseményekkel, már csak ket ten vagyunk életben. Az egyik 
a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztályában (2. vkf. osztály) a különleges (klgs.) 
alosztály akkori vezetője, Kollényi György — akkor vezérkari százados —,' a 
másik lennék magam. 

Kollényi szerepéről még részletesen fogok szólni. Én az események idején, 
mint hadiműszaki törzskari százados, a Honvédelmi Minisztérium VI. csoport
főnökségén, más néven az Országos Légoltalmi Parancsnokságon (két hónappal 
előtte még Országos Légvédelmi Parancsnokság volt a neve, rövidítve mind
kettő OLP)- a műszaki és ipari csoportot vezet tem. ' Ez a munkacsoport dol
gozta ki és rendelte el — az érintett társminiszterekkeil egyetértőleg — a lég
oltalom'1 élet- és vagyonvédelmet szolgáló rendszabályait (riasztás, óvóhe
lyek, tűzvédelem stb.), valamint a hatósági légoltalom-' műszaki vonatkozású 
szervezési előírásait. A kassai támadás volt az első alkalom, amikor ellenőrizni 
lehetett, hogy az említett előírások hatásosak-e, vagy módosítást kívánnak. 
Ezért és csak ezért u taz tam már másnap, 1941. június 27-én az OLP kiképzési 

1 Kollényi György (Perjámos, 1905. 09. 13 — ), hivatásos katonatiszt. 1937. 05. 01.: százados, 
1942. 04. 01.: vezérkari őrnagy, 1943. 08. 01.: vezérkari alezredes. 1942. 12. 01. es 1943. 01. 01. között 
a 2. vkf. osztály beosztottja, majd 1943. 03. 15-éig hadibeosztásban szolgált. 1943. 03. 15-étől zág
rábi magyar katonai attasé. A második világháború befejezése után Németországban maradt. 

2 A Honvédelmi Minisztérium 1. a. osztálya által 1941 áprilisában kiadott rendelet az I. lég
védelmi hadtest felállításával alapvetően megváltoztatta az OLP addigi hatás- és munkakörét. 
Éppen azokban a vonatkozásokban, amelyek a kassai támadók kilétének megállapításánál lettek 
volna lényegesek. E rendelet lényegét 1.: Borsanyi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. 
München, 1985. (a továbbiakban: Borsónyi) Függelék, I. 1. 

3 E munkacsoportokból alakult később a HM 36. osztály, illetve az Országos Légoltalmi Inté
zet (OLI), mindkettő vezetésem, illetve parancsnokságom alatt. 

4 A .Jégoltalom" a légitámadások elleni passzív (polgári), a .,légvédelem" az aktív (tehát 
fegyveres, katonai) védekezést jelölte. 

5 A hatósági légoltalom a városok és községek légoltalmi szervezetét takarta. 
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előadójával6 Kassára. Saját elhatározásomból, minden nemű felsőbb utasítás 
nélkül. Kassán meghallgattuk a város légoltalmi előadójának, a tűzoltóparancs
noknak a beszámolóját a hatósági légoltalmi szervezet támadást követő mű
ködéséről, vezetésével bejártuk és megvizsgáltuk a kárhedyéket, amelyekről fel
vételéket készítettem. Utána siettünk vissza, hogy idejében elkészíthessem 
beszámolómat az OLP hivatalos lapja, a minden hónap l-jén és 15-én megje
lenő Légoltalmi Közieményék számára, amelyben az érdékelteket az OLP tájé
koztatta a támadás nyomás nyert tapasztalatokról. (2. sz. melléklet, 90. o.) 

Hangsúlyoznom kell, hogy e tájékoztatáson kívül semmiféle írásos szolgálati 
jelentést, hivatalos beszámolót nem készítettem. Az is lényeges, hogy az emlí
tett tevékenységen kívül Kassán semmiféle más vizsgáüatot nem végeztünk, a 
támadók nemzetiségének kérdésével, a helyi légvédelmi tüzérség működésével 
és hasonlókkal nem foglialikoztunk ; már csak azért sem, mert ezzel túlléptük 
volna a szolgálati hatásikörünket és erre semmiféle utasításom nem volt.7 Azt 
is ki kell emelnem, hogy a kapott hivatalos tájékoztatás alapján, a háború vé
géig nem kételkedtem abban, hogy a szovjet légierő gépei támadták Kassát.8 

Kassáról visszatérve a Légoltalmi Közlemények tájékoztató cikke után lé
nyegében nem foglalkoztam többet a kassai eseményekkel. Erre csak jóval ké
sőbb, itt nyugaton, az 1970-es években került sor, amikor is tudomásul kellett 
vennem azokat a torzításokat, amelyekkel a hazai publicisztika és a rendszer 
„történészei" a közvéleményt indoktrinálni igyekeztek. Ezek késztettek arra, 
hogy két .munkában9 igyekezzem az általam .ismert valóságot publikálni. 

Tulajdonképpen csak e két — dokumentációnak szánt — munka szerkesz
tésekor kezdtem az 1941-ben Kassán történtekkel — részben levelezés, részben 
a német -levéltárakban folytatott kutatás révén —, a támadással kapcsolatos 
kérdések egy részével behatóbban foglalkozni. Egyik esetben sem volt alapvető 
célom a támadók kilétét, illetve szándékukat kideríteni. Két célra törekedtem: 
mellékesen arra, hogy mi az , ami megbízhatóan megállapítható a Kassa te
rületén, elsősorban a légoütalmi szervezetben, a támadás alatt, s után történ
tekből. Elsődleges feladatomnak tekintettem azonban annak kimutatását, 
hogy azok a hazai publikációk, amelyek elhitetni kívántaik, hogy a kassai táma
dás a német és magyar vezérkar közös összeesküvése volt — hogy ezzel a 
magyar államvezetést HitILer oldalán a háborúba kényszerítsék —, nem egye
bek politikai célokat szolgáló valótlanságoknál. Ha — néha kissé bővebben — 
kitértem más részletekre is, az csak az összefüggések könnyebb megértése miatt 

6 Molnár Endre, vitéz (Madocsa, 1891. 12 28 —) 1934. 05. 01.: őrnagy; 1938. 11. 01.: alezredes; 
1942. 10. 01.: ezredes; 1935. 08. 01 — ? HM OLP, ill. 35. osztály beosztottja. 1941. 07. 29-étől szakszol
gálatos tisztek állománycsoportjába áthelyezve. 

7 1989 eleje óta nem kevesebb mint húsz olyan levelet kaptam Magyarországról, amelyben az 
érdeklődő műkedvelő történészek azért fordultak hozzám felvilágosításért, mert — megtévesztő 
hazai sajtóközlemények alapján — úgy vélték, hogy Kassán, szolgálati utasításra, a támadók 
kilétét kellett volna megállapítanom. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az én kassai 
kiszállásomnak volt még szolgálati folytatása. A bombáknak az épületszerkezetekre gyakorolt 
hatása pontosabb megállapítására kiküldtem a munkacsoportom két beosztottját. Hozzájuk 
csatlakozott még a Haditechnikai Intézet Légoltalmi előadója, Makay-Hollósy Béla hadiműszaki 
törzskari százados. 1979. július 5-én számomra készített beszámolóját 1. : Borsányi: i. m., Füg
gelék VIII. 9. 

8 A katonai igazgatás velem egyszintű szolgálati helyein dolgozó bajtársaim közül nem em
lékszem senkire sem, aki akkor — 1941 júniusa — kételkedett volna abban, hogy a kassai tá
madást a szovjet légierő gépei hajtották végre. Kassán felmerült ugyan az a vélelem is — igaz 
mint kivételes jelenség —, hogy a támadók a szovjet oldalra átállt szlovák repülők lehettek. 

9 Borsányi Julián: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau 26. Juni 1941. München, 1978.; 
Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bonbmatámadás doku
mentációja. München, 1985. 
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A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VI. CSOPORT-
FŐNÖKSÉG KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT 

1 9 4 1. J U L I U S HÓ 15. 

M E G J E L E N I K H A V O N T A K É T S Z E R ' ELŐFIZETÉSI ÁRA : 
/ .zcKKcszT. I A RIADÓVAL EGYÜTT ÉVI 30 P. EGYES SZÂM 1.50 I 

B O R S Á N Y I J U L I Á N HMTK SZÁZADOS K Ü L Ö N . É V I 26 P. E G Y E S S Z Á M 1.20/1 
" • ' " - ' • - " " " " - " • mds r 

szeméiül és 
». M. VI. csoportfőnökség (O. L. P.) közleménye 

A Légoltalmi Közlemények utolsó — jú
lius 1-i .— számában összefoglaló hírt adtunk 
a kassai szovjet orvtámadás lefolyásáról és ta
nulságairól. Mind szovjetorosz IsajtóközlenuV 
nyék, mind orosz rádióhírek kétségbe vonták 
orosz katonai gépeknek magyar területre való 
berepülését, sőt egyenesen kétségbevonták a 
támadás megtörténtét. 15ár feleslegesnek lát
szik a vörös hírekkel vitát kezdenünk, aláb
biakban adjuk közre azokat a fontos károkat, 
valamint a legjellegzetesebb károkról történt 
felvételeket, amelyeket Kassa város légoltalmi 
előadója, vitéz László sírpúd tiizoltöföparancs-
nők, összeállított és felterjesztett. 

Amint azt már közöltük, a támadást 3 két
motoros 6zovjetorosz bombázógép hajtotta 
yi^re, melyek 2D db., egycukéitt 150 kg-os bom-
bat.dobtak le. Az egyik fel nem robbant bom-
bárcazok orosz eredete pontosan megállapít
ható volt. A bombák átmérője 35 cm,' a bom
batest hossza SO em volt. 

A felrobbant 28 bomba 32 halálos-, GO sú
lyos- -és 220 könnyű sérülteit okozott (múlt 
számainkban közölt, adatok a robbanást követő 
nap megállapításának eredménye volt, mikor, 
is a könnyű sérültek nagyrészót még számba-
venni nem lehetett). A halottak és a sérültek 
feltűnően magas száma mindennél jobban bi
zonyítja, milyen fontossága van az idejében 
történő riasztásnak, valamint annak, hogy a 
riadó jele a lakosságot már az óvóhelyen ta
lálja. Amint arról m á r h í r t adtunk, bebizo
nyosodott, hogy a véres sérülések elenyésző 
kis töredéke következett volna csak be, ha a 
lakosságnak módja lett volna a szükségóvóhe-
lyekct, vagy a házak pincéit felkeresni. 

A csatolt, térkép pontosan feltünteti a be
csapódások ljpjyeit. A térképen feltüntetett ' 
számozásnak megfelelően az egyes bombák az 
alábbi károkijf okozták. 

Az első bombu a Vársáuc-u. 18. sz. lakóépü
letet találta, a ház födéméi és tetőszerkezete 
beomlott. (Képek a legutolsó számunkban.) 

A második bomba a Vársáuc-u. 14—16. 
számú lakóházzal szomszédos telken robbant, s 
egy két szoba-konyhás üresen álló lakóházat 
ért. A 'ház 'helyén csak .egy bombatölesér ma
radt. (A rombolásról a múlt számunkban rész
letesen beszámoltunk.) 

A harmadik bamba a Rákóczá-krt 3G. sz. 
egyemeletes lakóház udvarán, az épület sarká
ban a pinceablakok olőtt robbant. A földszinti 
és emeleti lakások berendezését, ajtóit és.abla
kait tönkretette. A pinceablakok és a pincének 
a keleti fala a bombatölesérrel |határos, ennek 
ellenére sem a mennyezetén sem a falán repe
dés nem található. .(Részletes (beszámolónk a 
múlt számban.) i , 

A negyedik bomba a Rákóczi-krt 32—34- sz. 
házak között az úttesten robbant. Mindkét ház 
homlokzatát megrongálta, áz utcai Oakások be
rendezését tönkretette. 

Az ötödik bomba a Postapalota Rákóezi-
krt-i {oldalún n I I . és I I I . emelet közötti oldal
falat 70 ra1 terjedelemben szétrombolta, a le
zuhanó fal a járdán tartózkodók közül 2 embert 
maga lalá temetett. A bomba a IIT. emelet födé
mét elrombolta. Az első és második helyiségek 
mennyezetét átszakította a lezuhanó vasbeton 
tömeg, sőt a folyosó 'falát és az udvar felőli 
főfalat kb. 10 m' területen, valamint a szobák 
válaszfalait is kidöntötte. •' , 

. A hatodik bomba a Postapalota igazgató
sági főbejárata mellett a fal tövében robbant. 

A hetedik bomba a Postapalota Kassa 1. sz. 
postahivatali épületének udvar felőli részén az 
I. és II . emelet közötti oldalfalát szakította ki 
kb. 12 m ' terjedelemben és az automata, táv
beszélő központot megbénította. 

1. A Légoltalmi Közlemények 1941. július 15-i számának címoldala 
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történt. Ezekkel a mimikákkal a kassai eseményekkel öszefüggő publikációs 
tevékenységemet befejezni véltem. A feljegyzéseimet, az irattáram egészét — 
néhány másodpéldány kivételével — 1987. november 7-én átadtam a Hadtör
téneti Intézet és Múzeumnak,10 ahol azok a Hadtörténelmi Levéltárban nyer
tek elhelyezést és a dr. Liptai Ervin vezérőrnagy, főigazgatóval történt meg
állapodás alapján dr. Szakály Sándor, az intézet tudományos főimunkatársa 
kezelésében állnak. 

A kassai támadás fél évszázados évfordulója alkalmából indokoiltnak lát
szott előbb említett dokumentációimat néhány olyan részlettel, visszaemlékezés
sel kiegészíteni, amelyek talán hasznára lehetnek az e téren felettébb indoikolt 
kutatásnak. 

E beszámolóm korlátozott terjedelme miatt nem ismételtem meg olyan rész
leteket, amelyeket dokumentációim magyar kiadása kimerítően tárgyal. Ezekre 
csak a jegyzetekben utaKtam. Ennek ellenére a most következők maradéktalan 
megértéséhez dokumentációm felhasználása szinte nélkülözhetetlen. 

* 

Alig telt el négy óra a kassai bombák robbanása után, amikor a sebtében 
összehívott minisztertanács megállapította a hadiállapot beálltát a Szovjetunió
val,11 majd a kormányzó elrendelte a megtorló támadást a Szovjetunió egyik 
városa ellen. Június 27-én a kormányfő tájékoztatta a Képviselőházait, amely jó
váhagyta a közölt elhatározást, intézkedéseket. Mindez az alkotmányos rendel
kezéseknek megfelelően történt. Mind a kormányfő, mind az államfő említett 
elhatározásainál a Honvéd Vezérkar főnökének, Werth Henrik gyalogsági tá
bornoknak12 tájékoztatása képezte az alapot a támadóik szovjet voltáról. A ve
zérkar főnökének kíséretében levő honvédelmi miniszter, Bartha Károly szol
gálaton kívüli táborszernagy,13 jelenlétével csak a legfelső katonai vezetés egy
ségét jelképezte. Az ő szerepe, mind a haitáskört, mind a politikai felelősséget 
illetően, a továbbiakban mellőzhető. 

Érdemes megállapítani, hogy a döntéseknél alig került említésre a kassai 
bombázást röviddel megelőző tiszaborkúti alacsonytámadás a budapesti gyors
vonat ellen. 

Honnét és miként kapta ilyen rövid idő alatt a vezérkar főnöke a megbíz
ható értesülést arról, hogy a támadók a szovjet légierő gépei voltak? A szer
vezési adottságok alapján nem nehéz erre válaszolni. 

10 Gyűjteményemnek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum számára történt átadásáról szóló 
írásomat 1.: Katonák hagyatéka. Hadak Utján, 1987. május-június, illetve Bécsi Napló, 1988. 1. 
szám. 

11 Ellentétben a hazai történetírásban és publicisztikában közkeletű megállapítássá} Magyar
ország nem üzen hadat a Szovjetuniónak. A magyar fél nem provokált támadás következtében 
kinyilvánította, hogy a hadiállapotot a két ország között beállottnak tekinti. A körülményekről 
részletesebben: Szakály Sándor: A „Hadüzenet". Eletünk, 1987. 2. szám, uő: „ . . .Magyarország 
és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott" Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 2. szám, 
27—44. O. 

12 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. 12. 26 — Szovjetunió, 1952. 05. 28.), hivatásos katonatiszt, 
gyalogsági tábornok, illetve vezérezredes; 1938. szeptember 29-e és 1941. szeptember 4-e között a 
Honvéd Vezérkar főnöke. 

13 Bartha Károly (Bp. 1884. 06. 18 — Linz [Ausztria], 1964. 11. 22.), hivatásos katonatiszt, tá
borszernagy, illetve vezérezredes; 1938. novenber 15-étől 1942. szeptember 24-éig honvédelmi mi
niszter. 
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A Honvéd Vezérkar főnöke, aki 1940 márciusa óta az egykori honvédség fő
parancsnoka hatáskörét is ellátta, a vezénkar főnöke 1. osztályát (1. vkf. osz
tály), még hozzá annak elvi alosztályát (1. a. vikf.) használta fel saját adminiszt
rációjának, iratváltásának lebonyolítására. Így például a kormányfőhöz, vagy 
az államfőhoz intézett feliratai az 1. a. vkf. osztály iktatószámai alatt fuitottak. 
Az 1. vkf. osztály vezetője volt (tehát a vezérkair főnökének közvetlen referen
se, a szó szoros értelmében legközelebbi munkatársa. Werth Henrik adminisz
trációjának összes szálai az 1. vkf. osztálynál futottak össze. A feltett kérdésre 
a választ tehát az 1. vkf. osztály szolgálattá munkakörén belül kell keresni. Az 
események idején az 1. vkf. osztály vezetője Sáska Elemér vezérkari alezredes 
volt.1* ö volt, igazgatási vonalon, az események kulcsszemélye.15 

Sáskát, szolgálata beosztásom révén, személyesen ismertem. A szóbeszéd sze
rint, mint a gyalogságtól származó vezérkari tiszt, Werth kedvencei közé tar
tozott, akinek véleményére sokat adott. Sáska osztályán keresztül bonyoló
dott le Werth szolgálati iiratválrtása Kurt Himer tábornokkal,16 a hitleri főhadi
szállás Budapesten székelő összekötő törzsének vezetőjével. Himer naplójának17 

egyes megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy a németek nem sokra 
becsülték Sáska képességeit.18 

1971 folyamán a „casus belM"-ről írásom jelent meg a Münchenben megjele
nő Hadak Ütján-ban.19 Ebben utaltam arra, hogy a vezérkar vezető személyei 
rokonszenveztek a németekkel való szorosabb katonai együttműködéssel. Sáska 
egy, a lap szerkesztőjéhez, Darnóy Pálhoz20 intézett írásában hangsúlyozta, 
hogy a „vezérkar" mindig is ellenezte a hitleri hadműveletekibe való aktív be
avatkozásunkat. Így kerültem Sáskával, aki akkor Stuttgartban élt, levélvál
tásba. Ennek keretében utaltam Werth azon három felterjesztésére, amelyek
ben a kormánynak a németekkel való szorosabb katonai kapcsolatokat aján
lotta.21 Megküldtem neki — a későbbiek során még részletesebben emlíitésre 
kerülő — 50.606/eln. 1. vkf. 1941. számú, az osztálya által szerkesztett ügydarab 
első belső oldalának fényimásolatát és ennek keretében a következő kérdéseket 
tettem fel: kitől, milyen úton és milyen szöveggel értesült a kassai esemé
nyekről és ezek alapján mit jelentett, mit javasolt főnökének, Werth Henrik
nek?22 

Sáska a kérdéseket válasz nélkül hagyta.23 A pongyola, általánosságokat tar
talmazó írásból azonban két körülményt mégis le lehet szűrni. Elsőnek vilá-

14 Sáska Elemér (Kassa, 1898. 11. 20 — Stuttgart [Németország], 1985. 03. 31.), hivatásos katona
tiszt, legmagasabb rendfokozata vezérőrnagy. 1941. február 1-je és 1942. május 1-je között a 
Honvéd Vezérkar főnöke l. osztályának a vezetője vezérkari alezredesi, illetve vezérkari ezredesi 
rendfokozatban. 

15 Mint az 1. vkf. osztály vezetője közvetlen információkkal rendelkezett és lépéseket tehe-

16 Himer, Kurt (Cottbus, 1888. 12. 21 — Keleti Front, 03. 26.) tábornok. 1941. 03. végétől 1941. 
08. 18-ig a budapesti német összekötő törzs parancsnoka. 1939. 10. 01.: vezérőrnagy, 1941. 10. 01.: 
altábornagy, 1941. 09. 17 — 1942. 03. 26. : a 46. gyaloghadosztály parancsnoka. 

17 Himer tábornok naplójának magyar fordítását 1. : Kun József (közli) : A német hadvezetés 
magyarországi politikájához, 1941 március—július. Századok, 1965. 6. szám. 

18 Valószínűleg azt kifogásolhatták a németek, hogy Sáska nem beszélt oly kifogástalanul 
németül mint a magyar királyi honvédség tábornokainak és vezérkari tisztjeinek többsége. 

19 Borsányi Julián: Az 1941-es hadüzenet „casus belli'-je. Hadak Utján, 1971. október — 1972. 
márciusi számok 

20 Darnóy Pál (Székesfehérvár. 1912. 04. 04 — München [Németország] 1987. 06. 13.), hivatásos 
katonatiszt, vezérkari százados. 1962-től haláláig a Hadak Utján c. folyóirat felelős kiadója. 

21 Werth Henrik emlékiratait, illetve átiratait 1.: Diplomáciai iratok Magyarország külpoliti
kájához 1936—1945 V. k. Bp., 1982. 778., 806. és 839. számú irat. 

22 V. ö.: Borsányi: i. m. 339. o. 
23 Sáska válaszát 1.: Borsányi: i. m., Függelék XXIII. 2. 
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gossan kimondja, hogy az eseményeket ő referálta a vezérkar főnökének. Amit 
tehát Werth tudott, azt tőle tudta. Ez teljes mértékben hihető, mert ez felelt 
meg a Werth és Sáska közötti szolgálati viszonynak. Emellett Sáska, közlései 
szerint, óvatos eljárást javasolt főnökének. Óvott attól, hogy a kassai ese
ményekből „casus belli"-! formáljanak. Ehelyett a 2. vkf. osztály által végre
hajtandó kivizsgálást és diplomáciai lépésekét ajánlott. Werth, írja Sáska, ma
radéktalanul egyetértett Sáska ezen helyzetmegítélésével és elfogadta javas
latait. Ez a közlés minden részletében ellentmond az ismert valóságos körül
ményeknek, Werth későbbiekben tanúsított viselkedésének. 

Sáskával való további levélváltásom megszakadt, a tábornok rövidesen el
hunyt.2'1 így sohasem fogjuk megtudni, hogy a vezérkar főnöke milyen tájé
koztatást kapott legközvetlenebb munkatársától a Kassa és a Tisza völgye fe
letti légtér eseményeiről. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy az akkor érvé
nyes előírások és lehetőségek alapján milyen úton kellett volna a legfelső kato
nai vezetésnek az eseményekről tudomást szereznie. Erről lesz szó a követke
zőkben. 

Az egykori magyar királyi honvédség Szolgálati Szabályzata, I. részének 42. 
§-a, a 330. pontjában, arra kötelezte a helyőrségek rendészeti ügyeiért felelős 
állomásparancsnokokat, hogy „nagyobb szerencsétlenségekről", illetve „az ál
lam érdekeit érintő minden fontos eseményről" jelentést tegyenek2"' — többek 
között — a honvédelmi miniszternek és a honvédség főparancsnokának, illet
ve az akkori helyzet szerint, utóbbi helyett, a vezérkar főnökének. A kassai 
állomásparancsnok, vitéz Máthé Kálmán tábornok,20 teljes .mértékben megfelelt 
ezeknek a rendelkezéseknek. Más kérdés, hogy miképpen és milyen eredménnyel. 
Hogy az említett jelentésékből a vezérkar főnökség — értelemszerűen az 1. 
vkf. osztály — semmi konkrétumot sem vonhatott le a támadók nemzetiségére 
vonatkozóan, az kitűnik a következőkből is. 

Kassára érkezve a kíséretemben levő Molnár Endre őrnaggyal, az OLP ki
képzési előadójával elsőnek az álloimásparancsnoknál jelentkeztünk. Részt vet
tünk azon az értekezleten, amelyen à város katonai létesítményeinek légoltalmi 
felelősei referáltak az épületeiket ért esetleges károkról és amelyen Máthé 
tábornok segédtisztje27 vázolta azt a keveset, amit a támadás lefolyásáról el
mondhatott. Ez alig volt valamivel több a semminél, mert a városparancsnok
ságnak semmiféle szervezetszerű — szolgálati — összeköttetése nem volt sem 
a városi hatósági légoltalmi szervezettel, sem a helyi vagy országos figyelőrend
szerekkel, sőt még a helyőrség légvédelmét ellátó honi légvédelmi tüzérség ala
kulataival sem. (Utóbbi parancsnoka, Csejtey Béla alezredes,28 nem is volt 
jelen az értekezleten. Amint azt Máthé tábornok segédtisztje nekünk elmon-

24 Sáska Elemér 1985. március 31-én hunyt el Stuttgartban. 
25 Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára. Az I. Rész 42. §-a az Állomásparancsnok -

ságok kérdését taglalta. A 365. pont foglalkozott a „Rendkívüli eseményekről szóló jelentés"-sel. 
A—32, a. Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára Bp., 1931. 

26 Máthé Kálmán (Kassa, 1890. 05 21 — Bp. 1970. 01. 05.), hivatásos katonatiszt, 1942. október 
l-jétől altábornagy. Az adott időben a kassai székhelyű 23. honvéd gyalogdandár parancsnoka 
és egyben Kassa állomásparancsnoka. 

27 Nevére már nem emlékszem. 
28 Csejtey Béla (1896. 03. 05 — San Francisco [U. S. A.]. 1977.), hivatásos katonatiszt, tüzér 

alezredes. A kassai bombatámadás idején a kassai légvédelmi tüzércsoport parancsnoka. 
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dotta, ismereteik zömét az állomásparaincsnokság beosztottjaitól, illetve azok 
hozzátartozóinak közléséből — tehát „magánúton" — szerezték. Ennek meg
felelő volt az állomásparancsnok vonatkozó szolgálati jelentéseinek tartalmi 
értéke is. 

A támadást illetően Máthé tábornok két jelentéséről tudunk. Először 14 
óra 20 perckor jelentette a történteket személyesen távbeszélőn a HM légügyi 
főcsoportfőnökségének. A tényt magát a második jelentésből ismerjük. Maga 
a szöveg nem volt utólag rekonstruálható. Az sem, hogy az állomásparancsnok 
miként tudta Budapestet elérni, hiszen a miskolci kerületi légvédelmi központ 
közlése szerint a támadást követően mindennemű távbeszélő összeköttetés meg
szakadt Kassával. Valószínű azonban, a HM VI. csoportfőnöke e jelentésből tud
ta meg az eseményeket és tájékoztatta a támadás tényéről — és nem többről! — 
az OLP vezető beosztottjait, tehát engem is. A második jelentés már többet 
mondott. Ebben a 21 óra 10 perckor keltezett géptáviratban Máthé tábornok, 
hivatkozva a megelőző távbeszélő jelentésére, igyekezett összefoglalni a nap 
eseményeit:2" A jelentés legtöbb adata téves. Azokból a támadók nemzetisége, 
a géptípusok, vagy hasonlók nem tűnnek ki. A jelentés csak „ellenséges gé
pekről" szól. Nem pontos a ledobott bombák száma, a halottaké, valamint té
vesen közli, hogy az 5'8 M üteg három lövege sérüllt meg, holott az üteg mind 
a négy lövegcsöve leszakadt a bölcsőről. A jelentés megemlíti ugyan, hogy a 
támadók felségjele nem volt „megállapítható", de a legfigyelemreméltóbb köz
lése a gépek színezésére vonatkozott. Amint a jelentés mondja, ,,a gépek a hon
védségnél legubban (sic!) bevezetett színezéssel voltaik ellátva".30 

Honnan ismerték ezek a „szemtanúk" — értsd laikus polgári személyek — 
azt a színezést, amelyet „legújabban" a honvéd légierőnél rendeltek el?:n és 
amelyet — amiint azt megállapítottam — sem maga az állomásparancsnok, 
sem a segédtisztje nem ismert? 

Mivel ezt a jelentést a vezérkar főnöke a sorsdöntő minisztertanács előtt 
még nem ismerhette, abból semmiféle következtetést sem vonhatott le a tá
madók nemzetiségét, még kevésbé a szándékaikat illetően. 

* 

Ha minden úgy pergett volna, ahogyan azt az érvényes rendeletek által élet
rehívott helyzet megkívánta volna, akkor 1941 júniusában két olyan szervezet 
létezett volna, amelynek révén a döntésre hivatott vezetés az ország légteré
ben folyó minden repülőtevékenységről, légitámadásról, illetve annak veszé
lyéről, idejében és megbízhatóan értesülhetett volna. 

Az egyik a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó „honi légvédelmi 
figyelő- és jelzőszolgálait", a másik az ennek a kiegészítésére szánt, a hatósági 
légoltalom részét képező „helyi légoltalmi figyelőszolgálat". 

Az elsőt, mint országos szervezetet, még a HM VI. csoportfőnökség — az 
OLP katonai alosztálya — szervezte és gondoskodott — inkább papíron, mint 
a valóságban — a szükséges anyagiakról. A már emllített 1941. április 10-ei át-

29 L. : Borsányi: i. m.. Függelék I. 4. b. 
30 Uo. 
31 Az un. sárga jelzés felfestését a magyar hadi- és futárrepülőgépekre 1941. június 19-én 

rendelte el a honvéd légierők parancsnoka. A rendelet 56. 097/eln. le. mü. — 1941. VI. 19. számot 
viselte. V. ö.: Borsányi: i. m., Függelék VI. 1. b. 
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szervezési rendelet, az I. légvédelmi hadtest felállításáról intézkedve, a honi 
légvédelmi figyelő- és jelzőszolgálat egészét a légvédelmi hadtest alárendelt
ségébe utalta. Az OLP-nek tehát a támadás napján már semmi szolgálati köze 
sem volt e szervezethez, amelyről röviden a következőket kell tudnunk: 

A szolgálat lényegét az ország területén felállított kb 500 figyelőörs hálózata 
képezte volna. Az általában az idősebb korosztályokihoz tartozó személyek — 
akik a figyelőörsök személyi állományát képezték — a nemzetiségi területe
ken jórészt még a szolgálati nyelvet — magyar — sem uralták, aktiválásuk 
idején — 1941 június elején — még nem valtak kiképezve, jóformán semmi 
felszereléssel nem rendelkeztek és összeköttetésük a nyolc kerületi légvédel
mi központtal csak rögtönzött volt. Mindent egybevetve a kassai támadás nap
ján ez a szervezet, amelynek központja a légvédelmi hadtest közvetlen aláren
delésében a budai Kisgellérthegy alatti „Sziikilalközpontban" helyezkedett el, 
nem volt működőképes. A miskolci kerületi légvédelmi központ például, amely
hez Kassa is tartozott, a támadás napján semmiféle híradóösszeköttetésben nem 
állott — az esti órákig — a várossal. 

A hatósági légoltalom által szervezett „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" ál
talaiban — így Kassán is — működőképes volt. Ezen a napon — 1941. június 26-
án — az ország északi részén bekövetkezett riasztások zömét — többségükben 
„vak" riasztásokat — általában a „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" váltotta ki. 

A vázolt körülmények ellenére az első, a támadó gépeket közelebbről — ha 
nem is helyesen — meghatározni kívánó közlés az országos szervezettől, az I. 
légvédelmi hadtestparancsnokságtól érte el a vezérkart. (2. számú melléklet, 
95. o.). Igaz, hogy elkésve és igaz, hogy sem Sáska, sem főnöke nem tudtak vol
na azzal mit kezdeni, még akkor sem ha azt idejében kapják. Ez az okmány any-
nyira jellemzi az akkori helyzetet, hogy egyes részeit indokolt itt megismételni."'-

A jelentés tárgykivonata szó szerint „szovjet" gépeket említ, bár ennek a 
szöveg lényegében ellentmond. A jelentés ugyan „egybehangzó" közlésekre hi
vatkozik, de ezek a valójában ellentmondóak és a tényeket sem fedik. Csejtey 
alezredes például hozzám írott levelében"'"'' úgy emlékezett, hogy felismerni vélte 
a szovjet felségjelet a támadó gépéken, Gbirke főhadnagy"''' azonban tagadja, 
hogy bárkinek, bármikor jelentett volna.'55 Krúdy Ádám:!,i pedig minden más 
alkalommal a német Heinkel bombázókhoz „hasonló" típusokról beszélt. A je
lentésben hivatkozott géptípusok egyébként is a tengelyhatalmaik légierőiben 
szerepeltek. 

Zavarosak, az ismert körülményeknek ellentmondóak a jelentés más részei is» 
így például az időjárásra, a gépek „sárga" festésére vonatkozó adatok. Jogos 
az a kérdés is, hogy a légvédelmi. hadtest honnét kapta Kassára vonatkozó 
adatait, amikor a miskolci kerületi légvédelmi központ, a támadást követően, 
még 26-án este sem tudott Kassával .távbeszélő kapcsolatba lépni? Justhy 
Emil37 személyének ismeretében érthető a jelentés nem átgondolt ziláltsága, 

32 V. ö.: Borsúnyi: i. m. 112—114. o., illetve Függelék VII. 2. 
33 Bcrsányi: 1. m., Függelék V. 1. 
34 Chirke Jenő (? 1911. 02. 09 — ), hivatásos katonatiszt. 1941. november l-jétől repülő százados. 

A támadás időpontjában repülő főhadnagy a kassai Horthy Miklós Repülő Akadémián. 
35 Borsúnyi: i. m., Függelék IV. 1. 
36 Krúdy Ádám (1907. 12. 23 — Bp. 1973. 06. ?). hivatásos katonatiszt, repülő százados. A kassai 

Horthy Miklós Repülő Akadémián oktatótiszt. 
37 Jvsthy Emil (Drenkova, 1890. 03. 14 — Ludwigshafen [Németország], 1959. 12. 31.) hivatásos 

katonatiszt. 1944. november l-jétől vezérezredes. 1941. január l-jétől március 1-jéig a Légierők 
parancsnokának 1. helyettese, majd október 1-jéig beosztott tábornoka. Mint ilyen, a felállításra 
került I. légvédelmi hadtest parancsnoki beosztását is ellátta. 1941. október 1-je és 1942. október 
l-je közö1 az I. légvédelmi hadtest parancsnoka. 
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de kevésbé érthető, hogy vezérkari főnöke, a hajszáüiasogaitóan pedáns Amb
rózy Arnold38 miként engedhette útjára ezt a papírt?39 

Nem tudok magyarázatot találni a Jusťhy-aláírlás, illetve az „Elosztó" („Kap
ják: . . . " ) alatti kézírásos betűcsoportra sem. A „K" betű kétségtelenül a „kiad
ható" utasításit jeleníti, de ennek semmi érteilime sincsen, akár Justhy, akár Sáska 
kézjegyének tekintjük a keltezést követő kézjegyet. Jellemző a kassai esemé
nyekkel foglalkozók felületességére, hogy ezek és az ehhez hasonló részletek 
senkit sem érdekeltek. 

A vettemzési bélyegző tanúsága szerint (5617-es ikitatószáim) az említett je
lentés 1941. június 27-én akkor érkezett az 1. vkf. osztályhoz, amikor az, 5606/ 
ein. 1. vkf.-1941. szám alatt, már intézkedett az események „kivizsgálásáról". 
Az előadó tehát helyesen jiárt el, amikor „intézkedésre (már) nincs szükség" 
megjegyzéssel a légvédelmii hadtest jelentését irattárba („itt") helyezte. Fi
gyelmet kíván Árvay40 „pro domo"-jának az a megalapítása is, amelyből ki
tűnik, hogy a vezérkar már tudomással bírt arról, hogy — szervezési megkü
lönböztetés céljából — a szovjet légiierő gépei is alkalmazták a sárga csíkokat, 
összegzésül megismételjük, hogy az I. légvédelmii hadtesttől, mint a honi légvé
delmi figyelő- és jelzőszolgálat központi parancsnokságától érkezett „post 
festam" jelentésből nem lehet a kassai támadók szovjet voltára következtetni. 

Egy héttel a kassai támadást követően egykori osztálytársamhoz, az előb
biekben már említett Ambrózy Arnoldhoz voltam meghívva. Természetesen 
szó került Kassáról is. Akkor még az élőbbekben tárgyalt jelentést nem ismer
tem, tehát nem is említettem. Annál inkább azt a tényt, hogy június 26-án az 
ország északi részén tucatnál több ízben rendeltek el légi riadót, anélkül, hogy 
(Kassa és a Tisza-völgye kivételével) támadásra került volna sor. — A lég
terünkben valóban ilyen sűrűn mozogtak a szovjet légierő gépei? — kérdez
tem. Ambrózy válasza felettébb tanulságos a „marxista történészek" céltuda
tosan dezinformációs publikációinak jellemzésére. 

Az 1941. június 26-̂ ai feltűnően sok „vak" riasztás okának megállapítását — 
közölte Ambrózy — az I. légvédelmi hadtest parancsnoksága még aznap este 
elrendelte. • A kivizsgálásba a német légierő magyarországi képviselőjének, 
Fütterer tábornoknak''1 a törzse is bekapcsolódott/'2 A kivizsgálás hamar meg
állapította, hogy a szokatlanul sűrű légitevékenységet a Kárpátok északi és ke
leti oldalának légteréből hadműveleti feladataikról szabálytalanul, bejelentés 
nélkül, az észak-magyarországii légtéren keresztül visszatérő német kötelékek 

38 Ambrózy Arnold (Karlova, 1904. 06. 25 — Debrecen , 1973.) h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i 
ő r n a g y az ado t t i dőpon tban . 1941. 06. 10 — 1942. 03. 15.: az I. l égvéde lmi had t e s t vezé rka r i osz tá ly 
vezetője . 

39 Mind J u s t h y , mind Ambrózy személyes tu la jdonsága i t jól i smer t em. J u s t h y n a k , amíg a 
HM VI. csopor t főnöke volt, n a p o n t a re fe rá l tam, míg A m b r ó z y o s z t á l y t á r s a m vol t a L u d o v i k a 
A k a d é m i á n és azt köve tően is szoros é r in tkezésben m a r a d t u n k . 

40 Arvay László (? 1904. 11. 10 — Bp. 1985. 08. 12.), h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i százados . 
L e g m a g a s a b b rendfokoza ta a lezredes (1944. 01. 01). A h á b o r ú végén a vezé rka r i tes tü le t tő l visz-
szakerü l t a r epü lőkhöz . 

41 Fütterer, Cuno-Heribert (?, 1894. 04. 02 — München, 1962.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb 
rendfokozata repülő tábornok, az 1930-as évek második felétől német légügyi attasé és a német 
légierő magyarországi képviselője. 

42 F ü t t e r e r vona tkozó fel jegyzése a f re iburgi Mi l i t ä ra rch ivban t a l á lha tó 
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okozták. Fütterer tábornok az illetékes német „Luftflotte IV"-en keresztül 
azonnal intézkedett.43 A bejelentés nélküli, önkényes átrepülések annóil inkább 
megszűntek, mert közben, az arcvonal mozgásával, a német légierő hadműve
leti légtere is keletebbre tolódott. 

A Rákosi-, majd Kádáir-ikonszak „marxista történetírása", amely elhitetni 
kívánta, hogy a kassai támadás a magyar és a német vezérkar közös össze
esküvésének volt a műve, az előbb említett sűrűbb légitevékenységet úgy ma
gyarázta, hogy azt maga a honvéd vezérkar szervezte azért, hogy azzal leplezze 
a „kassai provokációt"44 

Tudjuk, hogy az arra illetékesek sem a kassai bombázógépek felségjeleit, sem 
azok egyéb adatait nem állapították meg. Mégis, az államvezetés, alig öt órán 
belül, szovjet gépeket feltételezve hozta meg a döntést. Volt-e „post festum" 
olyan igyekezet, amely a bizonyossiágoit kívánta megállapítani? — kell kérdez
nünk. A felelet: igen — bár ezt az „igent" fenntartásoklkai kell kezelnünk. A 
vezérkar főnöke ugyanis már a következő nap délelőttjén, az 1. vkf. osztály 
útján és a már említett 5 606/eln. 1. vkf.-1941. számú ügydarabjával4*'' elren
delte egy „vizsgálóbizottság" kiküldését, ám mind a „vizsgálat", mind a „bi
zottság" szavak behatóbb ellenőrzést kívánnak. 

Ezen ügydarab soriáa nem mindennapi, ezért beható taglalást igényel. Sor
sa éppoly kalandos, mint a Justhy-féle jelentésé.46 

A „Magyar királyi honvéd vezérkar főnöke" fejlécű előadóív első-külső ol
dalának „tárgya" szerint „vizsgálóbizottság kiküldéséről Kassára" lenne szó, 
de az első belső oldal „Pro domo"-ja szerint mind a „vizsgálat", mind a „bizott
ság" fogalmak e helyt behatóbb figyelmet kívánnak. A „Pro domo" első be
kezdése ebbe a „hivatalos" bizottságba részben a sajtó, részben a külképvise
letek (sic!) bevonását is kívánja. Nehéz elképzelni, hogy ilyen összetétellel 
szakszerű, beható kivizsgálásról szó lehetne. A második bekezdésből ezután 
megtudjuk, hogy nem a támadók kilétét kell megállapítani, mert az ügydarab 
azt máris mint „szovjetet" féltételezi, hanem „igazolni" kell a tényt, vagyis 
azt, hogy a vezérkar főnöke helyesen tájékoztatta az államvezetést, amikor 
— Kassa esetében — a szovjet légierőt mondotta a támadónak. Ezt a benyo
mást megerősíti a „Pro domo" utolsó mondata, amely hangsúlyozza, hogy a 
bizottság „elnöke" feltétlenül és minden tekintetben megfelelő személy le
gyen. Ez az utalás egyéhként azért is értelmetlenül felesleges, mert a rendel
kező rész — az aldal jobb hasábjában — már maga kijelöli ezt az „elnököt", 
t. i. a 2. vkf. osztály „különleges csoportja" vezetőjét.47 Ennél a résznél külö
nösen szembetűnő az ügydarab egyik — elég súlyos — ügykezelési alaki hibája. 
Ebben a „rövid úton" („r. u.") átadott ügydarabban ugyanis az 1. vkf. osztály 

43 A Luftflotte IV. in tézkedése ugyancsak F r e i b u r g b a n ta lá lha tó . 
44 V. Ö. Dombrády Lóránd: Ada lékok Kassa bombázásához . Hadtörténelmi Közlemények, 1979. 

2. szám, 319—321. o. 
45 L. a 3. és 4. számú mel lék le te t ! 
46 A jelzet t ü g y d a r a b r ó l Szabó László — Pinér István: A hóhérok ny i l a tkoznak c ímű p a m 

fletje révén szerez tem tudomás t . Az i ra t a Be lügymin i sz té r ium I r a t t á r á b a n volt fellelhető (sic!). 
1987 n y a r á n Lipta i Ervin vezé rő rnagy , a Had tö r t éne t i In tézet és Múzeum a k k o r i főigazgatója 
jóvol tából j u t o t t a m egy máso la thoz . 

47 Az i r a ton a k lgs . he lye t t vé lhe tően e l í rás mia t t elg. szerepel . A csopor t vezetője a k k o r 
Kol lényi György vezé rka r i százados volt . 
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vezetőjének, Sáska vezérkari alezredesinek nem volt illetékessége a 2. vfcf. osz
tály egy részével rendelkezni. Csupán felkérhette volna a 2. vkf. osztály ve
zetőjét, Ujszászy István vezérkari ezredest48 az intézkedés megtételére, a ki
vizsgálásra kiszemelt személy, vagy munkacsoport kijelölésére. Persze az a fel
fogás is lehetséges, hogy az utasítást formailag nem Sáska, hanem maga a 
láttamozó, a vezérkar főnöke adta ki.'A legszembetűnőbb hiányosság azonban 
a következő: a rendelkezésemre álló ügydaraibon — fényimásolat — semmi 
nyoma annak, hogy a 2. vkf. osztály ezt az előadóívet megkapta volna, semmi 
nyoma az elintézésnek, a kapott intézkedések végrehajtásának. Miután az ügy
darab többi oldalai üresek, ennek egy ún. „betétíven" kellett volna megtörtén
nie, illetve a lefolytatott vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv egy 
példányának az ügydarabban kellene lennie. Elhelyezés előtt még a vezérkar 
főnöke szárnysegédéhez kellett volna az ügydaraibnak jutnia, hogy a vezérkar 
főnöke a végrehajtást, illetve annak eredményét tudomásul vehesse. Ennek 
így kellett volna történnie, ám mindennek semmi nyoma. Csak az képzelhető 
el, hogy az ügydarabból az említett betétlapot és a vizsgáilat eredményét tar
talmazó jegyzőkönyvet valaki kiemelte, mielőtt az a Hadtörténelmi Levéltárba 
került volna. Mielőtt ezen a vonalon tovább mennénk, lássuk, hogy az elren
delt vizsgálattal összefüggően mi történt Kassán? 

A következőkről volt — részben hivatalból — tudomásom, illetve utólag a 
következőket tudtam mególllapíitani : 

A sajtó és a „külképviseletek" kassai kiszállása valóban megtörtént, még
hozzá a támadást követő hét keddjén, azaz 1941. július l-jén. Ezt a csoportos 
utat azonban nem a 2. vfcf. osztály, hanem a HM Elnökség attasécsoportja bo
nyolította le, Literáty Ervin alezredes49 irányításával. 

Június 30-án, hétfőn Literáty alezredes felhívott telefonon és a tanácsomat 
kérte, hogy meghívottjainak mit mutasson meg Kassán. Javasoltam, hogy hív
ja fel a város légoltalmi előadóját, László Árpád tűzoltóparancsnokot50 és Kassán 
bízza rá a program lebonyolítását. Literáty alezredes megfogadta a tanácsomat. 

Literáty alezredes csoportjával 1941. július l-jén, kedden reggel autóbusz-
szal utazott Kassára, Partridge őrnagyot, az Amerikai Egyesült Államok követ
ségének katonai attaséját kivéve,51 aki saját gépkocsijával érkezett Kassára 
és idő előtt távozott.5'2 Partridge a megtekintések alatt is távol tartotta ma
gát a csoporttól. Kassán, a tűzoltóparancsnokságon először László Árpád tájé-

48 Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. 08. 30 — ?) .hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfo
kozata vezérőrnagy. 1939. május l-jétől 1942. augusztus 1-jéig a 2. vkf. osztály vezetője. 

49 Literáty Ervin (Illava, 1894. 08. 07 — ), hivatásos katonatiszt, alezredes; 1942. 10. 30-ai rang
gal ezredes. Az adott időszakban a HM elnökség B. csoportban teljesített szolgálatot. 1940. 08. 01 
— 1945. 01. 26.: HM Elnökség B. csoport, ill. annak megszűnése után (1941.?) 2. vkf. osztály at
tasécsoport-vezető. 1945. 02. 19 — 1948. 11. 30-ig az új honvédségben szolgált. 1952. 08. 05.: lefokoz
ták és kitelepítették. 

50 László Arpád (?) a kassai polgármester légoltalmi előadója, egyúttal a város légoltalmi pa
rancsnokának, a rendőrkapitányság vezetőjének volt első számú légoltalmi szakközege is. A 
légoltalmi parancsnok által a belügyminiszterhez felterjesztett „kárjelentést" ő állította össze. 
Ezt az országos tűzrendészeti felügyelőnek, vitéz Kiss Lajosnak is megküldte és mellékelte az 
általa vezetett „eseménynaplónak" azon részeit is, amelyek a bombatámadással voltak össze
függésben. Ezt az „eseménynapló-kivonatot" Kiss Lajos a HM VI. csoportfőnökségnek is meg
küldte és annak egyik példánya a HM 36. osztály fontosabb irataival együtt nyugatra került. Az 
eseménynapló említést tesz egy magyar vezérkari tisztről — nevére már nem emlékszem —, aki 
a katonai attasék látogatása után László Árpádtól átvett ciril betűs bombamaradványokat és 
vizsgálatokat végzett Kassán. Ezek az iratok a második világháború után a Karlsruhéban mű
ködő magyar misszió utján — mely a US Restitution Control Branch mellett működött — ha
zakerültek. 

51 Patridge, Richard C. (?) 1941-ben budapesti amerikai katonai attasé, őrnagyi rendfokozat
ban. 

52 Harry Wester százados, Svédország budapesti katonai attaséjának korabeli közlése. 
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koztatta a vendékeiket az eseményről, majjd kívánságra bombamaradványokat 
osztott szét.53 Utáina a város polgármestere látta ebédre vendégül a Budapes-
ről érkezetteket. Ebéd után bejárták a kárhelyeket, felvételeket készítettek. 
Befejezésül a városon kívül, az egyik gépágyús szakasz tüzelőállásának közelé
ben levő vendéglőben, mint a HM Elnökség vendégei, meguzsonnáztak, majd 
visszatértek Budapestre. Valamiféle tüzetesebb kivizsgálásról szó sem volt. 
Inkább egy látványosan kellemes kirándulásról. 

Az említett kivizsgálás és az ügydarab által kivánt demonstratív megálla
pítások tehát a 2. vkf. osztály „különleges csoportjára" vártak volna, ennek 
azonban a birtokomban levő ügydarabmásolaton semmi nyoma. Mivel tudtam, 
hogy az 1941. évi budapesti őszi Nemzetközi Vásáron, a légoltalmi pavilonban, 
olyan bombamaradványakat is bemutattak, amelyek valamely vezérkari osz
tály útján Kassáról származtak volna, igyekeztem kapcsolatba kerülni az ak
kori „különleges csoport" vezetőjével, Kollényi György vezérkari alezredessel, 
az adott időben vezérkari századossal. Ez nem volt túlzottan nehéz. A köteteim 
szerkesztése idején Kollényi Bad Riechenhallban, az osztrák—német határ kö
zelében lakott. Levélben fordultam hozzá, megküldve az ügydarab azon ré
szének másolatát, amelyet a Pintér—Szabó-féle pamflet5'1 közölt. Megkérdez
tem, hogy a „külöleges csoport" mit végzett Kassán és hogy a Nemzetközi .Vá
sáron kiállított, szovjet eredetűnek nyilvánított foombaimaradványok itőle szár
maztak-e? Mindkét kérdésemre meglepő választ kaptam. Kollényi nem emlé
kezett arra, hogy a szóban forgó ügy darabot valaha is látta volna. Olyan uta
sítást ő sohasem kapott, sohasem járt ilyen szolgálati ügyben Kassán, írta. 
Mi több, ő a neki küldött fakszimilét — velem ellentétben — hamisításnak 
tartja.55 A másik kérdésre adott válasza még rejtélyeiseb b. Arra emlékszik 
ugyan, írta, hogy a kassainak mondott bombamaradványok tőle kerültek a 
Nemzetközi Vásárra, de arra már nem, hogy azok miként jutottak hozzá, illetve 
a „különleges csoporthoz". Kollényi ezen állításai mellett mindvégig meg
maradt.56 

Még egy körülmény lényeges. László Árpád eseménynaplója szerint a ve
zérkar főnökség egy vezérkari tisztje az attasék és újságírók látogatását köve
tően járt kivizsgálás céljából Kassáin és tőle — László Árpádtól — kért és ka
pott felvilágosítást, valamint ciril betűcsoportokat viselő bombamaradványo
kat.57 

Kutatómunkám e része nem fejeződött be a Kollényival folytatott levélvál
tással. A nem nagyon szerencsésen fogalmazott ügydarab előadóját (szerkesztő
jét), a Budapesten élő Árvay László egykori vezérkari századost, személyesen 
ismertem.58 Levélben fordultam hozzá, de nem kaptam választ. Megkíséreltem 
Budapesten élő, vagy oda utazó ismerősök útján feltenni a kérdéseimet. Az 
egyik ilyen — sikertelen — próbálkozásom59 után Árvayt egykori ludovikás 

53 László A rpád „ e s e m é n y n a p l ó j á n a k " közlése azér t is f igye lemremél tó , mer t Pa r t r i dge őr -
negy szolgálat i j e l en tésében i sméte l t en a r r a uta l t , hogy Kassán n e m t u d t a k nek i olyan b o m b a 
m a r a d v á n y t mu ta tn i , me ly szovjet e rede t re uta l t vo lna . V. ö. : Borsányi: .m., Függelék VIII. 3. és 
VIII. 4. 

54 Pintér István — Szabó László: A hóhé rok ny i l a tkoznak . Bp. 
55 V. ö. : Borsányi: i. m. 340—341. o. 
56 Kol lényiva l folyta tot t tel jes levelezésem, az á l t a l am összegyűj tö t t teljes anyaggal együt t , 

a Had tö r t éne t i In tézet és M ú z e u m b a kerül t . 
57 V. ö. az 50. számú j egyze t t e l ! 
58'A légierőktől s z á r m a z ó Arvay László volt az 1. vkf. osz tá lyban minden , a kassa i t á m a d á s 

sal kapcso la tos ügy re ferense , az ő a lá í rása , megjegyzése i szerepe lnek a 2. számú mel lék le tkén t 
közölt ü g y d a r a b o n is. 

59 Borsányi: i. m.. Függe lék XVII . !.. 
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osztálytársa, a Floridából hazalátogató Héderváry-Konth János egykori híradó 
százados,00 ia Kassán történitek szorgos kutatóija kereste fel. ö sem járt több 
szerencsével. Árvay hajlandó volt elismerni az ügydarab szerzőségét, nem vi
tatta az aláírás eredetiségét, de a körülményeikre és az eseményekre nem kí
vánt emlékezni, még részleteiben sem.61 

A kassai támadás, pontosabban az államvezetés azon következtetése, amely 
ezt a támadást a szovjet légierő számlájára írta, súlyos nemzeti következmé
nyekkel járt. A vezérkar főnökének a kivizsgálást elrendelő irata — még ha 
az „post festam" jellegű is — mindenképpen beható vizsgálatot igénylő törté
nelmi okmánynak számít. Miután ez az ügydarab a Pintér—Szabó-féle ún. ri
portkönyv révén már 1962-ben — méghozzá több nyelven02 — napvilágot lá
tott, feltételezhető lett volna, hogy a hazai történészek felfigyelnek az ügy
darab sajátosságaira és igyekeznek azoknak utánajárni. Ez nem történt meg; 
ilyesminek eddig nyomát sem találtam. Csupán maga a Pintér—Szabó kettős 
volt az, amely az ügydárabbói következtetéséket vont le, persze olyanokat, 
amelyeknek nemcsak a „sine ira et studio" elvéhez, de még a józan észhez is 
alig van közük. Ennek bizonyítására, akarva nem akarva, az „argumentum ad 
hominem" alkalmazására kényszerülök. 

Bár riportkönyvben közölt fakszimile szövegéből minden kétséget kizáróan 
közvetlenül kitűnik, hogy a vezérkar főnöke, alárendelt osztályai útján, a ki
vizsgálásra a 2. vkf. osztály „különleges csoportját" utasította és bár nem lett 
volna nehéz megállapítani, hogy nekem, mint a HM VI. csoportfőnökség egyik 
beosztottjának e „különleges csoporthoz" semmiféle szolgálati közöm sem le
hetett, a szóban forgó ügydarabiból (!) mégis azt a következtetést vonták le, 
hogy személy szerint én voltam az, akit Kassára kirendeltek, azzal a konkrét 
utasítással, hogy az államvezetésnek az általuk kívánt szellemű bizonyítékot 
szoligáltassam. Ennek bizonyítása céljából az eseményeket több, mint tíz év
vel megelőzően készült (!) minősítésem azon szavaira — „minden tekintetben 
használható . . . " — hivatkoztak, amelyek belemagyarázhatok Árvay László — 
aligha átgondoltan fogalmazott — „pro domo"-jának utolsó bekezdésébe,03 Sza
bó László még messzebre ment. A Népszabadság 1960. február 28-ai számá
ban04 megjelent írásában arra utalt, hogy Bárdossy05 — akinek valójában fo
galma sem lehetett létezésemről — már jóval előbb (!) kiszemelt engem erre 
a feladatra. (Értsd ezalatt: Bárdossy már jóval előbb tudott a „kassai provo
kációról", illetve tervéről.) Ennek megfelelően utasította a vezérkar főnökét, 
aki ezen utasítás alapján rendelt ki személy szerint engem. Az a tény, hogy 
a kormányfő nem adhatott ilyen természetű utasítást a vezérkar főnökének, 
s hogy utóbb nem volt illetékes a HM egyik osztályvezetőjével közvetlenül in
tézkedni, nem zavarta Szabó Lászlót.0*' 

60 Héderváry-Konth János (? 1909. 08. 28 — ), hivatásos katonatiszt, 1941. 05. 01-től százados. 
61 Héderváry-Konth János részletes beszámolója a találkozóról a Hadtörténeti Intézet és Mú

zeumnak átadott irattáramban megtalálható. 
62 Az 54. jegyzetben már jelzett kötet angolul „Criminals at Large", németül „Unbestrafte 

Kriegsverbrecher" címen jelent meg Budapesten 1962-ben. 
63 Az inkriminált mondat. így hangzott „A bizottság elnöke feltétlenül minden tekintetben 

megfelelő legyen". V. ö.: a 2. számú melléklettel! 
64 Szabó László: A kassai bombázás cinkosa. Népszabadság, 1960. február 28., 10. o. 
65 Bárdossy László (Szombathely, 1890. 12. 10 — Bp. 1946. 01. 10.), jogász, diplomata. 1941. áp

rilis 3-a és 1942. március 7-e között miniszterelnök, illetve 1941. február 4-étől 1942. március 7-éig 
külügyminiszter is. 

66 A valótlanságok, sőt lehetetlenségek ilyen halmaza esetében megkíséreltem, a magyaror
szági lehetőségekhez mérten, a szerzők ellen jogi úton eljárni, de nem akadt ügyvédi munka
közösség, amely képviseletemet elvállalta volna! 
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Ha nem lenne olyan álláspont, hogy a letűnt rendszer szolgálatában álló ri
porterek közléseit nem lehet a történésznek kijáró mércével mérni, akkor áll
jon itt két kiragadott példa a történészi állásfoglalásokra. 

1971. március 26-án a budapesti Hadtörténeti Intézet ós Múzeumban meg
rendezett konferencián Tóth Sándor, a Hadtörténelmi Osztály vezetője kije
lentette, hogy a kassai provokáció előkészítésében — minden kétséget kizá
rólag — én is személyesen részt vettem, többek között Fütterer német tábor
nokkal együtt.67 

Ha nem is ilyen agresszívan, de a tények dezinformációs célú kitekerésében, 
nem maradt az előbbiek mögött a kitűnő történész, Bánki György azon köz
lése, pontosabban vélelme sem, miszerint a kassai támadást' — alig huszon
négy órával korábban (!) — délelőtti sörözés 'keretében, Werth Henrikkel az 
élen, határozták el német és magyar tábornokok.08 Az idézett vélelem gyakor
lati értelmetlenségét felesleges taglalni. 

Az eddig előadottak alapján kétségtelen, hogy a kormány kizárólag a vezér
kar főnökének tájékoztatása alapján állapította meg a Szovjetunióval beállott 
hadiállapotot, valamint az is tény, hogy a katonai vezetésnek akkor még sem
miféle olyan bizonyíték nem állott a rendelkezésére, amely ezt a tájékoztatást 
igazolhatta volna. Ha még tekintetbe vesszük Wertih Henrik azon három, egy
mást gyors egymásutánban követő felterjesztését, melyekre már korábban utal
tam, amelyekben javasolttá, sőt szinte követelte a németekkel való szorosabb 
katonai együttműködés szerződéses rendezését, akkor nem lehet kikerülni an
nak a ténynek vizsgálatát, hogy Werth Henriket saját személyében túl nagy 
felelősség terheli hazánk belesodródásáért Hitler ,,Barbarossa"-hadjáratába. 
Persze egyúttal figyelembe kellene venni, hogy mi az, amit a belpolitikai kény
szer alatt álló Bárdossy „Flucht nach Vorne" politikájának számlájára kellene 
írni, de ez már messze túllépné e visszaemlékezés kereteit. 

A hazai hadtörténelmi munkák között nem találtam olyan tanulmányt, amely 
behatóbban taglalta volna Werth Henrik e szerepót, e szerepéből eredő felelős
ségét. A következők felvetik azokat a vezérszavakat — és nem többet —, ame
lyek kiindulásul szolgálhatnának ahhoz, hogy igazságosak legyünk a Honvéd 
Vezérkar egykori főnökével kapcsolatban."" Ezt megelőzően azonban még két 
meggondolásra kell sort keríteni. 

Teljes mértékben elfogadom Gosatonyi Péter Rómában kiadott kitűnő mun
kájának70 tanulságát: Hazánk belesodródása Hitler ikeleti háborújába olyan 
fátum volt, amelyet geopolitikai helyzetünk és a lehetőségeinket messze meg
haladó politikai erők kényszerítették ki. A hitleri haderőt felgöngyölítő Vörös 
Hadsereg akkor sem állt volna meg a Kárpátok keleti oldalán, ha valamilyen 
csoda folytán a kassai bombák robbanása ellenére megőrizhettük volna nem 
hadviselő státusunkat és megelégszünk az Északkeleti Kárpátok megerősíté
sével.71 

67 Tóth Sándor: Horthy — Magyarország felkészülése és bekapcsolódása a Szovjetunió elleni 
háborúba. Hadtudományi Közlöny, 1971/1. sz., 111. o. 

68 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Bp., 1964. 147—148. O. 

69 A hadiműszaki törzskar főnöke 1943-tól, jórészt a magyar 2. hadsereg sorsának tanulságai 
alapján, a testület számára időszakonként a „sine ira et studio" elv szellemében helyzetelemzo 
megbeszéléseket tartott. A következőkebn vázolt gondolatok nagy része ott került megvitatásra, 
ezek tehát ugyancsak „visszaemlékezéseknek" tekinthetők. 

70 Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 
71 Hitler a Barbarossa-hadművelet megindulása idején maga sem kívánt többet a magyar 

kormánytól, mint a Kárpátok megerősítését, védelmi jelleggel. Az OKW vezetése azonban igye
kezett a maga részéről és útján a magyar katonai vezetést „meggyőzni". 
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Egyébként Ribbentrop és Keltei 1942 eleji — ultimativ természetű — buda
pesti tárgyalásai érzékeltethetik, hogy a Wilhelmstrasse, szorongatott hely
zetében, a két bécsi döntés számláját egészen függetlenül nyújtotta be Hitler 
eredeti elgondolásaitól, illetve azoktól a következtetések/tői, .amelyeket Buda
pest a kassai eseményekből levont. 

Az első alapvető kérdés az: nem lépte-e túl a vezérkar főnöke az őt megille
tő hatáskört, nem sértette-e meg a politikai vezetés primátusát, amikor, már 
említett felterjesztéseivel, szinte kényszeríteni kívánta az államvezetést az ő 
— Werth Henrik — helyzetmegítélésének elfogadására? A feleletet az egykori 
miniszterelnök, a bonapartista hajlaimú Gömbös Gyula által kezdeményezett 
1939. évi II. törvénycikkben, az ún. „honvédelmi törvény"-ben kell látnunk. 
E törvény felhatalmazásai mintegy előírtak a vezérkar főnöke számára olyan 
kezdeményezéseket, amelyek egyébként csak a kormányt illették volna. A hon
védelmi törvény betűi és szelleme nélkül teljesen más lett volna Werth Henrik 
viselkedése. Ettől függetlenül Werth számára mindvégig Legfelsőbb Hadura 
— általa vélt — szándéka volt az elsődleges. Ez világosan kitűnik a Himer-féle 
hadinaplóból, amelyben az OKH feje, Haider vezérezredes, Werth hibájul ró
ja vei, hogy „ . . . ist der Grösse der Stunde nicht gewachsen". Werth bebizo
nyította, hogy nem „sváb" származása, sem a német politikával való rokonszen-
vezése, hanem kizárólag az általa vélt magyar nemzeti érdekek vezették. 1940-
ben, a Bukovina kérdésében támadt szovjet—román feszültség idején Moszkva 
katonai együttműködést ajánlott fel Budapestnek. Werth pártolta az elgondo
lást, bár tudta, hogy az sérti Berlin érdekeit.72 Amikor pedig 1941 május—jú
niusi felterjesztéseiben a németekkel való katonai megállapodást sürgette, 
ugyancsak az ország érdekeit vélte szolgálni. 

Ma már bizonyítottan tudjuk, hogy Hitler, háborúja sikeres befejezése ese
tére, mind a szlovákoknak, mind a románoknak a bécsi döntések alapos módosí
tását ígérte. Ezt a helyzetet kívánta Werth megelőzni azzal, hogy a honvédsé
get Németország oldalára állítja. Kérdés, hogy a képzett katona számára — és 
Werth kétségtelenül az volt — elfogadhatóan valószínűsíthető volt-e a keleti 
hadjárat sikeres befejezése? Ez Werth magatartásának, felelőssége mértékének 
perdöntő kérdése, amelynek vizsgálatánál kizárólag csak az 1941. év első felének 
katonapolitikai körülményeit szabad alapul vennünk. 

Mit tudhatott a Honvéd Vezérkar főnöke a Szovjetunió katonai potenciál
járól? 

A hírszerzés-nyilvántartás defenzív és offenzív feladataira illetékes 2. vkf. 
osztály tevékenysége majdnem kizárólag a trianoni utódállamok területére 
szorítkozott. Az így szerzett adatokért cserébe részben az olasz hírszerzéstől, 
de elsősorban a Canaris admirális irányította „Abwehr III" jelzésű csoporttól 
kapta a Szovjetunióra vonatkozó adatokat. A 2. vkf. osztály és az Abwehr III 
között különösen szoros volt az együttműködés. Amit a honvédség vezetése a 
szovjet fegyveres erőkről tudott, azt innen és így tudta, semmi többet.'*5 

Ma már tudjuk, hogy Ganarisôk nyilvántartása — amely egyébként világ
hírű volt — tetemesen alábecsülte Moszkva katonai potenciálját. Túlértékelte 
a sztálini tisztogatások — több ezer tábornok és törzstiszt kivégzése — hatását 
a haderő harcértékére és alábecsülte az Urálon túli hadiipar teljesítőképességét. 

72 Borsónyi: i. m. 331. o. 
73 Uo. 333. O. 
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A német hírszerzés ezen, később alapvetően tévesnek bizonyult felderítése 
— amelyet egyébként nemcsak az olasz, de a kitűnő japán hírszerzés is osz
tott — a magyarázata annak, hogy a „Barbarosísa"-hadművelietek tervezői még 
1941 vége előtt és még az Urálon inneni térségben a szovjet főerők háború
döntő megbénításával számoltak. Ebben a szellemben tájékoztatta az OKH 
feje, Haider vezérezredes Werth Henriket és ez határozta meg Werth ítéletét is. 

A közelmúltban lepergett hiteleri „villámháborúk" megerősítették Werth 
ezen ítéletét. .•* 

A spanyol polgárháborútól (1936—1939) kezdve a magyar katonai vezetés 
mindent elkövetett, hogy közvetlen benyomást szerezzen a Harmadik Birodalom 
katonai teljesítőképességéről, annak határairól. Berlinnel egyetértve megfigyelő 
bizottságokat küldött ki a hadműveleti területekre. Egy ilyen, több hetes tanul
mányútnak, amelynek résztvevői, közvetlenül a franciákkal való fegyverszünet 
megkötése után, a Colmar-i átkelőhelytől Dunkerque-ig végigjárták — az ak
kor még álló — hadtestkörleteket, magam is tagja voltam.7/1 Ezek a bizottságok 
kimerítő jelentéseikben arról tájékoztatták a vezérkar főnökét, hogy a konti
nensen nincsen olyan katonai erő, amely a siker reményével szembeszállhatna 
Hitlerrel. Az 1940. évi amerikai közvéleménykutatás (Gallup, „Files and facts") 
szerint a szakértők többsége még azt vélte, hogy egy német—orosz fegyveres 
viszály esetén Hitler fog felülkerekedni. Liddel Hart, a világhírű hadtörténész
bölcselő, akit Clausewitz szellemi utódjának tekintenek, egy 1954-ben meg
jelent tanulmányában úgy véli, hogy némi balszerencse és Hitler öt alapvető 
hibája volt az oka annak, hogy a szovjet katonák százezreit és a páncélosok 
ezreit megsemmisítő katlancsaták sorozata után még küzdőképes maradt és 
erőhöz tudott jutni a Vörös Hadsereg. Ez a katonapolitikai helyzet hozzájá
rulhat Werth Henrik 1940—1941. évi magatartásának megértéséhez, még ak
kor is, ha az 1942-vel kezdődő évek eseményei ezt a felfogást már nem igazol-j 
ták. Werth maga még 1942 végén is kitartott helyzetmegítélésének helyessége 
mellett. 

Az előbbiekben vázoltaik után elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: lelkiis
meretes dolog volt-e a vezérkar főnökétől, alapos kivizsgálás nélkül, a szov
jet légierő számlájára írni a kassai bombatámadást és ilyen értelmű tájékoz
tatásával elindítani a végzetes következményű eseményeket? Igaz, hogy a kas
sai támadás, mint szovjet vállalkozás, Werth Henriknek felettéb kapóra jött 
a katonapolitikai elképzelései realizálásához, de két körülmény alapján meg
győződéssel hihette, hogy szándékos szovjet provokációról van szó. 

A katonai vezetésünk előtt mint kétségtelen tény volt ismert, hogy közvet
lenül a „Barbarossa"-íhadiműveletek megindulása után, de még mielőtt a finn 
és a román kormány ténylegesen és formailag hadviselő fél lett volna, a szov
jet légierő már megtámadott finn és román területen levő célokat. Június 22-e 
és 26-a között az Erdős-Kárpátok légterében felettébb élénk volt a szovjet (fel
derítő) légi tevékenység.75 A szovjet katonai vezetés előtt így kétségtelenül 
ismert kellett, hogy legyen a „Kárpát-csoport" felvonulása, amelyet az — Hit
ler kívánságára — defenzív szándékkal a Felső-Tisza völgyében hajtott végre. 
Az említett finn és román példák nyomán kézenfekvő volt hasonló agresszív 

74 B e n y o m á s a i m rövid összegzése is meg ta l á lha tó idézett m u n k á m b a n a 333—334. o lda lakon. 
75 Borsónyi: i. m., Függelék I. 3. b . , I. 3. c. 
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eljárást feltételezni magyar terület ellen is. Még lényegesebb azonban a kö
vetkező körülmény. 

A Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde, dr. Rakolezi László vezér
kari alezredes76 magánjellegű közlései révén tudom,77 hogy Werth Henrik köz
vetlenül a Tiszaborkútnál, a Kőrösmező—Budapest között közlekedő gyorsvonat 
ellen végrehajtott alacsonytámadás után, szinte perceken belül, tehát még a 
döntő minisztertanács előirt, részletesen és teljesen megbízhatóan értesült erről 
az eseményről.78 

* 

A letűnt hazai rendszer haditörténelmi irodalmában — ha tudományos érte
lemben ilyen „irodalomról" beszélni lelhet — mint „ceterum censeo" húzódik 
végig annak kiemelése, hogy a szóban forgó esemény — az ún. „kassai provo
káció" — kezdeményező szervezője, „természetesen", a honvéd vezérkarral kéz 
a kézben, a német katonai vezetés, végrehajtója pedig a Luftwaffe volt. Ezen 
visszaemlékezésem alapját képező könyvem kimerítően vázolta azon bizonyíté
kokat, amelyek meggyőzhetnek az ilyen beállítás célzatos valótlanságáról. A 
következőkben csak egy olyan, eddiig nem említett mozaikról lesz szó, amely 
ugyancsak bizonyítja, hogy a német légierőnek, illetve részeinek, semmi köze 
sem volt a fél évszázaddal előtt történtekihez. 

Ha a német légierőnek valamiféle köze lett volna a bombatámadáshoz, ak
kor arról — pontosabban a tervezéséről, a végrehajtás előkészületeiről — a né
met légierő magyarországi vezénylő tábornokának, Fütberernek79 feltétlenül 
tudnia kellett volna. Köztudomású volt, hogy Fütterer agresszív féltékenység
gel ügyelt illetékességének betartására és mindent tudni kívánt, ami a Kárpá
tok légterében történt. Ebben őt közvetlen elöljárója, a Luftflotte 4 parancsno
ka, Dessloch vezérezredes,80 mindig támogatta. Ezért tehát akár az Abwehr III, 
akár bármely más német szervezet, vagy szerv — Hitler háta mögött — Kas
sával valamit tervezett volna, azt nem tehette volna Fütterer, illetve az egész 
légtérért illetékes Dessloch vezérezredes tudta, közreműködése nélkül. 

1941. június 28-án, Kassáról visszatérve, Fütterer a Várban levő szolgálati 
helyére kéretett és kocsit küldött értem. Ehhez megkapta parancsnokom, Kom-
poscht Nándor tábornok81 előzetes engedélyét. 

Az Üri (?) utcában Fütterer csoportjának részlege várt reám, közöttük nem
csak a törzs la vezérkari tisztje, de a Luftflotte 4 Fütterenhez delegált összekö-

76 Rakolezai László, dr. (Jászalsószentgyörgy, 1901. 12. 21 — Buenos Aires [Argentína], 1960. 
04. 18.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozata vezérkari ezredes. 1941. augusztus 1-je 
és november 1-je között a Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde. (Korábban is a vezérkar 
főnöke mellett szolgált, így az adott időpontban is.) 

77 Rakolezai Sándor mérnök, mint polgári alkalmazott, munkacsoportomhoz tartozott, ö Ra
kolezai László fivére volt. Az értesülések tőle származtak. 

78 A MAV légoltalmi hírrendszere nem csak szerves része volt a honi légvédelmi figyelő és 
jelentőszolgálatnak, de egyben annak legmegbízhatóbb és leggyorsabb eleme is. Perceken belül 
közvetlenül jelentett a Központi Szállításvezetőségnek, illetve általa a 7/k. vkf. osztálynak, 
amely azonnal továbbadta az információt az 1. vkf. osztálynak és a vezérkar főnöke szárnyse
gédjének. 

79 Kommandierender General der Deutschen Luftwaffe in Ungarn. 
80 Dessloch, Otto (Bramberg, 1889. 06. 11 — München, 1977. 05. 13.), hivatásos katonatiszt, 1944. 

03. 01.: vezérezredes. 1941-ben német Lutfflotte 4. parancsnoka. 
81 Komposcht Nándor (Zágráb, 1889. 07. 10 — Bp. 1972. 03. 06.), hivatásos katonatiszt, legmaga

sabb rendfokozata vezérőrnagy. 1940. december 24-e és 1943. augusztus 1-je között a Honvédelmi 
Minisztérium légvédelmi, illetve 1941. március l-jétől -VI. csoportfőnöke. 
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tője is. Ez utóbbiak nevére már nem emlékszem, de az OLP-ihez intézett Írásbeli 
beszámolómban, amely talán még fellelhető lesz, ezek neve ds szerepel. A szóba 
falára erősített vázlatom Kassa és környéke volt látható, az 5/8 JM. üteg és a 
gépágyúk tüzelőállásai, beleértve a Rozália dombon kijelölt tüzelőállást is, 
amelyet a 40 mm gépágyús szakasz a támadás idején még el sem fqglalt. Fütte-
rerék azt is tudni vélték, hogy a támadó kötelék igen alacsonyan — 800-1000 
méteren — repült.82 

Füttererék azt szerették volna tudni, miként volt lehetséges, hogy az ala
csony repülési magasság, a tűzfegyverek orra előtt elvezető útvonal („sie flogen 
auf dem Präsentierteller" — mondta az la vezérkari tiszt, különös figyelem
mel a Rozália dombon kijelölt tüzelőállásra), valamint a kitűnő látási viszo
nyok ellenére a kassai honi légvédelem mégis teljesen hatástalan maradt. (A fal
ra erősített vázlaton a Kassáról kapott információk alapján a kötelék útvonala 
— majdnem helyesen — pirossal volt bejelölve.) A felségjel hiányát ők is em
lítették, az állítólagos sárga jelzésről nem tudtak, az 5/8 M üteg csőleszakadása 
sem került szóba, illetve a gépágyús szakasz hiánya sem. Ezekről akkor még 
magam sem tudtam. 

Mivel rövid kassai tartózkodásom során nem tudtam a kassai honi légvédelmi 
tüzércsoport parancsnokával — Csejthey Béla alezredessel — érintkezésibe lép
ni, a feltett kérdésekre sem tudtam kielégítő választ adni. Javasoltam, hogy a 
feltett kérdésekkel forduljanak az I. légivédelmi hadtesthez. 

A feltett kérdések, illetve annak alapján, amit a németek a kassai légvédelem 
helyzetéről tudni véltek, teljesen kizárt, hogy a támadó kötelék úgy repült, 
ahogyan repült — ha a bombázókat a németek küldték irányították volna. A 
kockázat ezen mértékét nem lehetett volna vállalni. , 

Magyar nyelven közreadott munkám összeállítása idején, az 1985-öt megelő
ző években magam sem mertem volna a kassai támadás ódiumát teljes határo
zottsággal a szovjet légierő számlájára írni. Ma már merem. 

A németek valamiféle szerpét kizártnak vehetjük. Aligha akad forráskritikai 
érzékkel rendelkező történész, aki ebben kételkedne. Ez lehet a véleményünk 
az ún. „szlovák verzióról" is. 

A Zolcsák István érdekes közlései nyomán felmerült román lehetőség több 
szempontból kézenfekvőnek látszott ugyan, de több körülmény miatt, amelyek 
ismertetése itt túllépné a kereteket, ma már erősen megkérdőjelezné Anto-
nescu8:í ezen vállalkozásának valószínűségét, elsősorban a Kassára dooott bam
bák miatt. Ezek kétségtelenül szovjet eredetűek voltak. Nehéz elképzelni, hogy 
1941. június 26-a előtt miként tudták volna ezeket a románok beszerezni és a 
rendelkezésre álló géptípusaikkal, illetve valamelyik géptípus átalakításával 
a bombákat szállítani, használni. Nem csak a kizárásos módszer tereli a figyel
met a szovjet légierő szarepe felé. 

Elsősorban ez a kérdés merül fel: Miért igyekeztek elkendőzni mind a szov
jet oldalon, mind hazánkban az eseményeket vizsgáló alapos kutatást? Miért 
nem tettek fel Nürnbergben Fütterernek egyetlen Kassára vonatkozó kérdést 

82 Azon nem csodá lkoz tam, hogy egy n é m e t szolgálati he ly tá jékozot t volt honvédségünk bi
za lmas h a d r e n d i (mozgósítási) részleteiről . Ez sa jnos , a két vezetés között i b iza lmas viszony a lap
j án , á l t a l ános volt . F ü t t e r e r I. a. vezé rka r i t isztje azt is közöl te , hogy az e s e m é n y e k helyszíni 
részle te i ről a kassa i konzul i k i r ende l t ségük , amel lyel közvet len (rádió) összeköt te tésben ál lot tak, 
ú t j án k a p t á k a t á jékoz ta tás t . 

83 Antonescu, Ion (Pitesti , 1882. 06. 02 — J i lava , 1946. 06. 01.), h iva tásos ka tonat isz t , pol i t ikus, 
R o m á n i a min i sz te re lnöke és „á l l amveze tő je" (=conduca to ru l s tatului) 1946. 09. 04 — 1944. 08.23. 
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sem? Nem került szóba Kassa Fütterer több hetes budapesti kihaUgaitása alatt 
sem. Csupán valami óbudai zsidó bérlet részleteit kérdezték. A jegyzőkönyvek
nek valahol nyoma kell, hogy legyen. Ha Fütterertől Kassával kapcsolatban 
valamit megtudtak volna, azt mind a sajtó, mind a rendszer történészei nagy
dobra verik. Ennek semmi nyomna. Még jellemzőbb Ujszászy István vezérőr
nagy,84 a 2. vkf. osztály egykori vezetője, majd a Belügyminisztérium Államvé
delmi Központja vezetőjének esete, illetve „manipulálása". A Nürnbergben 
felolvasott ún. Ujszászy-jegyzőkönyvet85 sem az elnöklő amerikai bíró nem tar
totta bizonyítéknak, amint nem vélte annak Ránki György történész, az MTA 
Történettudományi Intézetének későbbi igazgatója sem. 

A szovjet illetékesek általában rövid procedúrát végeztek azokkal a honvéd 
vezérkari tisztékikel, akik akár mint katonai attasék, akár beosztásúik révén 
— pl. seregtesteik Ib. vezérkari tisztjei — hírszerzési feladatokat láttak el bár
milyen szinten is. Többségükéit á szovjet hatóságok kémkedés vádjával bíróság 
elé állították és elítélték, nem egy esetben halálra. 

Ujszászy val kivételt tettek, illetve nem ilyen egyszerűen jártak el esetében. 
Már korán átadták1 a magyar hatóságoknak és Budapestre szállították. Hosszas 
kihallgatásoknak vetették alá, de állítólag viszonylag szabadon mozgott. Mi 
sem lett volna"'természetesebb, mint vele megerősíttetni Nürnbergben felolva
sott állítólagos kijelentéseit és azokat publikálni. Ennek sincs semmi nyoma. 
Ujszászy azután nyomtalanul eltűnt; anélkül, hogy beteg lett volna, elhunyt.86 

Még egy mozaik, amely szerintem figyelmet érdemlő adalék lehet a szovjet 
légierő kassai szerepléséhez. 

Vajda Ferenc Antal, Belgiumban élő kutatótól kaptam a 3. számú mellék
letként (108. o.) közölt rádiójelentés szövegét87 Vajda maga, a kísérőlevele ta
núsága szerint kételkedik ugyan e jelentés hitelességében, én azonban nem.88 

A szóban forgó jelentésből kitűnik, hogy a Luftflotte 4-hez tartozó német 
harci kötelék — az 51. repülőosztály — olyan földrajzi helyen és olyan időpont
ban találkozott egy általuk nem azonosítható, felségjel nélküli hármas repülő
kötelékkel, amely feltételezhetően a Kassát bombázó kötelék lehetett volna. 
Ez természetesen csak spekulatív feltevés, de sokkal reálisabb mint az ún. „bus
ty ahá zi" zagyvaság.89 

* 

Fél század még a nemzetek életében sem rövid idő. Gondoljunk csak arra, 
hogy mi minden történt hazánkban a világosi fegyverletételtől a millenniumig 
terjedő évtizedek alatt. így lesz igazán szembeszökő az a tény, hogy a legutób
bi ötven év alatt egyetlen egy olyan történelmi munka sem jelent meg haaánk-

84 Adata i t 1. a 48. s z á m ú j egyze tben ! 
85 Ujszászy va l lomásá t a szovjet ügyész i n t e rp re t ác ió j ában 1. : Der P rozess gegen die H a u p t 

k r i egsve rb reche r vo r d e m In t e rna t i ona l en Mil i tärgerichtshof, N ü r n b e r g , 14 N o v e m b e r 1945 - - 1. 
Oktober 1946. B a n d VII., 366—375. o. 

86 Gosztonyi P é t e r (Bern) közlése. 
87 Vajda n e m ha t a lmazo t t fel a kü ldö t t d o k u m e n t u m közlésére , de mivel azt s zámos h e l y r e és 

személynek szintén megkü ld t e , úgy vélem, a pub l iká lá s megengedhe tő . 
88 Vajda kísérőlevelé t úgy é r te lmeztem, hogy őt az „ E n t w u r f ' - s z ö v e g ű bé lyegző zava r t a . Ez 

a pecsét a n é m e t szolgálati i r a tokon á l t a lános , anny i t je len t , hogy másol t i ( i ra t tár i ) p é l d á n y r ó l 
van szó. 

89 A r o m á n verzió hívei n y o m á n a bus tyaház i felszálló vadászok t ű z h a r c á r a gondolok . Ezen 
var iác iók ö lved i Ignác kü lönböző í r á sa iban n y o m o n köve the tők . 
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3. A Luftflotte 4-hez tartozó 51. harccsoport Vajda Ferenc Antal által 
közölt jelentése 
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ban, amely kimerítően és egyben „sine ira et studio" foglalkozott volna a kas
sai bombatámadás körülményeivel, annak közvetlen hátterével. E nem min
dennapi tény magyarázata mégis egyszerű. Az 1945 utáni rendszer illetékesei 
mint általánosan kötelező (!) '„dogmát' írták elő annak mindenkori érzékelte
tését, hogy a „kassai provokáció" a német és. a magyar vezérkar összeesküvése 
volt, hogy a tétovázó Bárdossy^kormányt a „Baribarossa'^hadműveletekihez va
ló csatlakozásra kényszerítsék. Így és ezért születtek meg a hazai sajtóban, töb
bek között, az un. „Krudy-legendák" színes képzelőerőről tanúskodó változatai. 

A hivatásos történetírás legjobbjai is igyekeztek az említett dogmához alkal
mazkodni. Ilyen módon a dogmát szolgáló legkülönibözőbb megnyilatkozásokra, 
de mindig „dezinformációkra" került sor. Csak néhány Réldát idézek ennek ér
zékeltetésére. Ránki György, az MTA Történettudományi Intézetének későbbi 
igazgatója, mint már említettem, egy időben azt igyekezett valószínűsíteni, hogy 
a kassai támadást német és magyar tábornokok — közöttük Werth Henrik, a 
Honvéd Vezérkar főnöke —, alig 24 órával a támadás előtt (!), a Gellért szálló 
teraszán, sörözés közben határozták el.90 

Ezen is túltesz a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egyik egykori vezetőjének 
kijelentése, melyet egy konferencián fogalmazott meg és írásban is közreadott, 
miszerint a kassai támadást német és magyar vezérkari tiszteik és tábornokok 
szervezték meg, mely csoporthoz Füttereren kívül és is odatartoztam.91 

A vezető hazai történészek félrevezető közlései között azonban kétségtelenül 
az a tanulmány viszi el a pálmát, amely a Honvédelem című folyóirat 1981. 
évi 9. és 10. számában jelent meg „A honvéd vezérkar és a kassai casus belli" 
címmel.92 Ez a havi folyóirat, mint kizárólag a Néphadsereg tábornokai és tiszt
jei számára szolgáló „belső terjesztésű" média, szigorúan bizalmasnak számí
tott. (Ma már kevésbé az!) Az előfizetők a kapott példányokkal elszámolással 
tartoztak. Büntető eljárásra is számíthatott (a lap impresszuma szerint) az, 
akinek hibájából valamely példány „avatatlan" kezekbe jutott. Csupán egyet
len alkalommal tettek kivételt. Az említett, együgyű ferdítésektől hemzsegő 
„tanulmányból" különlenyomat készült és azt fűnek-fának megküldték.93 Az 
egykori hazai rendszer ugyanakkor természetesen arra is gondolt, hogy külföld
ről ne kerülhessen olyan nyomdatermék a hazai olvasók kezeibe, amely ellen
tétes a „kassai provokáció" dogmájával. Ezeket a magyar posta vagy eltüntette, 
vagy részben, az ajánlott küldemények esetében, a Lausanne-i nemzetközi pos
tai egyezményre való hivatkozással, visszairányította a feladónak.94 

* 

Az előzőekben előadottak után elkerülhetetlen két kérdés: Van-e még re
mény fél évszázad irányított ködösítése után megkísérelni választ kapni a kas-

90 V. ö . : 68. s zámú jegyze t te l ! 
91 V. ö.: a 67. számú jegyzettel! 
92 Olvedi Ignác: A Honvéd Vezé rka r és a ka s sa i „casus bel l i" . Honvédelem, 1981. 9. és 10. szám 
93 Én m a g a m Magyarországró l pos ta ú t j án négy p é l d á n y t k a p t a m . Ket tő t pon tos címzéssel , 

i smere t l en feladótól . 
94 E nemzetköz i megá l l apodás szer int az egyes o rszágok pos t a i ha tósága i m e g t a g a d h a t j á k por 

nográf k i adványok , kábí tószer , az á l l a m r e n d fe l forga tására célzó i r a tok és hason ló k ü l d e m é n y e k 
továbbí tásá t . I lyen indok lássa l i r ány í to t t a vissza a M a g y a r P o s t a m a g y a r n y e l v ű m u n k á m azon 
a jánlo t t pé ldánya i t is, ame lyeke t pl . 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 T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n 
tézete k ö n y v t á r á n a k , t ö b b egye temi k ö n y v t á r n a k , i l letve az Országos Széchény i K ö n y v t á r n a k 
küldtem. 
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sai támadás alapvető kérdéseire és legalább résziben eltüntetni a célzatosan 
létesített „fehér foltokat"? Fél évszázad központilag irányított „dezinformáció-
ja" után van-e még remény a köztudatban az igazságot tudatosítani? 

A véleményem határozott IGEN — bizonyos feltételek teljesítése esetén. 
Akármint is lesz, hosszú kutatásra lesz szükség. A feltételek egy ré
sze eleve intézményes természetű. Eredmény csaik akkor várható, ha a kuta
tások ezen szakaszának irányítását az arra hivatott, szervezetében erre képesí
tett szerv, jelesül a Hadtörtténetii Intézet és Múzeum veszd a kezébe és ehhez a 
kormány támogatását, mind anyagi, mind igazgatási, mind törvényhozási te
kintetben, megkapja. Meggyökeresedett régi visszásságok felszámolásáról van 
szó! 

Központi intézkedés szükséges ahhoz is, hogy az egykori magyar királyi hon
védség minden olyan irata, ügydarabja, amely a kassái eseményekkel kapcso
latos és amely — megfoghatatlan okokból — még most is teljesen illetéktelen 
és hozzá nem férhető szervek birtokában van, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
őrizetébe kerüljön. Az előbbiekkel azonosan szükséges, hogy azok a jegyzőköny
vek és feljegyzések, amelyeket az egykori belügyi szervek (pl. ÁVO, ÁVH) 
vettek fel pl. Füttererrel, Krúdy Ádámmal stb., korlátlanul a kutatás rendel
kezésére álljanak. Mi magyarázza azt a visszás helyzetet, hogy ezek egy része 
— ha még nem tüntették el rejtélyes erők — még ma is többnyire a Belügy
minisztérium Irattárában „zárolt anyag"? Kinek, minek az érdeke ez? 

Saját tapasztalatom alapján nincsen kétségem afelől, hogy a freiburgi Ka
tonai Levéltárban még a Luftflotte 4, illetve az egykor Budapesten székelt 
Fütterer-törzs számos olyan irata, jelentése stb. megtalálható, amely haszno
san járulhat hozzá a kassai „fehér foltok" némelyikének felderítéséhez. Kívá
natos lenne egy e tárgyban járatos tönténész néháhy hónapos freiburgi kutatá
sát lehetővé tenni. 

Kézenfekvő gondolat a szovjet légierő esetleges kassai szerepét vizsgáló ku
tatást a moszkvai levéltárakra is kiterjeszteni. Pár évvel ezelőtt ez a gondolat 
irreális volt. Ma már talán nem az. A moszkvai Hadtörténeti Intézet parancs
noka, pimitrij Volkogonov vezérezredes, a jelek szerint, semmiképp sem kí
vánja véka alá rejteni a szovjet kaitonai vezetés azon dolgait, amelyeket pár év 
előtt főbenjáró bűnnek számított egy magyar történész részéről akár csak szó
vá tenni is.!,r' Talán nem lenne meddő dolog, ha a Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum főigazgatója a szovjet vezérezredes támogatását kérné magyar hadtörté
nészek ilyen tárgyú moszkvai kutatásához.90 

Ezzel szemben, még ha lehetne is — amint nem lehet — nem várnék ered
ményt román levéltárakban való kutatástól, román források vizsgálatától. Ami 
eddig a „román verzióval" kapcsolatban hazánkban közlésre került, egyetlen 
betűvel sem több annál, mint amit a Sao Paolóban élő kitűnő hazánkfia, Zol-
csák István nyilatkozott e tárgyiban. 

Természetesen nem minden esetben szükséges túlnyúlnunk a határokon. A 
hazai kutatás a kassai események számos „fehér foltját" eredménnyel eltün
tetheti, ha megkapja ehhez a szükséges nyomatékú hivatalos támogatást. 

95 Itt Volkogonov vezérezredesnek a freiburgi Militärgeschichtliches Forschungsamtban meg
tartott előadására utalnék, melyről a magyar olvasóknak Gosztonyi Péter számolt be az Elet és 
Irodalom 1990. július 20iai számában. 

96 Természetes kérdés, hogy a Szovjetunió lehetőséget kívánna-e adni egyáltalán második 
világháborús témakörben kutató magyar történészek számára. 
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A kutatások számára alig felbecsülhető haszonnal járna, ha előkerülne az 
a jegyzőkönyv, amely a vezérkar főnöke által az 1. vkf. osztály 1941/5606. szá
mú ügy darab j ával elrendelt vizsgálat lefolytatását tartalmazná és amely jegv-
zőkönyv egyik másolata tartozéka kellene, hogy legyen az ügydarab irattári pél
dányának is. (4. sz. melléklet, 112—213. o.). Ez a jegyzőkönyv azonban eltűnt. Az 
is rejtély hogy ez az ügydarab miként került a belügyminisztériumhoz, ahol, 
ügykörszerűen, semmi keresnivalója sem volt. Kétségtelen viszont, hogy — 
még a belügyminisztériumban — az akta a már említett Szabó László és Pin
tér István újságírók kezébe került, hiszen arról fotómásolatot is készítettek. 
Kézenfekvő tehát, hogy ezt a kutatás számára annyira fontos okmányt e két 
riporteren kell keresni. Érthetetlen, hogy ez eddig nem történt meg, pedig arra 
többször is fehívtam a figyelmet. Most tehát, időrendben, ennek a jegyzőkönyv
nek a felkutatása lenne az első feladat az első kassai „fehér folt" felszámolása 
érdekében. Hasonlóan fontos lenne megbízhatóan megállapítani, hogy a 2. vkf. 
osztály — említett 5606. számú ügydarabjával kirendelt közege, a „klg;>. 
csoport" vezetője, járt-e és mit végzett Kassán? Erre vonatkozóan részletes fel
világosítással szolgálhatna a kassai tűzoltóparancsnok eseménynaplójának már 
említett kivonata, amely szintén eltűnt. E naplókijvonat egyik példánya az osz
tályom — HM 36. osztály — néhány fontosabb papírjával együtt a kitelepí
tésnél Bajorországiba került és innét szállították haza. Ez kétségtelen.97 Köny-
nyen lehet, hogy hasonlóan az 5606. számú ügydarabhoz, vagy az I. légvédelmi 
hadtest jelentéséhez, ez is „vakvágányra" futott és, érthetetlen okból, szintén 
valamely pártszerv irattárában kötött ki. Célszerű lenne második lépésként, 
ennek felkutatása is. 

Közléseimet egy javaslattal kívánom lezárni. Valószínűleg országos érdek
lődésre tarthatna számot, ha egy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója 
által összehívott szimpózium nyilvánosan megvitatná azokat a körülménye
ket, amelyekkel a kassai „provokáció" dogmája révén évtizedekig félrevezet
ték a magyarságot. A részvevők listájának összeállítása nem lenne nehéz, bár 
kissé kényes feladat. „Kerékasztal" aligha lehetne ez a rendezvény, hiszen a 
dezinformációban ludasok érvei kerülnének szembe azokéival, akik a kassai 
események „fehér foltjait" harag és részrehajlás nélkül kívánnák felderíteni."8 

97 Adot t ese tben szívesen adok k o n k r é t a b b felvilágosítást ezen anyagok so r sá ró l és a r ró l , 
hogy m i k é n t kezel ték, továbbí to t t a azoka t a ba jor „ L a n d e s a m t für V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g " , 
illetve az „US P r o p e r t y Control B r a n c h " szervei . E részletek itt tú l lépnék e közlésem kere te i t . 

98 Ügy vélem, e ké rdés vizsgálatát az 1991. j ú n i u s 20—21-ére tervezet t konferencia n e m végzi 
el és a n n a k nem is fe ladata . Ehhez egy csak „Kassáva l fogla lkozó" ülésre l enne szükség . 
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4/a. A vizsgálatot elrendelő ügydarab külső borítólapja 
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4/b. Az ügydarab első-belső oldala 
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ORMAY JÓZSEF 

A PARTRIDGE-JELENTÉSEK 

1941-ben az Egyesült Államok Budapestre akkredi tá l t katonai attaséja Richard 
C. Par t r idge őrnagy volt. A kassai bombázásról felettes hatóságaihoz intézett 
há rom jelentése nagyon lényeges az akkor i események amer ikai szempontból 
való megítéléséhez. Ezeknek a jelentéseknek, az úgynevezet t Par t r idge- je lenté
seknek az ismertetése és kri t ikája a jelen t anu lmány tárgya. 

Richard C. Par t r idge-ről kevés életrajzi adat áll rendelkezésünkre. Már a 
budapest i szolgálatát megelőző időben kapcsolatba kerül t a magyarokkal . 1939. 
október 3—14. között magyar tiszti küldöt tség utazott a lengyel hadszíntér 
megtekintésére tapasztalatszerzés céljából. Egy hasonló céllal érkezett finn és 
amerikai küldöttség tá rsaságában folyt a tapasztalatszerzés. Az amerikai kül 
döttséget az Egyesült Államok Berl inben akkredi tá l t at taséja, Kramer alezre
des vezette. Neki volt a segédtisztje Richard C. Par t r idge százados, a német 
hadiakadémia hallgatója.1 

Budapesti szolgálati ideje utánról adatok nem állnak rendelkezésre; Richard 
C. Par t r idge nyugalmazot t vezérőrnagy 1976. július 26-án halit meg. 

30 évvel a kassai bombázás u tán a , , t i tkosnak" nyi lvánítot t jelentéseket „dek-
lasszifikálták", azaz levették a t i tkos listáról. Borsányi Ju l ián szolgálaton kívüli 
hadmérnök törzskari alezredes'2 megszerezte a jelentések fénymásolatait. ' ' 
A fénymásolatokról ú jabb fénymásolatokat készített és ezeket elküldte munka 
társa inak. 

1982-ben a Partr idge-jelentésekben említet t , Ullein-Reviczky által küldött 
8 fényképet sikerült megtalálni a „Research Services (Washington)' ' egyik 
„Russia" jelzésű dobozában.'1 Még 1982-ben jelentek meg az első ismertetések 
a fényképekről az emigrációs lapokban."' (L. a belső borítókon és a 115., 119., 
121. oldalakon!) 

Magyarországon először Borús József történész foglalkozott a Par t r idge-
jelentésekkel. A Századok 1987. évi 2—3. számában ismerte t te Borsányi Ju l ián 
könyvét. Az ismertetésinek a fele a Partr idge-jelentésekkel foglalkozik. I t t 
következő szöveghű fordításuk lehetővé teszi az angolul nem tudók számára is, 
hogy e dokumentumoka t tanulmányozhassák. 

Katonai Hírszerző Osztály 
Hadügyminisztérium, Vezérkar 

Katonai Attasé Jelentése . . . Magyarország. 

Tárgy: Kassa bombázása I.G.No. 9930 
Forrás és megbízhatóság mértéke: Ellenőrző út Kassára. 

A jelentés összefoglalása: Junius 26-án orosznak vélt gépek bombázták 
Kassát. (38°55'—48°40') 

1 Bernhardt Atiila: „A lengyel hadszíntér megtekintésére kirendelt katonai bizottság jelen
tése". Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 3. szám, 389—427. o. 

2 Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Ungarisches Institute, München, 
1985. Ez a könyv a kassai bombázás legbehatóbb dokumentációja. 

3 Borsányi: i. m. 133. o. 
4 R. G. 319. Project Decimal File, Russia Box 1045, pictures 353. 4 through 358. 8. 
5 Magyar Szárnyak, a volt M. kír. Légierő tagjainak, az emigrációban élő repülők év

könyve (Szerkesztő: Ormay József) XII. évfolyam, 1982.; Kanadai Magyarság Torontóban 
megjelenő hetilap, az emigráció legelterjedtebb magyar újságja. 1982-ben közölte Ormay József 
cikksorozatát a kassai bombázásról: febr. 20, márc. 27, júl. 5, júl. 12, júl. 19. 
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A Kölcsey u. 3. előtti bombatölcsér 
A tűzoltónál egy bomba fejgyújtoja 

Légószolgálatosok felfüggesztő hevedert találnak 



Június 26-án néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig 
a város felett keringtek, 27 bombát dobott Kassára; mind a postahivatal — egy szép 
modern, csehszlovákok által létesített épület — közelébe esett. Húsz ember meghalt 
és azóta még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakó
házakat, találat ért. A károk zöméről készült fényképek mellékelve vannak, (csak 
az eredeti levéllel). 

Július 1-én a Honvédelmi Miniszter meghívására Kassára utaztam, hogy megtekint
sem ennek a bombázásnak az eredményét. A fényképek világosan mutatják a rombo
lásokat, kivéve a postahivatalt, egy nagy épületet, amelynek különböző részeit öt 
találat érte. Kötelékben repülve három gép dobta az összes bombát. Egy ideig hábo
rítatlanul köröztek a város felett, mivel tévesen magyar gépeknek vélték azokat. 
Kassa a székhelye a magyar alsófokú repülő iskolának6 és repülőtérrel is rendelkezik, 
úgy hogy a repülőgépek jelenléte a város felett normálisnak tekinthető. Jelentették, 
hogy a három gép sárga sávot7 (a semlegesség jelét) viselt a törzsén és megtéveszté
sül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a teljes meglepetés 
és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt. Kértem, hogy mutassanak repesze
ket, lehetőleg olyanokat amelyeken orosz jelzések vannak, azonban ilyeneket nem 
tudtak felmutatni, amíg ott voltam. 

A magyar kormány kijelentette, hogy ezek a gépek oroszok voltak és alátámasz
totta ezt a nyilatkozatot azzal a beszámolóval, hogy körülbelül ebben az időben orosz 
gépek géppuskáztak egy vonaton Rahó közelében. (41°50'—48°05') Ugyanezen a dél
utánon két további Kassa elleni8 támadást jelentettek; az egyik 9 géppel, a másik 
4 géppel, azonban ezeknél a támadásoknál a gépeket elűzték mielőtt bombákat dob
hattak volna. Oroszország tagadja ezeket a támadásokat. 

Ezek a Kassa és Rahó elleni támadások szolgáltak annak a június 27-i magyar 
nyilatkozatnak az indokaként, amelyik megállapította, hogy Magyarország és Orosz
ország között hadiállapot áll fenn. Azóta háromszor jelentettek orosz gépeket Magyar
ország felett és jelentették, hogy hármat lelőttek Csap (39°50'—43°30') felett június 
29-én. 

Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a június 26-i támadást orosz gépek haj
tották volna végre, bár ez lenne a természetes és logikus feltevés. Kifejezést nyert 
az a feltevés, amelyet néhányan hisznek, hogy ezt a támadást mások követték el, 
azért, hogy Magyarországot Oroszország elleni háborúba kényszerítsék. Nem tudok 
ezzel a feltevéssel kapcsolatban egyéni vélemény nyilvánítani, csak azt, hogy lehet
séges, de részemről nem tartom valószínűnek. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg, katonai attasé 

16 felvétel mellékelve. 
(with ribbon copy)1' (Kézírással:) levél jött 1351 Hungary. Katonai attasétól. Budapest. 
A jelentés száma 1344. Dátum: 1941. július 5. 

G-2 jelentés 
9930. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(Kiegészítő jelentés a 1344. sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Az első jelentés óta nem sikerült a kassai támadásra vonatkozólag meggyőző új 
tényeket megállapítani, de mindenki valami gyanúsat sejt („Something fishy") ezzel 
kapcsolatban. A gépek jelzéséről különböző történetek keringenek, néhányan azt 
mondják, hogy magyar jelzéseket viseltek, ismét mások szerint oroszt. 

Az attasécsoport közölte velem, hogy miután elhagytam Kassát, a dögbombának, ame
lyet felrobbantottak, a repeszein orosz felírásokat találtak, de amíg ott voltam, ilyet 

6 Repülő Akadémia. 
7 A tengelyhatalmak és szövetségeseik gépein alkalmazott ismertető színezés. 
8 Saját gépek voltak. 
9 Általában a katonai jelentések másod- és harmadpéldányát carbonpapírral (másoló papír

ral) készítették. Az első eredeti példányt, az írógépszalag (ribbon) által gépelt példányt hív
ták „ribbon copy"-nak. Ma már nem használatos kifejezés. 
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nem mutattak. A Külügyminisztérium egyik tisztviselője mondta nekem, hogy azóta 
(néhány nappal később) egy másik dögbombát találtak és ennek a képeit az újságok 
valóban közölték. Azt mondta, módot talál arra, hogy az orosz felírásokat megmutas
sa, de erre nem került sor. 

Most már nem tartom valószínűtlennek azt, amit tettem, hogy ennek a bombázás
nak a célja az volt, hogy Magyarországot belerántsa a német—orosz háborúba. Semmi 
lehetőségét nem látom annak, hogy most akár az egyik, akár a másik lehetőséget 
bizonyítsam, azonban ahogyan kezelték, nagyon gyanús. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 
1941. július 19. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(második kiegészítő jelentés az 1344 sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Mellékelem, a Külügyminisztérium Sajtóosztályának miniszteri rangban levő fő
nökétől, Ullein-Reviczky úrtól kapott levelet. Képeket küld (csak a ribbon copyval) 
annak a bizonyítására, hogy Kassa bombázásakor a bombák orosz eredetűek voltak. 
Tekintettel arra, hogy ezt a bizonyítékot egy hónappal a bombázás után szolgáltatták, 
az értéke teljesen a magyar kormány becsületességére (good faith) van alapozva.10 

A képek némelyike nyilvánvalóan beállított és valóban, az egyetlen dolog, amit ezek 
bizonyítanak, az, hogy a magyaroknak most már vannak orosz felírású repeszeik. 

Ezzel kapcsolatban a román katonai attasé állítja, hogy a 60 orosz bombából, amelye
ket Bukarestre dobtak, csak kettő robbant. Kassán, ahogyan azt felderítették, a 29 
bombából 27 robbant. Ahogyan én látom, még mindig nyílt kérdés, hogy ki bombázta 
Kassát. 

Az anyagi károkat 3 millió pengőre becsülik (1,2 millió dollár). 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 

az M/A-tól Budapest, No. 1368 1941. július 31. 
Ullein-Reviczky Antal külügyminiszteri sajtófőnök Partridge őrnagyhoz írott angol 
nyelvű levelének fordítása : 

A Külügyminisztérium körbélyegzője. Budapest, 1941. július 27. 

Kedves Partridge Őrnagy ! 
Mellékelve küldök néhány új fényképet, amelyeket Kassán készítettek a bombázás 

után. Némelyik tisztán mutatja, hogy a városra dobott bombák orosz eredetűek voltak. 
A repeszek némelyikén láthatja az orosz betűket. 

Tisztelettel 
Ullein-Reviczky. 

A ha rmadik és utolsó jelentése végén, 1941. júl ius 31-én írja Pa r t r idge : 
„ahogyan én látom, továbbra is nyílt kérdés, hogy ki bombázta Kassát ." Ha 
azokat az érveket elemezzük, amelyek ezt a kijelentést vo lnának hivatva alá
támasztani , akkor meggyőződhetünk arról, hogy Par t r idge érvelései nem állják 

10 „good faith", jelentése: jóhiszeműség; becsületesség. 
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ki a tárgyilagosság és pártatlanság kívánalmait. Azt a feltételezést sem zárhat
juk ki, hogy Partridge bizonyos előítéletek hatása alatt írta meg a jelentését. 

Partridge érveit az eseményekhez fűzött kommentárokból, észrevételekből 
és kifogásokból ismerhetjük meg. 

Jelentéseiben sok olyan tévedés és elírás van, amelyeket a kassai bombá
zással foglalkozó irodalom már tisztázott. Ebben az írásban ezekről nem lesz szó. 

Partridge őrnagy leglényegesebb kifogása az, hogy a képeket csak 30 nappal 
a bombázás után kapta kézhez. Ebből az következik, hogy már vannak a ma
gyaroknak orosz jelzésű repeszeik, de nem biztos hogy azelőtt is voltak. Ezt 
Partridge nem mondja ki így, de az ügyes szövegezés nyilvánvalóan azt akarja 
érzékeltetni, hogy Ullein-Reviczky levelét és fényképeit fenntartással kell 
fogadni. 

A fényképek némelyikéről feltételezi, hogy azok beállítottak. Ha ez valóban 
így lenne, akkor ebből arra kellene következtetni, hogy a képeket utólag ké
szítették. 

Valószínűleg a fényképész utasította a képeken látható személyeket, hogy 
hogyan forduljanak a lencse felé, ha a kép úgy ..kívánja"; hogyan mutassák be, 
vagy fel a fénykép lényegét képező repeszt, vagy tárgyat. Lehet, hogy a Kölcsey 
utca 3. számű ház előtti csoport előtérben lévő alakjait figyelmeztette, hogy 
kép készül. Ennek a képnek a hátterében egy légószolgálatos és egy tűzoltó 
lapátolnak. Ezek nem pózolnak, hanem dolgoznak. 

Ezeknek a fényképeknek nem a képen látható személyek adják meg a fon
tosságot, hanem a tárgyak: a bomba fejgyújtója, a bomba felfüggesztő abron
csa, a felvétel időpontjának a megállapításához pedig a ház állapota, a rongá
lódás és a bombatölcsér bemutatása. 

A Kölcsey u. 3. sz. házról készült felvétel azt mutatja, hogy a tető javítása 
még nem kezdődött el. A bombatölcsér még nyitott, bár a képen látható légó
szolgálatos és tűzoltó a bombatölcsérben lapátolnak. Lehet, hogy megkezdték 
a romeltakarítást, lehet, hogy bombamaradványok után kutatnak. 

A kép előterében a gerendák nyilvánvalóan a súlyosan megrongálódott tető 
feldúcolására fognak szolgálni. A kép két szélén látható rendőrök a támadást 
követő napokban a vagyonbiztonságra, az ingóságokra vigyáztak. A kép köze
pén újkeletű egyenruhájában vitéz László Árpád, Kassa tűzoltó-főparancsnoka 
látható. Valószínűleg a képen látható tiszteknek mutatja be a károkat. 

A tető hiányossága azt bizonyítja, hogy a helyreállítási munkálatok elején 
készülhetett ez a kép. Elképzelhető-e, hogy napokig, vagy hetekig nem javítják 
meg a tetőt és hogy a padlást c-s a mennyezetet kiteszik a beázás veszélyének'.' 
1941 júniusa nagyon esős volt Kassán. Elképzelhető, hogy a Partridge-nak kül
dött képet „kedvéért" napok, vagy hetek múlva leverik a tetőfedő palát és ki
ássák a már betemetett bombatölcsért? Elképzelhető, hogy mindezt csak azért 
tették volna, hogy a felvételek időpontjának a dátumát „visszafelé" valószí
nűsítsék ?" 

Borsányi Julián említi a könyvében,1- hogy egy műszaki bizottság alig egy 
héttel a támadás után járt Kassán. Feladatuk a lakóházi óvóhelyek alkalmas
ságának ellenőrzése volt. Az óvóhelyek és épületszerkezetek viselkedésének a 

11 1982-ben a nyaralom környékén (Chautauqua, N. Y. állam) tornádó pusztított. A lakosság 
első dolga volt a tetők ideiglenes rendbehozatala. 

12 Borsányi: i. m. 135—30. 
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megállapítása lett volna a céljuk. A bizottság egyik tagja, Makay-Hollósy Béla 
hadmérnök törzskari százados így számol be a munkájukról: „A bizottság július 
4-től (péntektől) július 7-ig (hétfő) tartózkodott Kassán. . . négy nappal az 
attasé csoport látogatása után. A bizottság kiszállása hiábavaló volt, mert a 
bombázás hatásának kitett épületrészek robbanást követő eredeti állapotát 
(részben lebontás, részben ideiglenes megerősítés, részben helyreállítás révén) 
statikai értelemben teljesen megváltoztatták. Másrészt a bombatölcséreket be
temették, sőt a törmelékek zömét is elhordták." 

Ezek szerint a Partridge-jelent'és fényképei nem készülhettek július 4. után. 
A Légoltalmi Közlemények 1941. október 15-i számában vitéz László Árpád 

beszámol egy hozzászólásban a „tennivalókról a légitámadás után." A romel
takarításról írott részben említi, hogy Martoncsik Endre városi mérnök irányí
tása mellett légoltalmi segédszolgálatos ács- és kőművesmesterek és 30 légol
talmi segélyosztagos 21 napon keresztül végezték az eltakarítást.1'' 

Kassai „kapcsolatok" révén sikerült megszerezni a Kölcsey u. 3. sz. ház telek
könyvi kivonatát. A tulajdonosok 1941-ben Eduard Csurilla és Irena Merva 
voltak. A kassai „kapcsolat" közlése alapján a súlyosan megrongálódott házat 
július első hetében kezdték rendbehozni és fél évig tartott „amíg a ház kija
víttatott." 

Partridge egyik kifogása az, hogy kassai látogatása során (július 1.) nem 
tudtak neki orosz jelzésű repeszeket felmutatni, amíg ő ott volt. A kiegészítő 
jelentésében (július 19.) viszont azt írja, az attasécsoportUl mondta neki, hogy 
miután eltávozott Kassáról, orosz jelzésű repeszeket mutattak nekik, de ilyet 
nem „produkáltak" — ismétli Partridge —, „amíg én ott voltam". 

Partridge-nak semmi oka sem lehetett, hogy kételkedjen az attasécsoport 
állításában. Ilyen nyilvánvalóan alaptalan kétkedés láttán felmerül a kérdés, 
hogy érdekében volt-e Partridge-nak, hogy az orosz repeszekről ne vegyen tu
domást. Erre talán a legjobb magyarázatot azok a külpolitikai események ad
ják, amelyek az amerikai közvéleményt ezekben a napokban foglalkoztatták. 

Június 24-én Roosevelt elnök sajtókonferenciáján segítséget ígért a Szov
jetuniónak. Ugyanazon a napon az amerikai kincstár (Treasury) feloldotta a 
zárolt szovjet vagyont.1"' Mindezek két nappal a kassai bombázás előtt történ
tek. Nem kétséges, hogy a budapesti amerikai követség és annak katonai 
attaséja ismerte az elnök álláspontját. Tehát amikor az attasécsoport helyszíni 
szemlét tartott Kassán július 1-én, akkor az amerikai attasé „diplomatikusan" 
viselkedett. Megjelent ugyan, de nem vett részt a tiszteletükre adott díszebéden, 
hanem még ebéd előtt távozott. Ügy látszik, nem akarta, hogy jelenlétét 
félremagyarázzák. Nem tartom valószínűnek, hogy megdicsérték volna Part-
ridge-et, ha az adott körülmények között másként viselkedik, vagy más kon
klúziókat von le július 5-i, 19-i és 31-i jelentéseiben. 

Sem az Egyesült Államok, sem Partridge elfogulatlan semlegességét nem 
lehet elfogadni. 

13 Érdemes volna az eltakarítási munkálatokról a városi mérnöki hivatal feljegyzéseit meg
vizsgálni. 

14 Az 1941-ben Budapesten akkreditált katonai attasék névsora: USA: Richard C. Partridge 
őrnagy: Finnország: Alonso Sundmann alezredes; Japán: Wataro Joshinaku tábornok: Romá
nia: Radu Davidescu ezredes; Svédország: Harry Wester százados; Szlovákia: Etienne Jarech 
ezredes: Törökország: Nureddin Alpkartal százados; Svájc: katonai attasé nem volt, de szerepel 
Xavier de Meyer attasé neve. A névsor Borús József történésztől származik. 

15 Sztálin július 3-i rádióbeszédében nyugtázta és megköszönte az elnök és Amerika ígéretét. 
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Tulajdonképpen az amerikai „semlegesség" 1941. március 11-én szűnt meg, 
amikor az elnök aláírta a „Lemd-Lease" (köksönibérlati) törvényt. Ez a törvény 
felhatalmazta az elnököt, hogy hadfelszerelést átruházzon, elcseréljen, bérbe ad
jon, kölcsön adjon bármely ország kormányának, amelynek védelmét az elnök 
létfontosságúnak tartja az Egyesült Államok szempontjából. így lett az Egye
sült Államokból a „demokrácia arzenálja". 

1941. július 14-én zárolták a tengelyhatalmaknak és azok állampolgárainak a 
vagyonát. Bezárták a német konzulátusokat. 

1941. július 7-én befejeződött Izland megszállása. „Mint legfőbb parancsnok, 
parancsot adtam a haditengerészetnek, hogy minden szükséges lépést tegyenek 
meg hogy a közlekedés biztonságát . . . az Egyesült Államok és minden straté
giai előretolt állomás között biztosítsák" — mondta Roosevelt.16 

Így kezdődött meg július első napjaiban az Egyesült Államok tengerészete 
és a német tengeralattjárók közötti küzdelem, amely nem eredményezett ugyan 
hadüzenetet, de a „Battle for the Atlantic" az Atlanti-óceánért folytatott 
csata) néven szerepel az amerikai történelemben. 

Utólag nehéz megítélni, hogy a külpolitikai események milyen méntékben be
folyásolták Partrídge gondolkozását. Nem kétséges azonban, hogy a budapesti 
követség diplomatái tisztában voltak kormányuk külpolitikai állásfoglalásával 
és ezzel az állásfoglalással egyet kellett érteniük. 

A Partridge jelentéseinek a megírása óta eltelt 50 év alatt elegendő szem
tanúi nyilatkozat és adat látott napvilágot, amelyek a Kassa bombázásából 
származó repeszek szovjet eredetét bizonyítják. Ezen Partridge egykori kifo
gásai nem változtatnak.17 

16 Frederick L. Schuman: „Design for Power". Alfred Knopf Inc., 1942, 282 o. 
17 Az első jelentésben a második oldalon 16 fényképmellékletről történik említés. Minden le

hetőt elkövettem, hogy ezeknek a képeknek a nyomára akadjak. A következő archívumokban, 
könyvtárakban és hivatalokban kerestem, de nem találtam a fényképeket: War Department In
telligence Service, Offices Strategic Services, Defense Audio-Visual Agencies (itt négy különböző 
osztályon folyt a kutatás) Still Picture Branch, Special Archives Division. 

1983-ban megszereztem Major General Richard C. Patridge (retired) özvegyének a címét, 
írtam neki és megkérdeztem, hogy van-e valami emléke (napló, fényképek, stb.) férje magyar
országi szolgálatának idejéből. Szívélyes hangú választ kaptam. Nincsen semmi emlékük. 

E hosszú magyarázatnak az a célja, hogy megkönnyítse az utánam következő kutatók 
munkáját. 
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FABINYI JÓZSEF 

A M. KIR. 13. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETE 
AZ ANYAGI VEZÉRKARI TISZT SZEMSZÖGÉBŐL 

1943—1944 

A 2. magya r hadsereg Don-ment i katasztrófája következtében az egész hon
védség nagy személyi, de főként anyagi veszteséget szenvedett el. Ennek kö
vetkeztében az egész hadrende t az adot t körü lményeknek megfelelően kellett 
átszervezni. Az e r re vonatkozó intézkedéseket és az új hadrende t a HM 43.2000/ 
ein. 1. a-1943. számú rendelete t a r ta lmazta . 

Ez lényegében és elsősorban a seregtesteket ér intet te , mer t az eddigi két 
ezredes könnyű hadosztályról á t té r tek a kevesebb számú de klasszikus, há rom 
ezredes gyaloghadosztály-szervezetre. (A többi a lakula tokkal itt nem foglalko
zunk.) 

Az emlí tet t szervezési rendelet szerint a II—IX. hadtes tnek egy-egy gyalog
hadosztályt (pótalakulatokkal) kellett megszerveznie. így az V., szegedi hadtes t 
kiegészítő te rü le tén a 13. gyaloghadosztály került felállításra. 

Az átszervezés tu la jdonképpen kevés új a lakula t felállításával, inkább az 
alárendeltségi viszonyok megvál toztatásával , felszerelés módosításával , va lamin t 
az anyagi anyaalakula tok részbeni megvál tozta tásával já r t . A 13. gyalogosztály 
hadi hadrendjét az 1. sz. melléklet tar ta lmazza. (124. o.; alakulat és fegyverzeti 
jelzések, térképjelek, rövidítések a 2. sz. mellékletben, 125. o.) Az 1. sz. mellék
lethez a következő kiegészítéseket szükséges csatolni: 

1. A parancsnoki beosztásokban lévők nevét ma m á r lehetetlenség volna 
összeszedni, de a rendelkezésre álló kevés adatból a következő hiányos névsort 
sikerült összeáll í tanom: 
hadosztályparancsnok : 
hadosztály gyalogsági parancsn 
hadosztály tüzérségi parancsnol 
hadosztály vezérkari főnök: 
hadosztály hadműveleti osztály 
vezető (1. a.) : 
hadosztály felderítési osztályveí 
(Lb.) : 
hadosztály anyagi osztályvezető 
(1. c ) : 
hadosztály vezető hadbiztos: 

7. gyalogezred parancsnok: 
7./I. zászlóalj parancsnok: 
7.II. zászlóalj parancsnok: 
7. III. zászlóalj parancsnok: 
9. gyalogezred parancsnok: 
20. gyalogezred parancsnok: 
13. felderítő osztály parancsnok 
13. tüzérosztály parancsnok: 
14. tüzérosztály parancsnok: 
15. tüzérosztály parancsnok: 
75. tüzérosztály parancsnok: 

2. A 9. gyalogezred tulajdonosa a kormányzó volt, ezért ezredéből a mozgó
sítás után a 9 II. zászlóaljat rövidesen felhozták Budapes t re a testőrség és a 

Dr. Hankovszky Gyula vezérőrnagy 
Tömöry Jenő vk. ezredes 
Blassman Mátyás ezredes 
Boróczy Dénes vk. őrnagy 

Nyírő Péter vk. százados 
Móré Andor alezredes 

Fabinyi József vk. százados 

Déry István hadbiztos 
. százados 

Tormássy-Szávits Sándor ezredes 
Király Lajos alezredes 
Micskey János alezredes 
Vass Dezső őrnagy 
Szász Ferenc ezredes 
Lackovics Béla ezredes 
Krisai Károly alezredes 
Ostorharits Horváth Endre százados 
Vén Pál alezredes 
Somoskeőy László alezredes 
Dereánó Jenő őrnagy 
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A mozgósított 13. gyaloghadosztály 
hadrendié. Wtk. 
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ALAKULAT- ÉS FEGYVERZETI JELZÉSEK, 
TÉRKÉPJELEK, RÖVIDÍTÉSEK 

< i i 

« s 

ö& 

oo 

talajút 
vasút 
kisvasút 
nágő, templom 
épület 

lövész 
lovas 
kerékpáros 
gépkocsizó' 
kocsizó 

országhatár — 
sávhatárok, 
ielepülések> 
szintvonal <*> 
ftáromsxögelési,** 
magasságipont 

híradó + 
távbeszélő 
lőszer' ® 
élelem, 
sütő <B 

víz, 
fo-lyá 

CSOpcít : 
^*s saját 
**=*=* szovjet 
*=< (hadljkűt 

egészségügyi 
® -műhely 

iftíí. anyag 
® személu ír. 

Uellátá 

_P^ hadtest, x hadosztály, dandár * ezred 6 zászlóalj 
J" alosztály j ~ parancsnokságok, 

golyószóró 
géppuska 
nehézpuska 
aknavető 
gránátvető 

\=r- páncéltörő ágyú\\^+ nehéz tarack* 
(<t-=- nehéz ágyú, os-J ligv. gépágyú, 
-=r- ágya (Hl.) r _ > tü. oszt. 

-s-> tarack* ^ " állásban, 
-S-* köz.tarack, 0 erőéi 

Á. árkász 
alez. alezredes 

HM. Hotiv.Mirv. 
hlr. Híradó-

csap. csapat 
csop. csoport 
e. ezred 
ek. ezredközvetlen, 
eüó. ellátó n kir. kirendeltség 
éUn,. élelmező ko. kocsizá 
eli. egészségügyi 
ezds. ezredes közv. közvetlen, 
feld. felderítő 
fh. felvételező 

Hely 
fog. fogatolt 

gá. gépágyú, M. 
gk. gépkocsizá 
gv. gepv-ont. ine. 
gtt gránát mu. 
gy. gyalogos mii. 

h. honvéd, it. 
fuis, hadsereg nf 
Hdt. hadtest né. 
nh. hadihúb 
hgy. hegifi Z.SX. 

ígv. légvédeUnl 
lov. lovas 

lösz. lősxer' 

mintájú, 
merő 
munkás m 
műszaki 

nehéz, 
neHzfcgyver 
német vergy. 

melléklet tíf 

o. 
oszt. 

pc. 
pk. 
pság. 

rád. 
seb. 
SZ. 
szd. 
szak. 
száll. 

r. 
fii. 
tab. 
u. 
uvéti. 
lí. 

oszlop 
osztály 

Önálló-
őrnagy 
páncélos 
parancsnak, f 
parancsnokság 
patak, 
rádiós 
sebesült 
szabvány adag 
század 
szakasz, 
szállító-

tartalék adag 
tüzér 
tábori 
-utász, 
utóvéd, 
üteg 
vezérőrnagy 

zászlóalj 
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vár megerősítésére. Helyette a 9. gyalogezred második zászlóaljaként a 39/11. 
zászlóaljat állították be. A 39. gyalogezred a 9. gyalogezred ikerezrede volt, de 
abból akkor csak ezt a zászlóaljat mozgósították, a többit csak később, a tá
bori póthadosztályhoz. 

Jellemzésül, hogy a kormányzó védelmére felhozott előbb említett „megbíz
ható" zászlóalj, de egyben az egész tisztikar beállítottságát mennyire nem is
merték, megemlítem, hogy ez a zászlóalj volt az, amelyik 1944. október 16-án 
parancsnokának, Mészáros István alezredesnek vezetésével elsőnek kötötte fel 
a nyilas karszalagot. 

3. Az 1942-es könnyű hadosztályoktól több lényeges dologban különbözött: 
A hadosztály tűzereje jelentősen megnőtt, mert már három gyalogezred ke

rült beállításra. A harcos részek több géppisztolyt kaptak, de még mindig 
elmaradtunk a német és különösen a szovjet hadseregtől. Az ezredek árkász-
századai helyett csak szakaszok maradtak, viszont a hadosztály közvetlenül 
rendelkezett egy három százados utászzászlóaljjal. A hatüteges tüzérezred 
helyett négy, háromüteges osztály került beállításra, ezenkívül egy mérőszázad. 
Az eddigi egy lovasszázad helyett egy viszonylag modern felderítő osztályt 
szerveztek. A híradó század helyett egy háromszázados zászlóaljat szerveztek. 
A vonat pedig a következőkkel gyarapodott szükségszerűen: öt kocsioszlop, 
egy vonat műhelyszázad, egy műszaki szeroszlop, egy hadihídoszlop, egy tábori 
kórház és még egy sebesültszállító gépkocsioszlop; a sütőoszlop több kemencét 
kapott, egy lóellátó oszlop, és egy személyirányító állomás. 

A hadosztályparancsnokság is bővült a tüzér- és gyalogsági parancsnokkal, 
az utóbbi főként azért került beállításra, hogy szükség esetén külön, nagyobb 
harccsoportot vezethessen. 

A másik két gyalogezredtől eltérően a 20. gyalogezrednél 7,5 cm-es, gép
kocsizó nehéz páncéltörő ágyús század került ezredközvetlenként beállításra. 

A hadosztály jellemzése 

Mielőtt a hadosztály egészének jellemzésére rátérnék, át kell tekintenünk a 
lehetőség szerint bizonyos részleteket, melyekből a következtetéseket levon
hatjuk és amelyek működését befolyásolták. 

A személyi állomány összetétele és kiképzése 
A hadosztály kiegészítését Pest- Pilis- Solt- Kiskun Megye déli részéről, 

Bács-Bodrog és Csongrád megyékből kapta. Az emberanyag kiváló volt. Álta
lában jó testi felépítésű, jószándékú emberek érkeztek. A hangulat és a fegye
lem a mozgósításkor és néhány hétig még jó volt, a foglalkozás szerinti megosz
lás azonban már kevésbé, mert a kiegészítő terület mezőgazdasági jellegéből 
kifolyólag a legénység túlnyomó többsége földműves volt. A szükséglethez 
képest kevés volt az iparos, mesterember és szakmunkás. Ezért több gép, gép
jármű, kezelőinek hiányos szakképzettsége miatt, hamar használhatatlanná 
vált. Emellett a javítási feladatok ellátása — a szakközegek hiánya, vagy ala
csony képzettsége, illetve a javító alakulatok alacsony kapacitása mellett — 
nehézségekbe ütközött. 
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A hivatásos t iszteknek és t iszthelyet teseknek a tar ta lékosokhoz viszonyított 
a ránya kedvező volt, m e r t a csapatoknál minden alosztályhoz ju to t t legalább 
egy-két hivatásos. A vonata lakula toknál m á r rosszabb volt az a rány. 

A kiképzés ál talános foga jó volt, ami a háborús tapaszta la tok intenzív fel
használásán alapult , bá r ezen a té ren sem használ tak fel minden lehetőséget. 
A hadosztály több alakulata 1938 óta néhányszor volt m á r mozgósítva, így 
az emberek összeszoktak és többször adódot t a lkalom vegyes kötelékben, ha rc 
szerű körü lmények közötti gyakorla tok végrehaj tására . 

Ezt az apánylag jó képet némileg lerontot ta az. hogy a legénység mintegy 
20%-a pót tar ta lékos volt, akik csak rövidí tet t kiképzésben részesültek, továbbá 
az a körülmény, hogy az új (részben zsákmányolt) fegyverek röviddel a moz
gósítás előtt kerül tek kiadásra. Ezek közé tar tozot t a dán eredetű Madsen 
golyószóró és géppuska, a 40 m m (francia) és a 7,5 cm (német) páncéltörő ágyú 
— valamint az augusztus elején rendszeresí te t t kézi raké tave tő . Az átképzéshez 
pedig, főként a tar ta lékosoknál , csak igen rövid idő állt rendelkezésre ; tu l a j 
donképpen a mozgósítás a lat t kezdődött az új fegyverek ismertetésével és 
szoktató lövészettel, továbbá a később megemlí te t t harcgyakor la tokkal a fel
vonulási terüle ten. 

A nehéz fegyverek tűzvezetési módszerei jók vol tak és be is vál tak, a tüzér
ségé pedig vi lágviszonylatban is kiváló volt, mer t a Ternegg-féle lőelemmegha
tározó műszerrel percek alat t lehetet t tüzet áthelyezni és összpontosítani. 

A hadosztály parancsnoka, közvetlen beosztottjai, va lamint az egész tiszti és 
t iszthelyettesi kar képzettsége jó volt. Meg kell emlí tenem azonban, hogy a 7. 
gyalogezred és a 13. tüzérosztály kivételével a többi a lakula toknál kevesen vol
tak, akik saját hadi tapaszta la tokkal rendelkeztek. 

Fegyverzet , lőszer 
A hadosztály feg 

Fegyver 
Pisztoly 9 mm 
Géppisztoly 9 mm 
Puska 7,92 mm 
Golyószóró 7,92 mm 
Géppuska 
(állványos gsz.) 7,92 mm 
Nehézpuska 20 mm 

Páncéltörő ágyú 40 mm 

Páncéltörő ágyú 7,5 cm 
Gránátvető 50 mm 
Aknavető 81 mm 
Könnyű tarack 10 cm 
Könnyű tarack 10,5 cm 
Közepes tarack 15 cm 
Légvédelmi gépágyú 40 mm 
Páncélököl 
Rakétavető 8,8 cm 
Kézigránát 
Kézigránát 

yverzet- és lőszerellátását az a lábbiakban i smer te tem: 
Űrméret Minta 

39 M. 
43 M. 
43 M. 
Madsen 

Madsen 
36 M. 

francia 

41 M. 
39 M. 
36/39 M. 
14/A M. 
37 M. 
14/39 M. 
36 M. 

csapódó 
időzített, 
nyeles 

Korszerűség 
jó 
jó 
jó 
jó 

rep. gr. jó 
pct. gr. hatástalan 
rep. gr. jó 
pct. gr. hatástalan 
igen jó 
jó 
igen jó 
jó 
igen jó 
igen jó 
jó 
igen jó 
igen jó 
igen jó 
igen jó 

Lőszerellátás 
szűkös 
igen szűkös 
? * 
30 

jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
igen szűkös 
szűkös 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
igen szűkös 
igen szűkös 

Külön meg kell emlí tenem,hogy a pisztoly-, géppisztoly-, lőszer-, aknagrá 
nát- , és kézigránátel lá tás anny i ra hiányos volt, hogy a hadosztály-lőszertiszt 
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legtöbbször a törzsnél tárolta azt a keveset, ami volt és a kritikus helyzetben 
lévő csapatoknak küldte ki. 

A tüzérségi lőszerre vonatkozólag ugyanígy meg kell említenem, hogy a 
könnyű lövegek részére napi maximumként 25, a közepeseknél 5 lövedék fel
használása volt engedélyezve. Ennél több kilövésére a hadtest tüzérparancsnok 
engedélye volt szükséges. 

Műszaki és híradócsapatok 
A műszaki alakulatok felszerelése nem volt a legkorszerűbb, de így is igen 

sok feladatot oldottak meg kiválóan, harci feladatokkal együtt. Hiányosság
ként meg kell említeni, hogy a gyalog menetelő utászalakulatoktól nem lehetett 
elvárni a nagy testi megerőltetést igénylő munkák gyors elvégzését. Célszerűbb 
lett volna az utászzászlóaljak nagyobb gépesítése, a műszaki oszlop létszámá
nak és gépparkjának rovására is. 

A távbeszélő és híradócsapatok kiképzése és anyaga jó volt. A hadosztály 
hírrendszere az utolsó percekig jól működött. Igen jó lett volna, ha kisebb 
súlyú, modernebb rádióállomásokkal rendelkeztünk volna. 

Élelmezés, ruházat 
Az élelmezéssel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a mozgósítás és a fel

vonulás alatt igen jó volt és később is, néhány zökkenővel, kielégítőnek tűnt. 
A vasúti szállítás megkezdése előtt minden alakulat 8 sz. és 1 T. adagot véte
lezett fel, sok tartósított húsáruval, ami a későbbiekben segített javítani az 
élelmezést. A helyszíni beszerzés, ami gyakorlatilag csak a Kárpátokon belül 
volt lehetséges, az élelmezést változatossá tette. 

A védőállásban a hadosztály német ellátást kapott. Ehhez magyaros pótlékok 
járultak, mint: cigaretta: paprika, ecet, só, szalonna. Baj lényegében, 8—10 
napig, csak a kenyérellátással volt, mert a németek másként őrölt lisztet adtak, 
amiből eleinte csak ragacsos, rossz kenyeret tudott a sütőoszlop előállítani. 
Végül is német pékek mutatták meg, hogy az ő lisztjükből hogyan kell jobb 
minőségű kenyeret sütni, de a magyar minőséget és ízt sohasem lehetett elérni 
még így sem. A vállalkozások résztvevői külön pótlékban részesültek: rum, 
fekete, cigaretta, dupla húsadag. Ami az egész élelmező szolgálat legnagyobb 
bajaként jelentkezett, az a szemestakarmány és a széna utánszállításának 
közel kéthetes kiesése volt, a németek hibájából. Ez alatt az idő alatt a bőséges 
abraktakarmányhoz szokott lóállomány nagy része a használhatatlanságig le
gyengült. 

A ruházat az akkori haditapasztalatoknak megfelelően már nem volt kor
szerű (pl. a hosszú köpeny) és az anyagok minősége is kívánnivalókat hagyott 
maga után. A téli hadviselésre pedig, mint az előző évek eseményei bizonyítot
ták, az a ruházat nem volt alkalmas. 

Egészségügy 
Egészségügyi téren a hadosztály igen jól állt. A jól táplált, egészséges bevo

nuló tartalékosokból az éppen meg nem felelő állapotúakat még a mozgósítás 
alatt sikerült kicserélni. Mindenki részesült védőoltásokban és elemi egészség
ügyi, valamint elemi elsősegély-oktatásban. A csapategészségügyi beosztások
ban lelkiismeretes, jó orvosok és személyzet, az egészségügyi szakalakulatoknál 
pedig kiváló sebészek szolgáltak. (Köztük néhány ismert klinikai szaktekintély 
is.) 
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A mozgósítás kezdetétől mind a csapat, mint az egészségügyi alakulatok 
személyzete nagy súlyt helyezett az általános higiéniára, amely kiterjedt a 
konyhák, élelmezési alakulatok, ellenőrzésén át a személyi tisztálkodásig és a 
latrinákra. A védőállás elfoglalása után rövidesen megkezdődött néhány meleg
vizet szolgáltató fürdő (szauna) építése. 

A hadosztály szállító eszközei 
Amit a hadosztály személyi állományával kapcsolatban említettem, még 

inkább vonatkozott a lóállományra, mely az ország legjobb lótenyésztő körze
teiből (Mezőhegyes, Makó, Hódmezővásárhely és Bács Megye) származott. 

A bevonultatott, illetve felvásárolt lovak szerszámzatával és az országos jár
művekkel kapcsolatos problémák elsősorban Kecskemét környékén adódtak, 
mert mint már említettem, a 7. gyalogezred és a 13. tüzérosztály 1942-ben már 
részt vett a hadműveletekben. 

A nehézségek általában abból adódtak, hogy sokan a legrosszabb lovaikat 
hozták be, rossz szerszámokkal és járművekkel. Ebben persze az is közreját
szott, hogy a háborús hiányok miatt a bőr- és egyéb javítóanyag nehezen volt 
beszerezhető. 

A lóállománynál a nehézségeken könnyen lehetett segíteni, mert a meg nem 
felelőket a jóltáplált Bács megyei lovakra ki lehetett cserélni. A szerszámokat 
és járműveket azonban a csapatoknak saját embereikkel, de mert azok nem 
győzték, polgári szíjgyártó-, kovács- és bognárműhelyek segítségével kellett, 
illetve kellett volna hadihasználható állapotba helyezni. Erre azonban az idő 
kevés volt és egyes alakulatok menetkészültsége még a vasúti berakodáskor 
sem érte el a 100%-ot. 

A gépjárműállomány sem mennyisége, sem minősége tekintetében nem volt 
elegendő egy ilyen nagy kötelék feladatainak megoldásához. Ma már leírni is 
furcsa, hogy a hadosztály az eredetileg tervezett kettő helyett csak egy szállító 
tehergépkocsioszloppal rendelkezett. Ez is vegyes volt, mert 10 db 3 tonnás 
Opel Blitz (benzines) és 10 db 3 tonnás Klöckner (diesel) tehergépkocsiból állt. 

Ebből a kellemetlennek tűnő körülményből azonban, mint később látni fog
juk, nagy előnyünk is származott. 

A tehergépkocsioszlop minden járművét mindvégig sikerült üzemképes álla
potban tartani. Ezt úgy lehetett elérni, hogy már a kirakáskor személysen kö
zöltem minden gépkocsi 2—2 vezetőjével, hogy a járművük állapotáért ők fele
lősek; amennyiben a gépkocsi mulasztás miatt kiesne, vezetőik bíróság elé 
kerülnek, míg akik mennek, minden lehetséges kedvezményt megkapnak (elő
léptetés, külön élelemadag, kisebb szabadság stb.). Bizonyos teljesítmény után 
a gépkocsivezetők automatikusan külön jutalmat kaptak. Mindezek nagyon 
hasznosnak bizonyultak és a gépkocsivezetők megértették, hogy jórészt rajtuk 
múlik bajtársaik ellátásának sorsa. 

A tényleges állományból származó gépjárművek mind állapot, mind célsze
rűség szempontjából jók voltak. Annál kevésbé mondhatjuk el ezt a parancs
noki gépkocsikról, amelyek mind bevonultatott magán-személyautók voltak. 
Ennek hátrányait bővebben nem szükséges felsorolni, elég csupán a sokféle 
típusra, lefutott köpenyekre, a hiányos alkatrész- és szerszámfelszerelésükre 
utalnom. 
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Ebben az elég szomorú képben már az is nagy segítséget jelentett, hogy a 
gyalogezredeknek is volt egy-egy saját, tényleges állományból származó teher
gépkocsijuk, amivel a felvételezéseknél sok nehézséget át lehetett hidalni. 

Külön ki kell térnem az egészségügyi alakulatok gépkocsiállományára. Az 
egészségügyi oszlopnak ugyanis csak az egyik részlege volt gépkocsizó, a másik 
részleg és a tábori kórház nem. Az utóbbi áttelepítése sok nehézséggel is járt, 
amikor már betegei is voltak. 

A két sebesültszállító gépkocsioszlop közül csak egyik állt szabványos jármű
vekből, a másiknak bevonultatott nagyobb típusú személygépkocsijai voltak, 
amelyekben fekvő sebesülteket alig lehetett szállítani. 

Az üzemanyagellátásra vonatkozóan a hiányos, vagy szűkös szó nem elég 
jellemző. Jóformán állandó gépjárműtilalom volt, kivéve az egészségügyi jár
műveket és a legfontosabb szállítási feladatokat. 

Az üzemanyagnélkülözést hosszú időre megoldotta egy bátor és fiatal tiszt 
leleményessége, valamint egy szerencsés cserelehetőség, amiről később lesz szó. 

Áttekintve az eddig felsoroltakat, meg kell állapítanunk, hogy az általunk 
korszerűnek hitt hadosztály a háború ötödik esztendejében, elsősorban felsze
relése miatt, nem felelt meg a követelményeknek. 

Röviden összegezve ugyanis: 
— igen kevés volt a kézi automatafegyver; 
— kevés volt az aknavető; 
— a nehézpuskák és 40 mm-es páncéltörő ágyúk jóformán hatástalanok vol

tak a modern páncélosok ellen; 
— a lőszerellátás, mint már említettük, egyes fajtákban igen szűkös volt; 
—' a tüzérségnél nem volt célszerű a háromfajta lövegnemből álló osztály

szervezés és a kizárólagosan fogatolt vontatás. 
Az utászzászlóaljra vonatkozóan már említettem a gépesítés hiányosságait. 
A hadihídoszlopot célszerűbb lett volna csak magasabb seregtestekhez szer

vezni és esetenként aaszükséges helyre beosztani. Így csak kolonc volt a had
osztály nyakán. 

Végül, de nem utolsósorban, ismételten ki kell térni a gépesítés hiányossá
gaira. Először is mert a fogatolt szállító járművek nagyszámú lovai részére 
hatalmas mennyiségű lótápot kellett előteremteni és utánszállítani, továbbá, 
mert a fogatolt oszlopok igen hosszúak, lassúak, kis teherbírásúak és rendkívül 
érzékenyek voltak. Egy-egy felvételező helynél, mozdonyállásnál, vagy útszű
kületnél a tömörülő járművek között minden légitámadás, de még a tüzérségi za
varó tűz is nagy veszteségeket okozhatott. 

Menet és előnyomulás alatt a felvételező helyek általában csak lépcsőzetesen 
tudják a mozgásban lévő csapatokat követni. Tehát a felvételező csapatjármű
veknek hátra kellett menni és onnan megrakodva utolérni csapataikat. Ez még 
gyalog menetelő alakulatoknál is csak eggyel nagyobb menetsebességű szállító 
Járművekkel volt lehetséges. Márpedig a megterhelt járművek hadműveleti 
területen általában leromlott utakon, terepen, vagy hegyes terepen fokozott 
ütemben nem közlekedhettek. 

Szerencsére a 13. hadosztály csak egy hosszabb menetet hajtott végre, ez 
alatt pedig néhány sikerült szükségmegoldás áthidalta a nehézségeket. 
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Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem, hogy 1944 augusztusában, amikor az 
általunk felváltott német hadosztálynál megbeszéltük a részleteket, nagyon 
imponált a hadosztályunk 18 ezer fős létszáma, de a közel hatezres lólétszámot 
sehogysem akarták elhinni. Nem volt nehéz megjósolni, hogy az anyagi ellátás
ban a lőszer mellett a lótáp fogja a legnagyobb nehézségeket okozni. 

Események a mozgósítás előtt 

Az 1943. év második felében a hadosztálynál végrehajtották az átszervezést, 
ami a bizonyos anyagnemekben mutatkozó hiányok miatt elég nehézkesen 
ment. Erre jellemző, hogy 1943 novemberében az anyagi menetkészültségi elbí
rálásnál az alakulatoknak mindössze kb. a 25%-a volt 100%-os, kb. az 50%-a 
75—80%-os, kb. a 25%-a pedig 50—60%-os. 

Ennek felterjesztése alapján a HM fokozatosan, de gyorsabb ütemben utalta 
ki a még hiányzó anyagot. 

Minden alakulatnál folyt a szokásos kiképzés, amelyben már nagyobb súly-
lyal jelentkeztek a haditapasztalatok. Ez elsősorban és főként a vegyes köte
lékek éleslövészetében és a tábori munkák fokozott gyakorlásában állt. 

Az elméleti kiképzés terén nagy jelentőségű és igen hasznos volt 1943 telén 
egy-egy háromnapos harcászati, illetve anyagi alkalmazó megbeszélés (hadi
játék) megtartása. 

Az előbbit a hadosztály vezérkari főnök, Boróczy Dénes vk. őrnagy tartotta, 
az utóbbit Lőte Lajos vk. százados. A csapathadijátékon részt vettek az összes 
törzsek és csapatok mozgósítási beosztás szerinti tényleges és tartalékos tiszt
jei, alosztályparancsnokig bezárólag. 

Az anyagi hadijátékon ugyancsak az összes csapatparancsnokok, segédtisztek, 
anyagi tisztek és a hadosztály vonatainak hadibeosztás szerinti valamennyi 
tisztje, alosztályparancsnokig bezárólag, részt vettek. 

Az év második felétől egészen a hadosztály 1944 nyári elvonulásáig Bács 
Megye fontosabb határ menti helyiségeiben, nagyjából a Duna és Tisza mentén 
egymást váltva a 9. és a 20. gyalogezred, valamint a 14., 15. és 75. tüzérosztá
lyok mozgósított alakulatai átlag 3 hónapra voltak kihelyezve. 

1943—1944 telén folyt a rendszeres kiképzés, majd bekövetkezett az emléke
zetes és szerencsétlen március 19. 

Aznap hajnalban kb. 5 órakor riasztották a HM-ból az V. hadtestparancs
nokságot és a hadtestparancsnok, Platthy Pál altábornagy legszűkebb munka
társaival közölte, hogy a németek megszállják az országot, a csapatokat riadóz-
tatni kell és együtt tartani. 

Ekkor megszakadt Budapesttel az összeköttetés és csak néhány óra múlva 
állt helyre, akkor is csak annyi utasítás jött, hogy a németekkel nem szabad 
harcba keveredni. 

A hírt általános megdöbbenés fogadta. Részemről nemrég kerültem a had
testparancsnoksághoz és elöljáróim, valamint munkatársaim beállítottságát alig 
ismerhettem. A hadtestparancsnokról, aki a körülzárás után a budai ellenállás
ban szerepelt, tudtam, hogy adoptált fia már a jugoszláv oldalon van. De róla is 
csak azt láttam, hogy tanácstalan. 
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Az említett két HM-utasítás után minden alakulat riadókészültségben volt. 
Sokféle kérdés, javaslat érkezett a hadtestparancsnoksághoz. Volt olyan ala
kulat, amelyik elindult, hogy megszállja a Szeged város számára kijelölt állá
sait. Javaslatok" jöttek a fegyverzet és gépjárművek elrejtésére, de sehonnan 
semmi parancs. 

Nem vagyok hivatott a március 19-ével kapcsolatos események kommentá
lására. Arra azonban vállalkoznom kell, hogy az V. hadtest, tehát a 13. had
osztály területén történteket érintsem. 

9 óra tájban a hadtestparancsnok engem küldött ki személygépkocsin, hogy 
a szabadkai és az újvidéki helyzetről tájékozódjam. Szabadkáig — és ott a 
városban is — mindenhol mély csend volt, vasárnap lévén a lakosság is otthon 
tartózkodott. Az első német egységgel, egy könnyű páncélvonattal, az Űjvidék-
Szabadka vasútvonal mentén találkoztam, amint északi irányba haladt. Az 
egyik őrháznál lévő, öreg póttartalékosokból álló őrség parancsnoka jelentette, 
hogy a páncélvonat lassan elhaladt mellettük, hogy ellenőrizze, nincs-e a vasút
vonal elaknásítva. 

A Ferenc-csatorna tájékán találkoztam egy lazán menetelő német gyalogos 
alakulattal. Akkor sem állított meg senki. 

Annál szomorúbb volt a helyzet Üjvidéken, amelyet már előzőleg teletöm
tek volksbundistákkal és ezek közreműködésével gázolták le a hídnál ellenálló 
határvadász őrséget, valamint szállták meg a város fontosabb pontjait. A „ma
gyar" állomásparancsnok főtörzskapitány még azt is eltűrte, hogy irodája előtt 
fegyveres volksbundisták őrködjenek. 

Visszafelé menet déltájban értem utol a szabadkai állomáson a már említett 
páncélvonatot. Ezen tartózkodott a bevonuló német alakulatok parancsnoka. 
Fülkéjébe lépve Vaskorona Rendjéről és más k. u. k. kitüntetéseiről láttam, 
hogy osztrák tiszttel van dolgom. Ö maga tört magyarsággal és németül közölte 
velem, hogy a délről jövő megszálló csapatok parancsnoka. Elmondta, hogy 
alakulatai egy leharcolt, gyenge hadosztály részei, melyet a Szeged—Szabadka 
vonalig terjedő országrész megszállására vezényeltek. 

Amikor segédtisztje kiment, karjait széttárva méltatlankodva közölte: na
gyon sajnálja, hogy mint a Monarchia volt tisztjét, őt küldték ki erre a szé
gyenteljes feladatra és részéről teljes jóindulatáról biztosított. 

Annyit mindenesetre megállapítottam, hogy az V. hadtest (illetve a 13. had
osztály) területére bevonuló német csapatokat — akkor — békeállományú 
helyőrségek is könnyen meg tudták volna állítani. Szervezett ellenállásra 
persze már késő volt gondolni. 

A 13. gyaloghadosztály mozgósítása és kiszállítása 
az 1. hadsereg hadműveleti területére 

1944 tavaszán az 1. magyar hadsereg, mely a Kárpátok előterében harcolt, 
újabb feladatot kapott, ami tulajdonképpen azt célozta, hogy a kettészakított 
Észak- és Dél Ukrajna német hadseregcsoportok között állítsa helyre az össze
köttetést. A hadsereg támadási parancsot kapott Ottynia és Sztanyiszlav irány
nyal, melynek végrehajtása közben július 23—26. között maga is kettészakadt. 
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Ekkor vált szükségessé a 6., 10., és 13. hadosztály mozgósítása és felvonul
tatása az arcvonal mögé, hogy a Kárpátok legfontosabb hágóit biztosítani le
hessen, nehogy meglepetések érjenek, továbbá, hogy a megtépázott seregteste
ket alátámasszuk. 

Ezután, mint ismeretes, meggyorsultak az események. Elkezdődtek az ország 
területe elleni légitámadások, melyekből kettő részben Szegedet is érte. 

Ekkor mozgósították a 13. hadosztályhoz tartozó V. légvédelmi gépágyús 
üteget. 

Ezt követte július elején a hadosztálytörzs, majd 1944. július 18-án a HM 
14.300./Eln.l.b.—1944. sz. rendeletével az egész hadosztály mozgósítása. A 
mozgósítás kezdete július 25-én 0 órára, a menetkészültség elérése július 28-án 
24 órára volt elrendelve. 

A mozgósítási rendeletet elsőként a hadosztályparancsnokság intézkedése 
követte, amely az új fegyverzettel kapcsolatos teendőket tartalmazta. Szinte a 
bevonulással párhuzamosan el kellett kezdeni az anyagismeret és a kezelés 
oktatását és elvégezni a szoktató éleslövészetet. 

Erre a kiképzésre csak nagyon rövid idő jutott, mert július 29-én már meg
jelent a vasúti szállításra vonatkozó intézkedés. E szerint az első berakási nap 
augusztus l-re, az utolsó augusztus 12-re volt kitűzve. 

A fentiekkel kapcsolatban utasítottak minden alakulatot, hogy a menetké
szültséget minden igénybe vehető eszközzel érjék el, a szükséges vételezéseket 
fejezzék be, mert a még hiányzó anyagokat már csak a felvonulási területre 
fogják a felállító alakulatok kiszállítani. 

A vasúti szállítás főútvonala Kiskunfélegyháza, Cegléd, Szolnok, Hatvan, 
Miskolc, Sátoraljaújhely és Csap volt. Csak néhány szerelvényt kellett Nagy
várad—Debrecen felé kitérővel elirányítani. 

A szállítás időtartama átlag 24 óra volt és a vasúti szervek kitűnő munká
jának, valamint a csapatok fegyelmezett, begyakorolt tevékenységének ered
ményeként hibátlanul zajlott le a kirakodással együtt. Szerencsére légitáma
dás az egész idő alatt nem történt. 

A szállítási parancs kiadása után a hadosztály gyalogsági parancsnoka egy 
szállásszabályozó törzzsel gépkocsival előre ment Beregszászra. A hadosztály 
ugyanis augusztus 2-tól az 1. hadsereg kötelékébe, a III. hadtest parancsnok
ságának alárendeltségébe lépett. A III. hadtest parancsnoka Aggteleky Béla 
altábornagy volt, alárendelt hadműveleti egységei: a 6., 10. és 13. hadosztály. 
A hadtestparancsnokság addig tulajdonképpen mint közigazgatási hatóság mű
ködött, akkor mozgósították és kapta meg közvetlenéit is. Ez az alárendeltség 
azonban csak néhány napig tartott, mert a 13. hadosztály augusztus 31-től már 
a XLIX. német hegyi hadtesthez tartozott, melyet az elöljáró német parancs
nokság, az „Armeegruppe Heinrici" már előbb az 1. magyar hadseregparancs
nokságnak rendelt alá. Kötelékébe É-ról D-re, sorrendben a 101. német hegyi, 
a 359. gyalog- és a 100. német hadosztályok tartoztak és a Hunyadi-állásban 
rendezkedtek be védelemre. 

Az 1. hadsereg arcvonalán ekkor aránylag nyugalom volt, befejeződött a 
seregtestek átszervezése és még nem voltak érezhetők a szovjet hadsereg lasi 
és Kisinyov körzetében, hatalmas erőkkel indított támadásai. 

Az első alakulatok augusztus 2-án érkeztek meg a kirakó körzetbe, azaz 
Csap, Bátyú és Beregszász, valamint néhány kisebb, de rámpával rendelkező 
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közbeeső vasútállomás területére. Ezeken már várták őket a szállásszabályozó 
törzs közegei az elhelyezésre vonatkozó intézkedéssel. 

A gépágyús üteg azonnal bekapcsolódott az 1. hadsereg légvédelmi háló
zatába. 

A hadosztály maga a Munkács D., Beregszász É. és Bátyú K. közti három
szögben helyezkedett el, 4 vegyes kötelékből álló szálláscsoportban. A csapatok 
nagyjából a Beregszász—Munkács műút mentén és a közeli községekben he
lyezkedtek el, a vonat ezektől nyugatra. A hadosztályparancsnokság Makkos-
jánosin települt. 

Az elhelyezési viszonyok igen jók és kényelmesek voltak, bőséges helyszíni 
beszerzési lehetőségekkel az egykori Szernye mocsár területén fekvő gazdag 
községekben. 

A szálláskörletekben egyelőre elegendőnek látszott telep- és külső szállás
őrségek felállítása. A legsürgősebb teendő a menetkészültséget még befolyásoló 
hibák kiküszöbölése, az éleslövészet folytatása volt. Még sikerült egy vegyes 
fegyvernembeli éleslövészettel kombinált harcgyakorlatot is lefolytatni. 

Alig rakodott ki augusztus 13-án az utolsó vonatalakulat, már megjelent az 
újabb menetintézkedés, amely szerint a hadosztályt kétnapos menetben Dolha. 
Bilke, Ilosva, Beregújfalu körzetébe, a környező községekbe, illetve erdőkbe 
kellett átcsoportosítani. A hadosztályparancsnokság Iloncára került. 

Ezt a mozgás öt vegyes menet-, illetve szálláscsoportban hajtottuk végre. 
A menet alatt már több nehézség adódott: elsősorban a menetvonalunkat Bereg-
kisú j faludnál keresztezte a Tisza völgyéből ÉK-re, a Ung völgyébe menetelő 
6. gyaloghadosztály. 

A forgalomszabályozást magasabb parancsnokságok irányították, azonban 
vagy az intézkedések nem voltak világosak, vagy a közegek nem álltak a helyzet 
magaslatán, de számos vita és komplikáció" adódott a kereszteződés helyén. 
Ehhez hozzájárult még a menetfegyelmet be nem tartó alakulatok hibájából 
keletkező tömörülés. 

Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a hadosztály embereit, akiknek egy 
része hegyeket még nem is látott, legalább gyorsított hegyi kiképzésben lehes
sen részesíteni. 

Ennek első lépcsője a hegyes, erdős terephez való szoktatás volt. Következett 
az éleslövészet a hegyvidék sajátosságának figyelembevételével. A legfonto
sabbak azonban a harccsoportokban végzett gyakorlatok voltak, különös tekin
tettel a védelemre. 

Teljes védőállásokat kellett létesíteni és berendezni harcálláspontok, tám
pontok, fedezékek, lőállások, valamint közlekedő árkok kiépítésével. Gyakorlat 
tárgya volt még a tartalékok elhelyezése és mozgatása, ellentámadás, össze
köttetés, élelmezés harcszerű viszonyok között. Ezt csak úgy lehetett végre
hajtani, hogy az alakulatok legalább egy teljes napot a kiépített védőállásban 
töltöttek el. 

Az idő rövidsége azonban nem sok lehetőséget engedett a hegyi kiképzésre, 
mert augusztus 21-én az egész hadosztály megkezdte felvonulását, éjjeli mene
tekben, a Kárpátok előterébe. 

Menetvonalak : 
a 7. gyalogezred parancsnokának csoportja részére Szolyva, Hársfalva, Ossza-

telep, Volóc, Beszkid hágó, Lavocsnén át Hrebenow területére; 
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a 9. gyalogezred parancsnokának csoportja részére Szolyva, Alsóverecke, Ve-
reckei hágó, Koziowán át Korostow területére. 

a 20. gyalogezred parancsnokának csoportja az előbbi menetvonalon Tucholka 
területére menetelt. 

A hadosztályvonatnak, ugyancsak az előbbi menetvonalon, a Vereckei 
hágó környékét, Verebes, Klimiec és Tucholka területét kellett elérnie. 

A menetcélok elérése az indulási sorrendnek megfelelően augusztus 24-re, 
illetve 25-re volt kitűzve. 

Ennél a menetnél jelentkeztek először nagyobb mértékben az alföldi em
berek és lovak számára az igazi nehézségek a Kárpátok meredek szerpentin
jein. A nehézségeket csak fokozta, hogy a meneteket éjjel kellett végrehajtani, 
sok. túlterhelt járművel. 

Az utász- és árkászalakulatok jól előkészítették javításokkal és jelekkel az 
utakat. Segítséget is nyújtottak a nehezebb terepszakaszokon, ezenkívül min
den jármű mellé 2 segítő honvédet osztottunk be. Ennek ellenére is előfordult, 
hogy több jármű fölborult a meredek utakon. 

A menet nagyobb bajok nélkül ment végbe, a kitűzött célokat mindenhol 
időben elérték. A szovjet légitevékenység ekkor még elég szórványos volt, 
többnyire felderítő repülésekre szorítkozott, kivéve Volóc és Lavocsne terü
letét, melyeket több bomba- és alacsonytámadás ért. 

A hadosztály anyagi szolgálata tulajdonképpen ekkor kezdett működni. Eddig 
ugyanis minden vételezést és betegleadást stb. az 1. hadsereg Beregszász körül 
települt intézeténél lehetett lebonyolítani. 

Elsőnek az élelmező oszlop egyik, gépkocsin előre szállított részlege települt 
Volócon, jóformán hadosztály elővédjét képező felderítőosztály mögött mene
telve. Vele együtt települt a sütőoszlop két kemencerészlege, melyeket, minden 
előírás ellenére, fogatolt vontatás helyett, gépkocsivontatással küldtünk előre 
kipróbálás végett. A kísérlet kellő óvatossággal és előkészítéssel jól sikerült, 
így ezek két nappal előbb megkezdhették működésüket. Mindez a hadosztály
parancsnok tudta nélkül történt. Ez a látszólag lényegtelen epizód azért emlí
tésre méltó, mert egy igen kellemetlen következményekkel járó helyzetből 
mentette ki az anyagi szolgálatot. 

A menet megkezdésekor ugyanis az anyagi osztály egy élelmező típusvonatot 
(több napi Sz adagból és lótápból feltöltött vasúti szerelvény) kért augusztus 
22-re a volóci állomásra, egy teljes Sz és kétnapi kenyéradaggal, hogy a csapa
tok élelmezését kiegészítse. („Sz" = a hadi élelemadag, azaz 7000 g kenyér, 
300 g hús, 54 g kávékonzerv, 200 g főzelék, 20 g só, 1 g paprika, 20 g rántás
liszt, 20 g zsír, 1 g zöldség, 5 g hagyma, 2 cl ecet, 5 g dohány, összesen 1,4 kg.) 

A típusvonat azonban még 22-én délben sem érkezett meg. Érdeklődésünkre 
a vasúti közegek Munkácsig minden állomást visszakérdeztek, de sehol nem 
tudtak róla semmit. Nem is érkezett meg soha, mert mint később kiderült, az 
1. hadsereg hadbiztosságán valakinek az volt a véleménye, hogy a hadosztály 
már úgyis német alárendeltségbe lépett, gondoskodjanak ők rólunk. 

így azonban a már telepített f elvételezőhely ki tudta elégíteni az ott jelent
kező alakulatokat, legfeljebb kenyér helyett kétszersültet tudott kiadni. 
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Védelem a Hunyadi-állásban 

A hadosztály már a menet megkezdésekor német alárendeltségbe lépett, és
pedig a XLIX. német hegyi hadtest kötelékébe. 

A hadosztályparancsnok és szűkebb törzse előre ment Annabergre a német 
hadtestparancsnok, von Le Suire altábornagy harcálláspontjára. Itt kapta meg 
feladatát, amely szerint a 359. német hegyi hadosztályt kellett addigi állásaiban 
felváltania. 

A felváltás részleteinek megbeszélésére az említett német hadosztályparancs
nokság harcálláspontjára mentünk előre. 

A védőállás átvétele és a védelemre való berendezkedés a következők szerint 
történt: (Főellenállási vonal és sávhatárok a (3. sz. mellékletben, 137. o.). 

A hadosztályhoz jobbról a 10., balról a 101. német hegyi hadosztály csatla
kozott. 

A hadosztály két védelmi csoportot alkotott, súllyal a jobbszárnyon. 
Jobbról a 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (az egész 7. gyalogezred, 

a 20. nehéz páncéltörőágyús század, a 20. aknavető század, két utászszakasz.) 
Balról a 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 2/3 9. gyalogezred és 

egy utászszakasz.) 
Tartalék a 20 III. zászlóalj Swietostaw D. területén, feladata a hadosztálynak 

újonnan alárendelt 26. nehéz páncéltörőágyús századdal együtt az Opor és az 
Orawa folyók találkozásánál a völgyek lezárása. 

A 13. felderítő osztály kerékpáros százada és közvetlenéi reteszállást foglal
tak Korostow DNy-on. 

A 9 III. zászlóaljnak a szomszéd hadosztály sávjában, Bachnowate területére 
kellett menetelnie, annak megerősítésére. 

A 13 2. lovasszázad a hadosztály balszárnyát biztosította a Butywla patak 
völgyében, ahol gyakori járőrtevékenységgel kellett az erdős területet átfé
sülnie. 

A 13. hadosztályparancsnokság szűkebb törzse Korostowska hután települt. 
(Érdekességként megemlítem, hogy az elhelyezésre szolgáló épület egy Ribben-
trop külügyminiszter részére készült kényelmes, emeletes, tökéletesen beren
dezett vadászház volt, melléképületekkel és vízvezetékkel.) A tágabb törzs 
Koziowára került. A 2 3 20. gyalogezred Tucholka területén hadtest tartalék 
volt. 

A felváltáshoz a csapattest-parancsnokokat augusztus 24-re előrerendelték a 
felváltandó német egységekhez. Itt megkapták a szükséges tájékoztatást a védő
állás részleteit illetően, (főellenállási vonal, támaszpontok, harcálláspontok, 
figyelő, közlekedőutak stb.) Átvették a már felderített célok adatait, lőelemeit. 
A hadosztály-tüzérparancsnok ezeknek a kiindulási pontoknak alapján készí
tette el az új tűztervet. 

A 13., 14. és a 75. tüzérosztálynak a 7. gyalogezredet, a 15. tüzérosztálynak a 
9. gyalogezredet kellett támogatnia. 

A védőállás átvétele zavartalanul megtörtént és minden alakulat berendez
kedett az addigi állásokban. A németek nagyon sietve távoztak, mert Sanok 
és Krosno területén igen nehéz harcok folytak és oda dobták át őket. A segít
ségre jellemző, hogy fogatolt járműveiket kivéve mindent gépkocsikkal szál
lítottak el. 
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A Hunyadi-állásnak elnevezett védővonal a Kárpátok külső vonulatát képező 
erdős, sziklás, magas középhegység uralgó pontjain húzódott, a 7. gyalogezred 
balszárnyát kivéve mindenhol átszegdelt, sűrű erdős területen. 

A terep nehezen járható, meredek hegyoldalakkal és igen ritka úthálózattal 
rendelkezett. A hadosztály balszárnyán, a lovasszázad körzetében még ember 
által nem érintett, valódi őserdők voltak, hihetetlenül gazdag vadállománnyal, 
a fácántól a medvéig. A hegyi patakokban pisztrángok tömege úszkált. Ezen 
a területen jóformán csak a patakok mentén levő csapásokon, de sok helyen 
csak a patakok medrében lehetett közlekedni. 

A védőállásrendszert magát is csak gyalog, málhás állatokkal, esetleg tali
gákkal lehetett megközelíteni. Ezért a távozó németektől átvettük málhás 
lovaik nagy részét, magyar vonathámos lovak cseréje ellenében. A hadsereg 
főszállásmestere málhásállat-felszereléseket is kiutalt. A csapatoknál a tüzér
osztályok tisztjeinek vezetésével málhásállat- és taligás oszlopokat szerveztek 
az utánpótlás szállítására. 

A nehéz megközelítés miatt számolni kellett azzal, hogy az anyagi utánpótlás 
az időjárás, vagy más behatás következtében egy-két napra kimarad. Ezért csa
pattestenként az anyagi tisztek és a gh. főnökök közreműködésével anyagi tá
maszpontokat létesítettek, amelyeken legalább 3—5 napi teljes ellátmányt kel
lett tárolni. Ezen kívül gondoskodtak a hátra és előre vezető utak kijelöléséről 
és járhatóvá tételéről. 

A főellenállási vonal mögött még további 2 támaszponthálózat húzódott. Az 
egyiket a tüzérség tüzelő- és mozdonyállásai és a hadosztálytartalék képezték, 
a másikat pedig a vonatkörletben levő alakulatok önvédelemre berendezett 
szükségtámaszpontjai és a hadtest tartalék jelentették. 

A védőállásban különösen nagy súlyt kellett helyezni az összeköttetés állandó 
fenntartására, mert a tartalékok stb. mozgatásához gyors helyzetjelentések és 
intézkedések közvetítése volt szükséges. Ezért a vezetékes rádiós összekötteté
sen kívül még szükségjelek leadására is intézkedés történt (fény és szemafor
jelek). 

A tüzérosztályok utasítást kaptak, hogy mozdonyállásaikat (ahol az ütegek 
hatosfogatai és járművei tartózkodtak) osszák két részre. Elöl csak a tűzlépcső 
hatosfogatai és járművei, valamint a parancsnoki szakasz kevés hátaslova 
maradt. A többi részeket kb. 2—3 km-rel hátrább létesített hátsó mozdony
állásban kellett elhelyezni. Ennek két oka is volt, az egyik az, hogy a légitá
madások és tüzérségi tűz elsősorban a védőállások mögötti részeken okozhatott 
veszteséget,, másrészt pedig az elöl levő területek takarmánygyűjtés szempont
jából már ki voltak élve. 

Az utóbbi ok miatt minden alakulat a közvetlen környékén kívül egy kije
lölt hátsó kaszálóterületet is kapott, melyet a hadosztályparancsnokság szabá
lyozott. 

A hadosztályvonat a Kárpátokon kívül a két fő völgyben települt. 
Az anyagi ellátás szempontjából voltak igen kedvező és részben hátrányos 

adottságok. Ezek egy részét a védőállás jellemzésénél már említettem, és ezek 
főként a csapat anyagi szolgálatot érintették. 

A fő közlekedési vonalak, valamint a terep adottságaiból kifolyólag a várható 
fő támadási irány a skolei völgyben volt. Ezért itt volt a védőállás legjobban 
mélységben tagolva és a páncélelhárítás súlya ide összpontosult. 
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A páncélelhárításhoz jelentős megerősítést adott a németek által visszaha
gyott 4 db 8,8 cm-es légvédelmi ágyú, melyek közvetlen irányzással harckocsi
elhárításra igen jónak bizonyultak. Kezelésükre a tüzérosztályok vezényeltek 
személyzetet. 

A főellenállási vonal maga tulajdonképpen a kúpokon és gerinceken levő 
nagyobb támaszpontok hálózatából állt. Ezek a támaszpontok kb. 100—200 ni
es kiterjedésű állások voltak, legalább megerősített szakasz erővel. Ezt a háló
zatot kötötték össze kisebb, legalább raj erejű támaszpontok. Nagyon fontos 
volt a tűzfegyverek többirányú és egyúttal oldalazó hatásra való beállítása és 
az előterep állandó gondos megfigyelése. Ugyanis a már említett földrajzi vi
szonyok mellett állandóan lehetett meglepő támadásokra és átszivárgásra szá
mítani (különösen éjjel). 

Minden támaszpontnak meg volt a kijelölt parancsnoka, aki alá rendeltettek 
az ott levő összes nehézfegyverek, tüzérfelderítő járőrök stb. 

A támaszpontok (figyelők, tüzelőállások, váltóállások, fedezékek) kiépítését, 
illetve tökéletesítését, valamint az akadályok építését az állások elfoglalása 
után aznnal elkezdték.Ehhez segítséget nyújtottak az ezredek árkászszakaszai 
és a beosztott utászok, akik munkavezetőként szerepeltek. A tűzrendszer ki
alakításánál nagy fontosságot kaptak a különböző zárótűzkörletek, a figyelés 
és az összeköttetés megszervezése. Járőrtevékenység jóformán állandóan folyt, 
rendszertelen időközökben, de különösen éjjel, amikor a járőrök több órás les
helyeken figyeltek. 

Mint említettem, a védőállás sok helyen sűrű erdőkben húzódott, ezért az 
előterepet le kellett tarolni és annak áttekinthetősége miatt magasfigyelőket is 
kellett létesíteni. Több helyen golyószórókat és mesterlövészeket helyeztek el 
magas állásokban. 

Nagyban az anyagi szolgálatot a következők befolyásolták: 
1. Minden anyagot a Kárpátoknak a határt alkotó magas vonulatán kellett 

átszállítani. 
2. A hágóktól az arcvonalhoz vezető, az Opor és Orwa völgyében vezető fő 

közlekedési útvonalakat magas, haránt összekötő utakkal nem rendelkező 
hegyvonulat választotta ketté. 

3. Ennek következtében a hadosztály arcvonalával párhuzamosan csak a 
védőállás mögött, a Korostow—Swietostaw közti völgyben lehetett mozogni, 
amelyet kb. 300 m-es szakaszon a túloldalról be lehetett látni. Ezt a szakaszt 
az utászok ugyan drótokra függesztett gallyakkal leplezték, de bármikor ki volt 
téve tűzcsapásoknak. Ilyenek esetében pedig az Opor völgyébe nem lehetett át
menni. 

Az előbbiek tudatában még a német műszaki csapatok próbáltak egy ha
ránt összekötő utat létesíteni Koziowa és Holowieczko községek között. Ez 
régi favágóút volt, amelyet a kanyarok kiszélesítésével és megerősítésével, va
lamint az úttest elegyengetésével hoztak használható állapotba. Mindezek 
ellenére ezen az úton legföljebb terepjáró gépkocsik, vagy négyesfogatú orszá
gos járművek tudtak volna közlekedni. Mondanom sem kell, mire az út készen 
lett, visszavonultunk onnan. 

4. Az eddig felsorolt nehézségek után meg kell említenem azt az igen kedvező 
körülményt, hogy Volóctól Hrebenowig teljesen ép volt a vasútvonal és jófor-
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mán a csapatvonatok körletéig lehetett egyes vasúti kocsikat előrevontatni. 
Ezenkívül ideális állapotokat teremtett a hadosztály közepének és balszárnyá
nak az ellátásában egy, az arcvonallal majdnem párhuzamosan futú erdei kis
vasút. Ennek zielonei vadászház melletti végállomásánál találtunk egy teljes 
épségben levő fatüzelésű gőzmozdonyt 10—12 használható vasúti kocsival, 
ezek felhasználását külön fogom megemlíteni. 

A hadosztály ellátásához szükséges anyagnak kb. 70%-a érkezett meg vasú
ton a tuchlai vasúti végállomásig, onnan kocsioszlopok szállították további ren
deltetési helyére. Kb. 10%-át kocsioszlopok szállították a vilóci vasútállomás
ról, 20%-át a tehergépkocsioszlop különböző helyekről szállította előre. 

Az ellátási rendszert a németektől vettük át néhány módosítással és a téli 
viszonyokra változtatásokat akartunk végrehajtani. Az említett erdei vasút 
felhasználása a történtek szempontjaiból nem elsőrangú esemény, de hasznos
sága miatt röviden szükségesnek tartom ismertetni. A mozdony első alkalom
mal 8 vasúti kocsival feltolatott a kisvasút felső végállomásáig, ezekből 2—2-t 
lekapcsolt a 15. tüzérosztály, a 39/11., és 9/1. és a 7/II. zászlóaljak csapatvonat 
körletében. 

A 2—2 vasúti kocsiból az egyiket bedeszkázva, fekvőhelyekkel, sebesült
szállításra rendeztük be és a sínekről alkalmas helyen, a zászlóalj segélyhelye
ken kiugrasztva ott maradt egy-egy állandó fékezővel. Ha szállítandó sebesül
tek akadtak, befektették őket a kocsiba, melyet könnyedén rá lehetett emelni 
a pályára és a fékező egy eü. honvéd kíséretében leengedte a kocsit a végig 
lejtős pályán az eü. oszlop elöl települt részlegéhez, ahol igen rövid időn belül 
sebészeti ellátásban részesülhettek. 

A másik vasúti kocsi felvételezésre szolgált. Erre felszálltak edényeikkel a 
felvételező közegek és ugyancsak leereszkedtek korostowi felvételező hely vasúti 
rakodóval ellátott raktárához. Adott időben a mozdony ismét feltolta a már 
megrakott vagonokat a felső állomásig és visszafelé sorban lekapcsolta őket 
az említett alakulatok körzetében. 

A felvételező épületről meg kell említenem, hogy példáját szolgáltatta egy 
ügyes magyar ácsmester, jelen esetben egy utász szakaszvezető önállóságának 
és képességeinek. Elképzelésem szerint olyan épületet kellett készítenie, amely
nek egyik oldalán vezettek a sinek, a másik oldalához a közúti járművek tudtak 
odaállni. Az egész egy nagy tárolótérből állt, széles ajtókkal és rámpákkal, az 
épület végén pedig, az adminisztráció lebonyolítására és a személyzet elhelye
zésére, egy-egy kis helyiség volt. Az említett szakaszvezető utászrajával és 10 
munkaszolgálatos segítségével az egész épületet egy hét alatt építette fel egy 
fűrésztelepről a helyszínre szállított faanyagból, néhány kéziszerszám és egy 
gépi fűrész segítségével. 

Nyugodtan állíthatom, hogy az anyagi szolgálat ebben a helyzetben kisebb 
zökkenőkkel megállta a helyét. Ami nagyobb bajokat okozott, azt rajtuk kívül 
álló körülmények okozták (a már említett kenyérsütési nehézségek és főként 
a szemes lótáp elmaradása.) Az egyes lőszerfajták gyér utánszállítása az első 
hetek harcfeladatainak végrehajtásában még kevésbé, de a visszavonulás alatt 
annál súlyosabban jelentkezett. 
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Az UPA 
(Az Ukrán Népi Felkelő hadsereg) 

Már amikor a szűkebb törzzsel a Hunyadi-állás átvételéhez szükséges tájé
koztatást megkaptuk a német hadtestparancsnoktól, felhívta a figyelmünket 
arra, hogy az arcvonal mögött UPA alakulatok, ukrán szabadcsapatok tar
tózkodnak. Ezeket nem szabad ellenségnek tekinteni. Erejük állítólag Zawadka 
környékén egy törzstiszt parancsnoksága alatt egy ezred. Kalne körzetében 
pedig, egy százados parancsnoksága alatt, kb. egy zászlóalj. Felszerelésük ve
gyes: magyar, német, lengyel, szovjet egyenruhák és fegyverek. Nagy részük 
lovasítva, a többi fogatolt járműveken közeledik. Jól fel vannak fegyverezve, 
sok a géppisztoly. Felhívták a figyelmünket arra, hogy a megjelölt körzetek
ben ne közeledjünk, takarmány-, élelem-, stb. beszerzést ne folytassunk. Ha 
azokon át kell haladnia valamelyik alakulatnak, előre értesítsük őket. 

Feltűnésükkor igazoltatni kell pket, ehhez vezetőik bizonyos számú külön 
igazolványt kaptak és időnként kölcsönösen igazoló jelszavakat adunk ki. Ha a 
védőállásokat szemből közelítenék meg, el kell őket fogni és az I. b. osztályhoz 
kell kísérni. 

Velük való közvetlen egyéni érintkezés tilos volt; mindennemű kapcsolatot 
csak az általuk kijelölt, Orawa községben tartózkodó összekötőtiszt és a had
osztály I. b. osztály útján volt szabad fenntartani. 

Azt a tájékoztatást is kaptuk, hogy majd együttműködnek velünk ezek a 
szabadcsapatok és felderítési eredményeiket közölni fogják. Ilyesmiről azonban 
a többszöri ígéretek ellenére sem hallottam. 

Az állítólagos együttműködésnek egyetlen pozitív eredménye volt. A szep
tember elején fennálló lótáphiány ideje alatt ugyanis sikerült tőlük sóért, 
szalonnáért és Munkácson beszerzett egyszerű ruházati cikkekért cserében 
nagy mennyiségű jó szénát, sőt kukoricát is szerezni. 

Annál nagyobb bajt csináltak az arcvonal visszavétele közben, mert az erdős, 
szűk utakon visszavonuló 39 II. zászlóalj egyes részeit fegyveresen megtámad
ták és néhány könnyelműen, biztosítás nélkül pihenő kisebb egységtől külön
féle felszerelést zsákmányoltak. 

A hadosztállyal szemben álló szovjet csapatok a 4. Ukrán Front hadműveleti 
egységei voltak. A róluk szerzett adatok egy részét még a németek adták át, a 
továbbiakat pedig felsőbb szervektől származó közlések, az állandó figyelés, a 
hadifoglyok kikérdezése és a felderítő járőrök eredményei szolgáltatták. 

Meg kell mondanom, hogy a I. b. osztály által időnként kiadott tájékoztató 
közlemények elég hézagosak voltak és sokszor feltételezéseken alapultak. 

Az biztosan sikerült megállapítani, hogy a hadosztály jobbszárnyával szem
ben a 24. lövészhadosztály állt, ehhez ÉNY-ra a 351. lövészhadosztály és még 
egy magasabb kötelék csatlakozott. A tüzérség ereje kb. 18 7,6 cm-es ágyús és 
3 12,2 cm-es közepes ütegből állt. Az ágyús ütegeknél azonban igen megtévesztő 
volt, hogy több váltóállást használtak és egyes lövegeket szokásuk szerint ván
dorlövegként alkalmaztak. 

A lövészegységek létszáma a folyamatos harcok közt kivívott nagy előnyo
mulás következtében kb. 60—70%-os volt. A hiányzó létszámot előnyomulás 
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közben, a visszafoglalt területekről származó, rövid kiképzésben részesített 
ukrán lakosságból pótolták. 

Fegyverzet terén igen jól álltak, sok automata fegyverük és aknavetőjük volt. 
A lőszerellátás terén pedig korlátozást nem ismertek. 

A csapatok állásaik kiépítésével, kiképzéssel, fakitermeléssel foglalkoztak. 
Gyakran indítottak átszivárgó felderítő járőröket. Aknavetőik rendszertelenül 
lőtték állásainkat. 

A tüzérség ugyancsak rendszertelen időközökben adott le megfigyelés nélküli 
zavaró tűzcsapásokat a közlekedési csomópontok környékére és módszeresen 
lőtte sejtett támaszpontjainkat. Két ízben tüzérfelderítő gép segítségével lőtték 
közepes ütegekkel a swietoszlawi hármas útelágazást és a vasútvonalat. A lő
szert nem sajnálták, mindkét alkalommal kb. 4—500 gránát becsapódását lehe
tett észlelni. 

A szovjet repülők is igen aktívak voltak, minden nap végeztek felderítő re
püléseket és gyakran lőtték fedélzeti fegyvereikkel, valamint bombázták az 
utakat. Éjjeli bombatámadásokat is kaptunk, amikor ejtőernyős világítótestek 
ledobása után támadták az előbb említett célokat. 

Mindezt zavartalanul megtehették, mert saját légi tevékenység jóformán 
nem volt. 2—3 naponként jelent meg egy-egy felderítő gép. A szovjet repülők 
állandó és erős légi tevékenységét nagyon megkönnyítette, hogy az arcvonal, 
mögött, a Stryj folyó közelében repülőteret telepítettek. Jó időben szabad 
szemmel is, de távcsövön tökéletesen meg lehetett figyelni a repülőtér egész 
napi forgalmát — csak éppen egyik ütegünk lőtávolsága sem érte el. 

A repülők több ízben szórtak le röplapokat. Propagandatevékenységet ezen 
kívül az állásokba előrehozott hangszórókkal is kifejtettek, sőt magyar hadi
foglyokat is küldtek át röpiratokkal. 

A polgári lakosság élete a Hunyadi-állás mögötti területen a háború súlyos 
velejárói mellett, nehezen, de tovább folyt. Elvileg a magyar határon belül is 
katonai közigazgatás működött, de a polgári hatóságok közreműködésével. 
A határon kívül, tehát a hadosztály területén már német katonai közigazgatás 
volt, körzetünkben egy „Landwirtschaftsführerrel" (egy-egy német seregtest 
mögöttes területének gazdasági tisztviselője). Ez nevezte ki a községi bírókat, 
azaz sztarosztákat, akik felelősek voltak a lakosság ügyeinek intézéséért. 

Érdekes volt a községek jellege. A vasúttal rendelkező, tágas Opor-völgyben 
látszott, hogy eredetileg jómódú települések voltak. Tuchla és Hrebenow, de 
részben Korostow is üdülőhelynek számított, több jó felépítésű kis szállodával. 
Tüdőbetegek, síelők, de főként vadászok látogatták ezeket a helyeket. 

A szűkebb és csak egy rossz úttal bíró Orawa-völgyben és környékén igen 
szegény hegyi falvak voltak. A lakosság számára megélhetést csak az erdők és 
a hegyi kaszálók nyújtottak. 

A lakosság kis része ukrán, többsége lengyel volt. Az utóbbiak közül többen 
voltak a más területről odamenekültek. 

A férfiak közül többet foglalkoztattunk az utak és hidak karbantartásánál, 
a smorzei fűrésztelepen, valamint a kisvasútnál. Fizetésként pénzt alig akartak 
elfogadni, élelmet kértek, amit rendes mennyiségben, cigarettával együtt meg 
is kaptak. 

A lakossággal való érintkezés elvileg tilos volt, de vígan kereskedtünk: ciga
rettáért, kenyérért remek erdei gyümölcsöket és pisztrángokat kaptunk. 
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A menekülteknek, akik már ötödik éve tengették életüket lengyel, szovjet 
és német fennhatóság alatt, valami bámulatos hatodik érzékük fejlődött ki. 
Mindenről értesültek, de hogyan, az rejtély maradt. Amikor pl. a hadosztály 
visszavonulására még csak néhányan kaptunk előzetes, bizalmas tájékoztatást 
és megkezdtük a használhatatlan, leromlott lovak hátraküldését, második nap 
már a menekültek is megindultak szekereikkel Magyarország felé. Érdekes, 
hogy amíg a faluban tartózkodtak, személyes holmijukon kívül alig volt vala
mijük, most egyszerre előkerültek kis, hegyi lovakkal vontatott járműveik, sőt 
több tehén is, melyeket a falu közelében levő erdőkben rejtettek el. 

Ebben az időszakban a lakossággal kapcsolatban semmiféle zavaró incidens
re nem került sor. Egyszer lőttek rá valahonnan egy felvételező járműre, de a 
tettest nem lehetett megtalálni. 

A hadosztályparancsnokság intézkedett, hogy az arcvonal mögötti községek
ből hátrább telepített lakosság kellőképpen el legyen helyezve. Erre üres házak 
bőven álltak rendelkezésre. Orawa községben külön menekülttábort létesítet
tek, ahol átmenetileg azok kaptak elhelyezést, akik a szomszédos területekről 
érkeztek. 

A hadosztály tábori bíróságának október közepéig nem sok dolga akadt. Egy 
ilyen nagy létszámú egységnél persze bőven voltak függelemsértési ügyek, 
néhány súlyosabb is. Gyávaság miatt egy tisztet lefokoztak, tulajdon ellen 
elkövetett vétségek miatt 4—5 ítéletet hoztak. 

Szökés szeptemberben mindössze 7 volt, amikoris valamelyik tüzérosztály 
hátsó mozdonyállásából szöktek meg ruszin kocsisok, fegyverestül, lovastul. 
Minden valószínűség szerint valamelyik UPA egységhez távoztak. 

A védőállás harci feladataival kapcsolatos berendezkedés mellett megkezdő
dött a téli időszakra való felkészülés. Ez elsősorban a fedezékek, tartózkodóhe
lyek, szállások kényelmessé tételére irányult, fűtőalkalmatosságok beállításával. 
Ehhez deszkát stb. bőven kaptak az smorzei fűrésztelepről és engedélyezve volt 
a régi korostowi fogolytábor lebombázott épületéből a használható anyag 
kitermelése. 

Tábori kályhákat csak nagyon kis számban utaltak ki, ezért a fűtést szükség
berendezésekkel (tégla) kellett megoldani. Fedett színeket kellett biztosítani a 
konyháknak, lőszer- és anyagtároló helyeknek, valamint a gépjárműveknek. 
A hadosztály egyik ütőerét jelentő tehergépkocsioszlop járműveit nemcsak az 
időjárás, hanem a légitámadások ellen is fontos volt megvédeni. Ezért minden 
tehergépkocsi számára, kisebb robbantásokkal és földmunkával, fedett bunke
reket készítettek. Hasonló védett táborhelyeket készítettek a lőszerkezelő oszlop 
egységei is. A felsoroltakat már jóval megelőzte a lovak részére készített fedett 
színek építése, mert takarmányhiány mellett a magas hegyek közötti hideg 
éjszakák, a harmat, a köd és az eső nagyon megviselték őket. 

Minden alakulat nagy mennyiségű tűzifát halmozott fel, ami bőven volt a 
helyszínen. 

A téli eszközök előállításában nagy segítséget nyújtott a vonat-műhelyszázad, 
ahol lemásolták és szériában gyártották a helyi jellegű szánokat, a kocsikerékre 
szerelhető szántalpakat és az emberek részére szolgáló eszkimó hótalpakat. 

A harci cselekményekre visszatérve, mint már említettem, igen fontos volt 
a gyakori járőrtevékenység, mellyel a szovjet csapatok támaszpontjait, tüzelő-
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állásait kellett megállapítani és foglyokat ejteni. E téren nagyobb jelentőségű 
volt a szeptember 7-i nap, amikor a hadosztályparancsnok az egész arcvonalra 
erőteljes nappali felderítést rendelet el kb. 20 járőrrel, különös tekintettel Skole 
területére. 

A járőrök mind erős géppisztolyos rajok voltak, gránátvetőkkel megerősítve, 
a fontosabb feladattal bírókat tüzérfelderítő járőr is kísérte. Támogatásukra 
és biztosításukra külön-külön egyes ütegeket jelöltek ki az összeköttet ós apró
lékos megszervezése mellett. 

Ez a felderítéssorozat csak egyes irányokban hozott megfelelő eredményt, 
mert a védőrendszerbe nem mindenhol tudtak a járőrök behatolni, és a Skolétól 
É-ra levő fontos hidat nem sikerült felrobbantani. 

Annál nagyobb eredménnyel járt, bár ez szorosabb értelemben véve nem 
harci feladat volt, egy parancs nélkül, sőt annak ellenére végrehajtott vállal
kozás, amely a hadosztály dieselolaj-ellátását és így a szállítási lehetőségeket 
hosszú időre megoldotta. 

A tehergépkocsioszlop bátor és leleményes parancsnoka, Eszik Alajos had
nagy, gépkocsivezetőjével az elöl zajló események alatt bejutott a skolei pálya
udvarra, ahol többek közt egy repülők által felgyújtott és ott rekedt német 
üzemanyagvonat is volt. A vonat legnagyobb része teljesen kiégett, találtak 
azonban két tartálykocsit, amelyekben az üzemanyag valamilyen oknál fogva 
nem gyulladt meg. Ezt az eredményt nem jelexitettük senkinek, hanem kivárva 
két borús éjszakát, a felfedező hadnagy önként jelentkező beosztottjaival be
hatolt az állomásra és az összes rendelkezésre álló hordókat és edényeket tele
szívta a tartálykocsiból. Mindezt teljes csendben és titokban sikerült végre
hajtani, csak az illetékes védőkörlet századparancsnokát kértem meg. hogy 
fokozott készenlétben biztosítsa a műveletet. Az elszállítást, ami külön prob
lémát jelentett, önként jelentkező fogatok hajtották végre éjjel, bekötött lábú 
lovakkal és jól megkent kerekű jármüvekkel. 

A résztvevők előléptetésben és más kedvezményekben részesültek. 
Az általános hangulat egyelőre jó volt. A tábori posta működött, a levelek 

jöttek-mentek, csomagok is érkeztek, pénzt is lehetett hazaküldeni. 
Az I. b. (felderítő és kémelhárító) osztály „Kárpáti Híradó" néven még újsá

got is adott ki egy lap terjedelemben. Ez némi tájékoztatást próbált adni a 
harcterek és a világ eseményeiről, közölte a hadosztálynál történt fontosabb 
eseményeket, hazai híreket és sporteseményeket, sőt egy-két viccet is. 

Megjelenésének azonban hamar véget vetettek a bekövetkező események. 
Azt már tudtuk, hogy tőlünk ÉNy-ra súlyos harcok folynak a Duklai-hágónál. 

Ezek hullámai mindinkább D felé terjedtek. Rövidesen ide irányították a bal 
szomszéd német hadosztályt is, helyére a 2. magyar hegyidandár került, ez 
vette át a mi 9 III. zászlóaljunkat is. Megerősítésükre szeptember 17-én a 
hadosztály kötelékébe tartozó 75. tüzérosztályt is oda kellett irányítani, Turka 
alá. Az osztály az Orawa völgyéből letérve igen nehéz terepen, több helyen 
erdei dorongutakon menetelt célja felé, legyengült lovaival. A feladat végre
hajtásának megkönnyítésére és gyorsítására a lőszerkészletüket tehergépkocsi
kon szállítottuk Boryniához, ahol már tüzelőállásba kellett menniük. A hegyi
dandár nehéz harcokban állt, az ütegek bal felől állandóan hallották az erős 
tüzelést és sokszor tisztázatlan viszonyok között mentek lépcsőzetesen tüzelő
állásba. A helyzet annyira változó volt, hogy az osztály néha azt sem tudta, 
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melyik alakulatot támogassa. A tüzelőállások sokszor maguk is a főellenállási 
vonalban találták magukat. 

Ebbe a térségbe kellett irányítani az addigi hadtest tartalékot képező 20. 
gyalogezredet is, hogy alátámassza a hegyidandárt. Az itt levő, előbb említett 
alakulataink nehéz harcok, sőt harckocsitámadás elhárítás közepette már csak 
szeptember 27-én, illetve akörül tértek vissza a hadosztály kötelékébe. 

A hadosztály arcvonala előtt megélénkült a szovjet csapatok tevékenysége. 
Tehergépkocsioszlopok jöttek-mentek. A már említett közeli repülőtéren egy 
légikikötőhöz hasonló, sűrű forgalom volt. A kifutópályán éjjel-nappal szálltak 
le és fel a gépek. A légitevékenység mind a felderítő, mind a harci repülők 
részéről hirtelen megerősödött. 

Ezekből az előjelekből, valamint abból, hogy mi voltunk az 1. hadseregnek 
az arcvonalból kiugró hadosztálya, nem volt nehéz a jövőre következtetni. 

Szeptember 16-án a hadosztályt megszemlélte az 1. hadsereg parancsnoka, 
dalnoki Miklós Béla vezérezredes. Visszatérése előtt a hadosztályparancsno
kot és vezérkari tisztjeit tájékoztatta észrevételeiről és közölte, hogy számol
nunk kell az arcvonal rövidesen bekövetkező visszavételével. Elrendelte, hogy 
ennek megkönnyítése végett, de feltűnés nélkül, a nem okvetlenül szükséges 
alakulatokat és anyagokat csoportosítsuk át az Árpád-állás mögé. 

Az 1. hadsereg visszavonulását és az Árpád-állásban a védelem megszilárdí
tását szükségessé tette a román átállás (augusztus 23-án) és a szovjet csapatok 
erdélyi előrenyomulása. A hadvezetés utasítása az volt, hogy: 
..Az 1. hadsereg azonnali kezdettel vegye vissza arcvonalát a Szent László állás
ba ( = az országhatárra), és ha az műszaki kiépítése és egyéb váratlan okok miatt 
nem volna védhető, a Szent László-állásban csak előretolt csapatokat hagyva, 
zömével az Árpád-állásban rendezkedjék be védelemre." 

Még a visszavonulás előtt néhány fontosabb alárendeltségi és személyi vál
tozás történt. 

A hadosztály gyalogsági parancsnokot, Tömöry Jenő vk. ezredest elhelyezték, 
a hadosztály tüzérségi parancsnokát, Blassmann ezredest Saáry István ezredes 
váltotta fel. A 7. gyalogezred megbetegedett parancsnokát, Esső Miklós ezre
dest váltotta fel. A 13. tüzérosztály új parancsnoka Szaplonczay Zsigmond 
százados lett. 

Miután az összes német alakulatokat északra csoportosították át, a XLIX. 
német hadtesttoarancsnokság is elvonult és szeptember 22-ével a 13. hadosztály 
a ,.Markóczy-c3oport" alárendeltségébe került. Nevét parancsnokáról, Markoczy 
János altábornagyról kapta. Ez a parancsnokság csak egy néhány személyből 
álló törzs volt, közvetlenek nélkül, mindössze két híradószakasszal rendelkezett. 
Egyelőre a német hadtestparancsnokság helyén települt. Hadrendjébe a követ
kezők tartoztak: a 2. hegyidandár (kiegészítve a 13. hadosztály alakulataival) 
és a 13. hadosztály. 

Markoczy altábornagy szeptember 24-én adta ki első intézkedését a vissza
vonulásra. Ez az egész hadsereg arcvonalán megindult és a hadosztálynak, 
szomszédaival összhangban, első ütemben a határon húzódó Szent László-, 
majd a mögötte húzódó Árpád-állásba kellett visszavonulnia. Ez a hadművelet 
a .,Wintersport" fedőnevet viselte. 
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Az említett védőállásokról annyit, hogy a Hunyadi- és a Szent László-állás 
tulajdonképpen egy-egy védelmi vonalat jelentett, ahol előzetes előkészítés, 
vagy berendezés alig volt. 

Az Árpád-állás nagyjában a történelmi határral párhuzamos magaslatok 
vonulatán volt kijelölve. Ez lett volna hivatva a huzamosabb védelem kifejté
sére. 

Kiépítése már jóval előbb megkezdődött. A védőállás gerincét a fontosabb 
közlekedési pontokon kiépített völgyzáró erődök, harckocsiakadályok és árkok, 
továbbá bemért és kiépített figyelők, valamint tüzelőállások képezték — illetve 
kellett kellett volna képezniük, mert az utóbbiakból jóformán semmit sem 
találtunk. 

A hadosztály visszavonulására vonatkozó intézkedés szeptember 24-én került 
kiadásra és lényegében a következőkből állt: 

Sávhatárok, és a főellenállás vonalai: a 3. sz. melléklet szerint (137. o.). 
Részletei: első a dolzki állás; második a határ menti Szent László-állás; har

madik az Árpád-állás. 
Csoportosítás: jobbról a Saáry-csoport (a 20/111. zászlóalj, egy német roham

osztag kb. erős századerővel, a 14. tüzérosztály és egy utászszázad). 
A 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 7. gyalogezred, a 13. tüzér

osztály, egy utászszakasz). 
A 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (2/3 9. gyalogezred, a 13 II. lovas 

század és a 15. tüzérosztály két ütege). 
Tartalék: a 13. felderítő osztály kerékpáros százada és közvetlenéi. 
A visszavonulás szeptember 25-én éjjel indult meg, először a vonatalakula

tok útbaindításával, majd 26-án éjjel a csapatok kivonásával. Az arcvonalban 
néhány tűzerős fedezőosztag maradt vissza, amelyek csak 27-én, nappal, nyo
másra jöttek hátra. Az utóvédeknek még 26-án kellett a vázlat szerint állásai-, 
kat elfoglalni. 

Az első védőállást szeptember 26-ról 27-re virradó éjjel kellett elfoglalni. 
Ide érkeztek be 28-án az utóvédek. 

A 15. tüzérosztály parancsnoka törzsével és egy ütegével, a hozzá beosztott 
utászszázaddal és munkászászlóaljjal már 27-ére a Vereckei-hágó területére 
kellett, hogy beérkezzen. Itt azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa a hágó terü
letét, építsen ki egy zászlóalj részére támaszpontokat és javíttassa meg a hágóra 
vezető utakat. 

A hadosztályparancsnok és szűkebb törzse 26-ától a Lysá 1022. magassági 
pont területén települt. f 

A visszavonulás második üteme szeptember 28-án éjjel kezdődött és 29-én 
a 13. hadosztály már a Szent László-állásban rendezkedett be védelemre, a 
csoportosítás az előbbi maradt. Módosult azonban azzal, hogy minden gyalog
ezrednek alárendeltségébe kerültek a sávjukba eső határvadász portyázó ala
kulatok és őrseik. 

A hadosztály tüzérparancsnok közvetlen vezetése alá került, mint távol-
harc-csoport, a 103. nehéz tüzérhadosztály. 

A kikülönített alakulatok közül viszontagságos harcok után az Uzsoki-hágón 
keresztül visszaérkezett a 75. tüzérosztály. A 20. gyalogezredről semmi hír nem 
volt. 
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Szeptember 28-tól a hadosztályparancsnokság Alsóvereckén települt és ettől 
a naptól kezdve a Markóczy-csoport megszűnt, helyette a hadosztály az újon
nan megalakult V. hadtestparancsnokság alárendeltségébe került. A hadtestpa
rancsnok Álgya-Pap Zoltán altábornagy volt, harcálláspontja Szolyva. 

Az anyagi szolgálatról a visszavonulás 1.) és 2.) üteme alatt a következőket 
kell megemlítenünk: 

Élelemfelvételezés még a visszavonulás előtt volt 3 nappal a régi felvételező 
helyeken, majd Volóc és Alsóverecke vonalában ideiglenes felvételező helyek
ről. 

Lőszerfelvételezésre a hátramenet alatt az egyik vegyes rakományú kocsi
oszlop volt kijelölve. 

A csapatok szigorú parancsot kaptak, hogy minden nem szállítható lőszert 
és hulladékot még a visszavonulás megkezdése előtt a tuchlai vasútállomáson 
adjanak le. Semmiféle anyagot nem volt szabad hátrahagyni. 

Az egészségügyi szolgálatról annyit, hogy a kórház már előbb Szolyván tele
pült, az egészségügyi oszlop két részlege pedig 27-én Klimiecen, illetve Slavskón, 
28-tól Zúgón és Alsóvereckén működött. A gyalogezredek részére egy-egy 
sebesültszállító gépkocsit osztottunk be. 

Üzemanyagfelvételezés, mint általában, a tehergépkocsioszlopnál és a műhely-
századnál volt. 

Mint már a felvonuláskor, most is üzembe lépett az útisegély-gépkocsi. Ez 
egy megbízható tehergépkocsi volt, négy kitűnő szerelővel, felszerelve a leg
szükségesebb alkatrészekkel, köpenyekkel és üzemanyaggal. Tartózkodási he
lyét egy-egy csomóponton naponta jelöltük meg; feladatai voltak: gyors segély
nyújtás, kisebb javítások, köpeny csere, kisebb mértékű üzemanyagpótlás, eset
leg a mozgásképtelen járművek elvontatása. Elismerés illeti az összes alaku
latokat, mert a vontatóműhely által készített szántalpakon kívül semmilyen 
anyag nem maradt a határon kívül. 

A visszavonulás végrehajtásáról is kell néhány szót szólnunk. A Hunyadi
védőállás elhagyását a visszahagyott fedezőosztagok és egyes lövegek tüzük
kel és tevékenységükkel nagyon jól leplezték. Az elszakadás tökéletesen sike
rült. A menet folyamán újból a járművek okoztak sok nehézséget, mert két 
hágó felázott, meredek útjain kellett átmenni. A legyengült lovak, valamint 
néhány hajtó fegyelmezetlensége miatt torlódások keletkeztek, a járművek el
akadtak és ez a csapatok mozgását is akadályozta. 

A hágók elé az első nehézségek láttán kirendeltük a tehergépkocsioszlop, a 
vontatóműhelyszázad és néhány páncéltörő ágyú vontatóit, amelyek aztán fel
vontatták a lövegeket és járműveket a magaslatokra. 

Harci tevékenység szeptember 29-ig csak egészen szórványosan volt. Akkor 
aztán elkezdődött, még hozzá alaposan. 

Mint már említettem, az UPA osztagai szétugrasztották a 39 II. zászlóalj 
egyes részeit, ami megzavarta a 9. gyalogezred tervszerű visszavételét. De a 
legmeglepőbb és kellemetlenebb az volt, hogy a határ menti védőállás elfogla
lásakor két magaslaton, a Pikujon és a Jaszeniowán már szovjet csapatok vol
tak. Innen messzire be lehetett látni és erős aknavető tűzzel lőtték a 9. gyalog
ezred és a 13. tüzérosztály részeit, ezzel megakadályozták a védőállás elfoglalá
sát. Mindkét magaslatot csak többszöri, ide-oda hullámzó nehéz harc után 
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lehetett birtokba venni. Megjegyzem, hogy az utóbbi említett szovjet harc
csoportok nem a hadosztállyal szemben álló erőkből kerültek ki, hanem vala
honnan északról szivárogtak be. 

Ettől a naptól kezdve a hadosztály igen nagy (majdnem 30 km) kiterjedés
ben nehéz és véres harcokat vívott. A veszteségek magas számának két fő oka 
az volt, hogy egy kedvezőtlen, kopasz hegyeken vonuló, előkészítetlen védő
állást kellett elfoglalni, a másik pedig a szovjet csapatok számszerű és tűzbeli 
fölényéből adódott. 

Ilyen körülmények között szinte állandó válsággócok fejlődtek ki elsősorban 
a balszárnyon. A másik veszélyes betörés a Vereckei-hágó melletti Zupanie 
község felől jött, amelyik, ha még 3 km-t halad, kettévágja az egész hadosz
tályt. 

A harmadik hely, ahol súlyos harcok voltak, mert a szovjet csapatokat már 
harckocsik is támogatták, a Beszkid-hágó környéke volt. 

Az utolsó pillanatban rendelték alá a hadosztálynak a következő alakula
tokat: az ejtőernyős zászlóaljat a hadseregtartalékból, egy csendőrszázadot és 
egy vegyes fegyvernembeli katonákból összeállított vadászszázadot. 

Az ejtőernyős zászlóalj Volócról kiindulva ellentámadásával pár napra meg
könnyítette a vitézül védekező Saáry-csoport helyzetét, melyet a Kárpátok ha
tárvonalának elérésétől a hadosztály kiváló, új gyalogsági parancsnoka, Váji 
Sándor vk. ezredes vezetett. A csendőrszázad pedig, a 9. gyalogezredparancsnok 
alárendeltségében, másodszori bevetésekor visszafoglalta a Jaszeniowa magas
latot. A 9 III. zászlóalj, amelyik éppen a legkritikusabb időben érkezett be a 
bal szomszéd alárendeltségéből, nehéz harcok után elfoglalta a Pikujt. 

A csendőrszázad formájában egy merőben új alakulattal találkoztunk. Ezt 
az alakulatot a felszámolás alatt levő határ menti őrsökből állították hirtelen 
össze. Bár jól kiképzett emberekből állt, harcértéke nem volt túl sok, mert 
nem voltak nehézfegyverei, és semmilyen tábori felszerelése (eü., konyha, 
vonat). Egy szál köpenyben, puskával és csajkával felszerelve, legfeljebb ideig
lenes feladatra volt alkalmazható. 

A felsorolt tehermentesítés, amint előrelátható volt, csak ideiglenes segít
séget jelentett. A szovjet csapatok állandó nyomása, betörési kísérletei, a gya
kori és erős légitámadások, a pokoli aknavetőtűz a csapatok ellenálló képes
ségének rohamos csökkentésével fenyegetett. 

Mindez azért történt, mert a legfelsőbb német vezetés elrendelte, hogy a 
Kárpátokat nemcsak a visszavonulás egy szakaszaként, hanem tovább is vé
deni kell. 

A hadosztály parancsnoka a leírt események hatására a már októben 2-án 
javaslatot tett az Árpád-állásban való azonnali visszavonulásra, de ezt a had
test parancsnoka rögtön visszautasította. 

A fokozatosan romló helyzet és a nagy veszteségek miatt a hadosztálypa
rancsnok hiába ismételte meg javaslatait. Végül is október 6-án délben újból 
személyesen kérte a hadtestparancsnok engedélyét, aki felső parancsra való 
hivatkozással újból elutasította. Ezután, egyenesen az 1. hadsereg hírközpont
ján keresztül, személyesen a hadsereg parancsnokát kérte a telefonhoz. Az 
utóbbi végighallgatta jelentését és ahogy kivehető volt, már hajlott volna a 
parancs kiadására, de a német hadseregcsoport ott levő kiküldött tábornoka 
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közben felhívta a főhadiszállást saját vonalán és kategorikusan kijelentette, 
hogy a vezérkari főhadiszállás minden területfeladást megtiltott. 

Hankovszky vezérőrnagy erre lecsapta a telefonkagylót és saját felelőssé
gére azonnal kiadta az Árpád-állásba való visszavonulásra intézkedéseit. 

Minderre pontosan emlékszem, mert a hadosztály gyalogsági parancsnoká
val, tüzérségi parancsnokával és a vezérkari főnökkel együtt magam is az alsó-
vereckei főszolgabíróságon levő harcálláspontján, az irodában tartózkodtam. 

Ha mindez már előbb megtörténik, a hadosztály nem keveredett volna súlyos 
harcokba és nem kikényszerítve vonul vissza a kedvezőbb adottságokkal ren
delkező Árpád-állásba. 

Védelem az Árpád-állásban 

Az Árpád-állás elérésekor a hadosztály kötelékébe léptek az alábbi alakula
tok: 

— a 20. gyalogezred kikülönített részei; 
— a 25/1. erődszázad, Volócz-D; 
— a 25 2. erődszázad, Felsőgereben; 
— a 25'20. erődszázad, Latorca-völgy; 
— az I. gépvontatású közepes tüzérosztály; 
— a VI. önálló utászzászlóalj, továbbá 
— a ,,Baumann"-csoport, azaz Baumann István vezérőrnagy csoportja, ame

lyik a következőkből állt: 
- a 13. gyalogsági parancsnok eddigi csoportja, 

— a 11/11., a 21 II. hegyi zászlóalj és 
— a 7. lovasszázad. 
Az erődszázadokról melyek most alárendeltségünkbe léptek, szükséges né

hány dolgot megemlíteni. Ezek fontos közlekedési vonalakat és csomópontokat 
voltak hivatva lezárni, illetve biztosítani. Kiterjedésük a terep adottságaitól 
függően száz m- volt. Az erődök maguk körvédőképes beton tüzelőállások, 
figyelők, óvóhelyek voltak, harckocsi- és egyéb akadályokkal, továbbá műszaki 
zárakkal megerősítve. 

A megszálló erőt az említett, önálló alosztály jellegű megerősített századok 
jelentették. Páncéltörő és egyéb nehézfegyverekkel az előrelátható feladatok
nak megfelelően voltak ellátva. 

Ezek után joggal gondolhatjuk, hogy az ilyen tűzerős, jól telepített, völgyzáró 
erődök a legfőbb oszlopai voltak a hadosztály védelmi rendszerének. Ez azonban 
egyáltalán nem így volt. Amíg a főellenállási vonal rajtuk keresztül húzódott, 
mint erős támpontok, valóban megálltak helyüket. Amint azonban csak át
menetileg is áthullámzott rajtuk az arcvonal, hasznavehetetlenekké váltak. 
A szovjet csapatok átszivárgó módszerekkel és betörésekkel mögéjük kerülve 
hatalmas tűzösszpontosításokat zúdítottak rájuk, amelyet nem bírtak elviselni. 

Két erődszázad hamarosan fogságba esett, a harmadik hordozható fegyverei
vel kitört és mint lövészszázad szerepelt tovább. 

A hadosztály védelmi csoportosítása az Árpád-állásban: 
Jobbszárnyon: a Baumann-csoport (hadrendjét 1. előbb).Védi és sávjában 

súllyal lezárja a Vecsa patak völgyét. 
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A 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 7. gyalogezred, egy erődszá
zad, a 15. tüzérosztály, egy fél utászszázad). Lezárja és védi súllyal a Latorca 
völgyét. 

A 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 9. gyalogezred, egy erődszá
zad, a 13. tüzérosztály, egy utászszázad). Lezárja és védi súllyel a Vezérszállás-
Szolyva utat. 

A 20. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 20. gyalogezred, a 75. tüzér
osztály, egy utászszázad). Védi a Mencsul 1104. és a 603. háromszögelési pont 
területét. 

Hadosztálytartalék: egy zászlóalj, a 64. portyázó osztály, a vadászszázad és 
a 13. felderítő osztály, valamint a VI. önálló utászzászlóalj részei, Polena kör
nyékén. 

Tüzérség: az előbb felsorolt tüzérosztályok a sávjukba eső gyalogos harc
csoportokat támogatták. 

A hadosztály-tüzérparancsnok közvetlen rendelkezésére állt a I. gépvonta
tású közepes tüzérosztály és a 103. nehéz tüzérosztály a Pinye patak völgyé
ben, elsősorban távolharc-feladatok megoldására. 

A hadosztályparancsnokság Polenán volt. 
Az Árpád-védőállás, amelyről már röviden említés történt, a Mencsul 1104., 

az 1052., a Kiczerka, és a Buzsora 1007. háromszögelési pontok vonalában hú
zódott. Néhány jellemző tulajdonságát azonban szükséges kiemelni. 

A főellenállási vonal és a mögöttes terep igen átszegdelt és — a völgytalpa
kat kikévé — mindenhol erdős, nehezen belátható terület volt. Három patak 
(folyó) völgye nagyjából négy részre tagolta a köztük húzódó párhuzamos 
gerincvonulatokkal. 

A harántösszeköttetés itt is csak a terepen, vagy igen rossz erdei talajutakon 
volt lehetséges, járművek részére alig. 

Külön gondot jelentett a tartalékok elhelyezése, mert számolni kellett azok
nak többirányú alkalmazásával, ez pedig jóformán csak a gerincvonalak és 
leágazásaik, valamint a völgyek mentén volt lehetséges. 

Megismétlődött a határ menti baj, ugyanis a főellenállási vonalban levő 
Kiczerka háromszögelési pont területén már beszivárgott szovjet csapatok vol
tak és a védőállást csak harc árán lehett elfoglalni. 

A tüzérség a magas hegyek és szűk völgyek miatt feladatait csak kevés fi
gyelőből, nehéz átlövési viszonyok mellett tudta megoldani. 

A terep jellegéből adódó nehézségek természetesen az anyagi szolgálat, il
letve az utánszállítás helyzetét is befolyásolták. Vonatalakulatok a Szolyva— 
Kisanna—Osszatelep háromszögben működtek. 

A felvételező helyekig való szállítás ebben az állásban is igen kedvező volt, 
az utakon kívül egy vasút- és egy kisvasúti vonal állt rendelkezésünkre. Nehéz
séget tulajdonképpen az okozott, hogy a csapattestek (és segélyhelyek) közti 
szállítást ismét túlnyomórészt csak málhásállatokkal és taligákkal lehetett le
bonyolítani. 

A sebesültszállítás fontosságára való tekintettel minden gyalogezredhez se
besültszállító gépkocsik voltak beosztva, melyek a lehetőség szerint közel vára
koztak a csapatok körzetében. Az Árpád-állásban folyó szüntelen harcok köze
pette legfontosabb esemény az október 15-i fegyverszünetet közlő kormányzói 
szózat volt — illetve lehetett volna. A közismert és már alaposan feldolgozott 
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körülmények miatt nem sikerült, de az biztos, hogy a sok nehézség mellett 
egyik fő oka az előkészítés hiánya volt. 

A fontos esemény valóban bekövetkezett volna, de mint említettem, az elő
készítés hiányosságai olyan mérvűek voltak, hogy a fegyverszünet végrehajtá
sának egyik legfontosabb személye, az 1. hadsereg parancsnoka, maga is meg
lepetéssel értesült annak közzétételéről, ugyanis az előzetes megállapodások 
szerint annak október 20-án kellett volna megtörténnie. 

Az esemény tehát elindult, de a folytatása elmaradt. A fegyverszünet híre 
elkésve, váratlanul és tájékozatlanul ért mindenkit. A legtöbb alakulathoz 
a hír már csak a vezérkari főnök nevében leadott módosított változatban, vagy 
azzal együtt ért el. Ugyanis minden csapattestnek csak 1—2 úgynevezett szó
rakoztató rádiója volt, ami talán be sem volt kapcsolva azon a délelőttön. 

A hátrább fekvő alakulatoknál a hír természetesen gyorsan elterjedt. Aznap 
még kijutottam két harcoló alakulathoz is, mindenhol valami megdöbbentő 
csend és a meztelen igazságot az utolsó pillanatban észlelő, kérdő várakozás 
fogadott. 

A rádiószózat elhangzása után pár perccel a hadosztály parancsnokságánál 
levő német összekötő törzs eltűnt és csak a következő napon jött vissza több 
felderítő páncélos és páncélvadász löveg kíséretében. Az utóbbiak néhány na
pig megszállva tartották a körzetünkben levő legfontosabb útcsomópontokat. 

Az események további ismertetése előtt rá kell mutatni arra, hogy október 
15-e után a hadosztály szelleme rohamosan romlani kezdett. 

Ebben közrejátszott nemcsak a meghiúsult fegyverszüneti felhívás, hanem 
lehangoló hatása volt annak is, hogy teljesen elmaradt a tábori postai össze
köttetés a szülőfölddel, a családokkal. Október 15-e körül az Alföld déli része, 
a hadosztály kiegészítő területe ugyanis vagy már nem volt a magyar csapatok 
birtokában, vagy éppen ott folytak a hadmüveletek. 

így az otthoniakkal kapcsolatban érzett teljes bizonytalanság és sorsuk iránti 
aggódás mély nyomokat hagyott az emberekben. 

Ezt még fokozták a veszteséges harcok, a túlzptt követelmények, a pihenés 
hiánya és a lőszerhiány miatt érzett tehetetlenség. 

Október 15-én és 16-án az arcvonalban viszonylagos csend volt, de 18-tól 
kezdve a Hankovszky vezérőrnagyot felváltó új hadosztályparancsnok, Sövény-
házy-Herditzky Jenő altábornagy máris nehéz problémákkal állt szemben. 

Személyi változás még annyi volt, hogy rendszeresítettek egy eddig ismeret
len feladatú „harcfegyelem biztosító" törzstisztet. A 13. hadosztályhoz Muzsay 
Ferenc ezredes került ebbe a beosztásba. 

A fenti időponttal egyidejűleg a V. hadtest parancsnoksága a Baumann-cso-
portot kivette a hadosztály alárendeltségéből és közvetlenéi közé sorolta. A 
gyalogsági parancsnok és a 14. tüzérosztály visszatért a hadosztályhoz. 

Meg kell jegyeznem, hogy a V. hadtestparancsnokság egyre növekvő beavat
kozása hadosztályunk vezetésébe és ellátásába nem sok könnyebbséget okozott, 
inkább súrlódásokat. Egymás után vette közvetlen alárendeltségébe a had
osztály egyes vonatalakulatait, a meglevők feladatait pedig módosította. Utasí
tások és egyéb papírok sokaságát zúdította a hadosztályparancsnokságra, me
lyekre válaszolni is kellett volna. 
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Közben a Latorca völgyében egyre súlyosbodott a helyzet, mert a ;;?ovjet 
csapatok újból elfoglalták a Kiczerka és a Buzsora magaslatokat és ezekről 
megkerülve kiemelték a völgyzáró erődöket. 

A 20. gyalogezrednél is nagy bajok voltak, mert több helyen áttörték az 
amúgy is ritka védővonalakat. A csapatok részben szétszóródtak, az ezred
parancsnok órákra eltűnt. A harc már a 75. tüzérosztály figyelőinek, sőt állá
sainak vonalában folyt. A tüzérosztály kitartása révén és a beérkező 13/2. lo
vasszázad segítségével sikerült a támadást egy hátsó vonalban megállítani. 
Közben azonban az egyik lövésszázad és egyben tüzérfelderítő járőr harcállás
pontját elfoglalták és itt nyilván megtaláltak egy térképet, amelyen a hadosztály 
tüzérségének több adata be volt rajzolva. 

Ennek alapján egymás után jöttek a tűzcsapások a különböző tüzelőállásokra 
és figyelőkre. 

Ekkor zajlott le a következő szép haditett: a 75. tüzérosztály közepes ütegé
nek egyik egysége állásváltoztatás közben árokba fordult. A lovak nem bírták 
kihúzni, ezért lekapcsolták és otthagyták a két arcvonal között. A löveg pa
rancsnoka, egy ruszin származású szakaszvezető azonban az új tüzelőállás 
elfoglalásakor egy erősebb hatosfogattal önként visszament érte és heves akna
tűz és légi támadások közepette kivontatta. 

Október 19-én a Latorca völgyében tovább romlott a helyzet, a 7. gyalog
ezred ott levő részei szétszórva, kisebb csoportokban védekeztek. Ezek meg
erősítésére gépkocsiszállítással két hegyi zászlóaljat küldtek a hadosztályhoz. 
Felvonulásukat azonnal megkezdték — szakadó esőben — a Latorca-völgyet 
két oldalról kísérő gerincvonulatokra. 

Ezek a zászlóaljak 22-én a szomszéd hegyidandár alárendeltségébe léptek és 
feladatuk a 13. hadosztály kivonásának biztosítása volt. 

Az 1. hadsereg helyzete most már kritikussá vált, mert a debreceni csata 
után a szovjet csapatok elérték a Tisza vonalát, észak felől pedig a 4. Ukrán 
Front, egyre szélesedő arcvonalon, nagyobb erőkkel támadott. Az 1. hadsereget 
a bekerítés veszélye fenyegette. A 13. hadosztály külön is veszélyben volt, mert 
a Szolyva felé támadó szovjet csapatokat már nem lehetett megállítani, leg
feljebb lassítani előnyomulásukat. 

A hadosztályparancsnokság ezután jórészt már csak rövid szóbeli intézke
dést adott ki a visszavonulásra. 

A lényeg az volt, hogy a hadsereg arcvonalának kiegyenesítése céljából meg
indított nagy hadműveletből a hadosztályra az alábbi feladatok hárultak: Ha
logató védelem: 

1. Munkács ÉK-en, 
2. A szerednyei állásban, 
3. Védelem a Zempléni hegység keleti oldalán. Az utóbbira azonban csak 

később kaptunk volna parancsot, a kialakult helyzetnek megfelelően. 
A Munkács előtti védőállást már meglehetősen zavaros körülmények közt 

lehetett elfoglalni, közénk szorultak egészen idegen alakulatok, viszont a 20. 
gyalogezred parancsnokának csoportja, amelyiknek a védelem északi szárnyát 
kellett volna képeznie, nem tudott csatlakozni, hanem a Túrja patak és mellék
völgyeibe szorult. 
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A hadosztály kivonása tulajdonképpen 23-án este kezdődött az említett két 
hegyi zászlóalj és a gépvontatású közepes tüzérosztály biztosításával, az egész 
műveletet a már eddig is kiválóan működő Vályi vezérkari ezredes vezette. 

A kivonást fedezte még 2—2° tüzérosztálynak a Latorca völgyéből északra 
és délre lépcsőzetes tüzérállásaikból leadott hatásos tüze. 

A 13. felderítő osztály a szentmiklósi völgyszűkületnél foglalt reteszállást. 
Az október 25-én kapott tájékoztatás szerint a hadosztály előtt már jelentős 

új páncélos egységek tűntek fel, 26-án reggel egy gépkocsizó lövész kötelék 
Munkácsot délről néhány km-re megközelítette. Sürgős volt tehát a szerednyei 
vonalba visszavonulni. Munkács előtt a tüzérség nagy mennyiségű lőszert ka
pott, amit feladatai teljesítése után nem tudott volna elszállítani. Ezért paran
csot kaptak, hogy a már felderített és térkép szerinti célokra a nem mozgat
ható mennyiséget lőjjék ki. 

A hadtestparancsnok, Algya-Pap Zoltán vezérőrnagy a munkácsi hídtól észak-
ca, Oroszvég község területére egy utóvédet rendelt ki Muzsay ezredes pa
rancsnoksága alatt (ereje: egy német vadászzászlóalj, egy erődszázad, a 13. 
tüzérosztály és egy német páncélvadász lövegszakasz volt). 

A csapatok kivonása nem ment egyszerűen, mert Munkács még hajnalban is 
tömve volt vonatrészekkel és az egyetlen hídhoz egy meglehetősen szűk utca 
vezetett, ahol igen nagy volt a torlódás. 

Közben szörnyű jelenetek játszódtak le a városban. Erdélyi menekültek 
próbáltak kocsijaikkal előbbre jutni, a város lakosságának jó része az utcákon 
szaladgált. Egyesek menekültek, a többség azonban feltört és fosztogatott 
minden üres, vagy annak látszó üzletet, házat stb., közben összeverekedtek a 
zsákmányon. 

Végül is a hadosztályparancsnok intézkedésére minden csapatnak előre kel
lett küldenie átvonulása idejére a hídhoz egy forgalomszabályozó részleget. 
Ezek nagy nehezen és erélyesen annyira rendet tudtak teremteni, hogy minden 
alakulat átvonult a hídon. 

Az előbb említett utóvéd azonban csak 9 óra körül kezdte állásait elfoglalni 
a Latorca túlsó oldalán. Több egység figyelője a klastromaljai Szent Bazil 
kolostorban volt. Ezek innen, magam pedig a Beregrákos mögötti magaslatról 
láttuk, mint egy előttünk levő színpadon, amint felrobbantják a hidat, ahová 
egymás után gyorsan érkeztek meg a szovjet harckocsik. Eleinte számoltuk, 
de annyira szaporodtak, hogy már nem is volt érdemes . . . 

Ugyanis egymás után fordultak el a hídtól és gázoltak át a Latorcán, mintha 
semmi sem lenne ott. Nagyobb részük előretört az ungvári műút mentén, 10—15 
harckocsi pedig jobbra fordult és megtámadta a 13. tüzérosztály tüzelőállásait. 
Elsőnek a közepes üteg mozdonyállását, majd a tüzelállást támadták. A harc
kocsikat csak igen kevés gyalogság és polgári fegyveresek követték. A közepes 
üteg meglevő lőszerét közvetlen irányzással kilőtte, utolsó lövéseivel utcát lőtt 
magának, s azon keresztül a megmaradt legénység gyalogharcban kivágta 
magát. 

A másik két üteg ebből a támadásból még ki tudta vonni magát, mert a harc
kocsik a közepes üteggel voltak elfoglalva. 

Az utóvéd parancsnoka 9 órakor megpróbálta egységeit Beregrákos vonalá
ban állásba küldeni. A német zászlóalj rövid ideig védekezett, de az erődszázad
ból már a fele sem volt meg. 
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Ezen a területen próbálta megkeresni és állásba küldeni a 20. gyalogezred 
egyik idevetődött zászlóalját és a 14. tüzérosztályt a hadosztályparancsnok, a 
hadtest-tüzérparancsnok és a vezérkari főnök. Közülük a vezérkari főnököt 
elfogták, az előbbi két magasabb parancsnok rJtedig csak egy napi gyalogmenet 
után került elő, néhány km-rel arrébb. 

A 13. tüzérosztály másik két ütegét is harckocsitámadás érte a műút mentén 
levő községekben, az egyiknek azonban még sikerült Nagyláz községnél tüzelő
állást foglalnia. 

A helyzetet a sötétség beállta mentette meg egyelőre, továbbá egy magyar 
gépágyús szakasz, amelyik Szerednyénél igen közelről kilőtt néhány harcko
csit. 

A hadosztályparancsnokság törzse, amely a tervek szerint Nagylázon tele
pült, teljesen tájékozatlan és tanácstalan volt. Vezetői, mint említettem, eltűn
tek, a hadosztály gyalogsági parancsnoka, aki szintén személyesen próbálta elől 
a csapatokat összeszedni, csak akkor kerül elő. Megérkezése után kb. 20 órakor 
átvette a parancsnokságot és több tiszti járőrt küldött ki a helyzet megállapí
tására. 

Ezek rövidesen visszatértek és jelentéseikből a következő kép alakult ki: 
A 7. gyalogezrednek csak néhány kis részét találták meg, mert a megtépázott 

ezred maradékának jó része is Tamássy-Szávits Sándor ezredessel átállt, illet
ve fogságba került. 

A 9. gyalogezredig már el sem jutottak. A műúton ugyanis már szovjet gépe
sített alakulatok mozogtak. Egyébként a 9. gyalogezred parancsnoka, Szász 
Ferenc ezredes a sötétedés beálltával átállt a szovjet csapatokhoz. Később a 
debreceni kormány megalakulása után, mint vezérőrnagy, ő lett a Jászberény
ben megalakuló új honvédség 1. hadosztályának parancsnoka. 

A német zászlóalj parancsnoka közölte, hogy alakulata kimerült, visszavonul 
Ungvár felé. Egy előkerült határvadász portyázó századparancsnok jelentette, 
hogy nehézfegyverei nincsenek, emberei kimerültek és alkalmatlanok ellen
állásra. 

Tehát a hadosztályparancsnokság előtt jóformában semmi sem volt, sőt az 
egyik járőr azt jelentette, hogy a Nagylázra vezető bekötőútnál már szovjet 
harckocsik vannak. Ezek, úgy látszik, észrevették a járőrt, mert tüzeltek rá, 
rövidesen pedig a szinte nappali fényt árasztó holdvilágnál elkezdték lőni a 
falut. A hadosztályparancsnokság kénytelen volt, Cigányos felé kerülve, vissza
menni Ungvárra. 

Ide 22 óra körül érkeztünk be, ahol a kormányzósági palotánál a 6. hadosztály 
parancsnoka (Karátsony László vezérőrnagy), aki törzsével már indulóban volt, 
azt a parancsot közvetítette számunkra, hogy a 13. hadosztály feladata Ungvár 
déli védelme. 

Vályi vezérkari ezredessel megpróbáltuk számba venni az illuzórikus véde
lemre felhasználható alakulatokat. 

Ezek elvileg a következők lettek volna: egy portyázó század, egy csendőr
század, az említett 20. gyalogezredbeli zászlóalj és a 14. tüzérosztály — melyek 
hajnalig nem kerültek elő —, továbbá a 13. tüzérosztály egy ütege, a 75. tüzér
osztály két ütege, néhány szétszóródott híradó-, utász- és vonatkatonából össze
állított hevenyészett alakulat. 

— 154 — 



Már hajnalodott, mire ezeket a gyér adatokat sikerült megszereznünk és ki 
lehetett adni a perecsenyi műúttól a Nagykaposig vezető útig félkörben levő 
védelemre az intézkedést. A parancsok azonban az alakulatok feléhez sem ju
tottak el és hajnalban már megkezdődött a szovjet harckocsik és gépesített 
alakulatok támadása. Mindenhonnan vad tüzelés hallatszott, Radvánc területén 
és a műút mentén tüzelőállásból-tüzelőállásba visszavonuló még meglevő üte
geinket is, egy kivételével, szétszórták a szovjet harckocsik. 

A már előbb említett gépágyús szakasz és a páncéltörőkkel felszerelt egyes 
harcosok nem jelentettek komoly akadályt. A város nyugati részéről kivezető 
utakat rövidesen elérte egy harckocsialakulat, ott megállva minden mozgást 
megakadályozott és a vele jövő lövészek az arra kerülő magyar csapatrészeket 
elfogták. 

A hadosztályparancsnokság szintén csak két részletben jutott ki Ungvárról. 
Az Árpád-állásból való visszavonulás alatti anyagi szolgálatra is kell néhány 

szót fordítanunk. Kivonásukkor a csapatok háromnapi élelmet vételeztek, 
lőszer kivételesen bőven volt, mert a hadsereg ellátó oszlopa 25-éig még mű
ködött Munkácson. 

A hadosztály vonata 26-ára általában Nagykapos környékére és attól nyu
gatra volt irányítva. Mozgó felvételező helyként gépkocsin szállítottunk anya
got egészen a harckocsitámadás megkezdéséig Beregrákos községbe. Ugyanitt 
sebesültszállító gépkocsik is tartózkodtak. Minden gépjárművünk korlátozás 
nélkül közlekedhetett, mert még tartott a skoléi üzemanyagból, sőt a szolyvai 
falepárló üzemmel kötött csereüzletből nagymennyiségű metilalkoholhoz ju
tottunk, aminek hozzáadásával jelentősen sikerült üzemanyagkészletünket 
gyarapítani. 

A hadosztályparancsnokság Céke községben gyülekett össze (Sátoraljaújhely
től északra). Ide érkezett meg több km-es gyaloglás után az elveszettnek hitt 
hadosztályparancsnok is. Ezután kezdődött meg a veszteséglisták összeállítása. 

A hadsereg arcvonala átmenetileg megszilárdult, aminek egy részét, az északi 
szárnyon, a Vályi vezérkari ezredes által összegyűjtött vegyes csapatrészek 
alkották a Feketevíz (Cerna Voda) mentén. 

A lassan beérkező és összeszedelőzködő alakulatok harcérték jelentéseit össze
sítve november 3-án jelentkeztünk az 1. hadseregparancsnokságon, ahol egy 
ezzel megbízott törzs megkezdte a hadsereg átszervezését. A hadosztály gyüle
kező alakulatairól az alábbi kép alakult ki : 

Becsült veszteség 

Alakulat Létszámban Felszerelésben 
ho. pság. 10% 30% 
7, gy- e. 50% 5 % 
9. gy. e. 7 5 % 100% 
13. féld. oszt. 30% 25%, 
20. gy. e. 50% 7 5 % 
13. tü. oszt. 7 5 % 7 5 % 
14. tü. oszt. 10% — 
15. tü. oszt. 10% — 
75. tü . oszt. 50% 100% 
13. gá. ü. 10% — 
u. zlj . 50% 50% 
hír . zlj . 10% 30% 
vona t 10% 10% 
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Amint a leírottakból láthatjuk, ez a jobb sorsra érdemes 13. honvéd gyalog
hadosztály jóformán alkalmazásának első napjaitól kezdve egyre nagyobb ki
terjedésében, mindig nehezebb, lehetőségeit messze meghaladó feladatok ter
heit viselte, végül is elvérzett. 

A nehéz harcok után megmaradt részeinek sorsát órák alatt elintézte az 1. 
hadseregparancsnokság. 

A felsorolt alakulatokat részben egységenként, részben személyi és anyagi 
kiegészítésként, szétosztotta az 1. és 2. hegyidandár és a 24. hadosztály között. 

Vonatalakulatainak javát nagyrészt a V. hadtestparancsnokság kapta, néhá
nyat az említett seregtestek között osztottak szét. 

Ezzel a 13. honvéd gyaloghadosztály rövid és keserves története lényegében 
befejeződött. 

Magát a hadosztályparancsnokságot a Dunántúlra irányították majdani fel
töltés végett. Parancsnoksága alatt nem maradt más, mint a 13. tüzérosztály
parancsnoksággal együtt egy tüzérosztag néhány lóval és járművel, a hadosz
tály-vonatparancsnokság, 7 kocsioszlop, a lóellátó oszlop és a személy irányító 
állomás. 

Ezek november 10-e után a Hernád és a Sajó völgyén, Balassagyarmaton és 
Esztergomon át meneteltek tovább Pápa környékére. 

Ott a személyi állomány nagy részét a vonatalakulatok többszöri átfésülése 
után a győri kiképző és felszerelési központ kapta, ahol megpróbáltak kiképző 
csapattesteket formálni belőlük, a dunántúli bevonulókkal kiegészítve. 

A hadosztályparancsnokság adminisztrált és kiképzési tervezeteket gyártott 
jövendő alakulatai számára. Majd a nagy tavaszi offenzíva nyomására, egyre 
fogyatkozó állományával, Ausztriába települt át. 

Ezt a visszaemlékezés^ mint a 13. gyaloghadosztályt felállító V. hadtestpa
rancsnokság anyagi alosztályának, majd a mozgósítástól kezdve a hadosztály
parancsnokság anyagi osztályának vezetője állítottam össze. 

Mint tudjuk, az 1944. évben működő katonai alakulatok irományai jóformán 
mind elkallódtak, megsemmisültek, levéltári anyag alig van. 

Így csak néhány, véletlenül megmaradt eredeti okmányra, két naplóra és 
saját emlékezetemre támaszkodhattam. Ezért, 36 év távlatából, teljességre nem 
is törekedtem. így ebben az összeállításban az események menetével kapcso
latos, továbbá időbeli és földrajzi tévedések esetleg előfordulhatnak. 
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KARSAI LÁSZLÓ 

CIGÁNY KATONAI MUNKASZÁZADOK MAGYARORSZÁGON 
1944—1945-ben 

A helyi hatóságok 1944 ta viaszán még ímmel-ámmal ugyan, de végrehajtot
ták az ország nagy részén a cigányrazziát. Július elejéig azután minden ener
giájukat a vidéki zsidóság deportálásának zökkenőmentes lebonyolítása fog
lalta le. A Belügyminisztériumban és a Honvédelmi Minisztériumban sem ér
tek rá a cigányakkal foglalkozni. Csak a zsidódeporttálások után kezdték el a 
BM és a HM illetékesei azt fontolgatni, hogy a zsidó katonai munkaszázadok 
mintájára külön katonai cigány munkaszázadakat állítanak föl. 

1944 szeptemberéig a cigányokat, legalábbis azokat, akiknek állandó bejelen
tett lakásuk, otthonuk vo,l|t, dolgoztak, a magyar hadseregbe minden megkü
lönböztetés nélkül besorozták. A cigányakat a Honvédelmi Minisztérium nem 
tekintette külön nemzetiségnek. Amikor 1944. augusztus 4-én a Honvédelmi 
Minisztérium a 18—42 éves férfiak nemzetiségét vizsgálta, kivételt téve az ál
lományban levő munkaszolgálatra utaílt nemzetiségekkel és zsidókkal, akikre 
vonatkozóan már részletes adatok is rendelkezésre állottak, a felsorolásban a 
magyarokat, ruszinokat, románokat, szerbeket vették figyelembe, a cigányo
kat külön nem tüntették föl.l 

Maguk a cigányak is önérzetesen hivatkoztak arra, hogy a magyarokkal 
együtt harcoltak már az I. világháborúban és nincs ez másként 1939 után sem.-

Az a tény, hogy a hadseregbe besorozott cigányok családtagjainak éppúgy járt 
a hadisegély, mint a magyar honvédek hozzátartozóinak, a szélsőjobboldali Ma
gyar Dolgozók Országos Hivatásszervezetét is fölháborította, de hiába pro
testáltak, a cigányok tovább harcoltak együtt a magyarokkal.3 

Ráczpali Lajos szolnoki cigánybíró nyugodt öntudattal írhatta kérvényében 
1944. szeptember 12-én: „Jelenleg 4 fiam teljesít katonai szolgálatot, akik kö
zül egyet a vett értesülés szerint hősi halottként elvesztettem.'"1 

Mindenfajta központi intézkedés, rendelet és utasítás nélkül 1944 nyarán 
Magyarországon több megyében is igénybe vették, honvédelmi munkajeggyel, 
mezőgazdasági munkára azokat a cigányakat, akik önként nem szegődtek el 
dolgozni. így járt el saját hatáskörében a körmendi járás főszolgabírája is, 
aki 1944. augusztus 24-én jelentette alispánjának, hogy körzetében az összes 

1 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), HM elnöki i. 908. Bbk. 1. ny./1944. A nyilas 
HM ezzel szemben még végóráiban is számon tartotta a cigányokat. Erről tanúskodik a 46. 200/1/a 
— 1945. HMH rendelet, amely a Hungarista Hadsereg felállításáról intézkedett. (Gyepüszállás II., 
Beregfy saját kezű aláírásával jelent meg.) A rendeletben szó szerint a következő olvasható: 
„Nemzetiségi legénység esetén jelentendő, hogy a meglévő létszám hogyan oszlik meg százalé
kosan nemzetiség szerint (pl. 90°/o cigány)." HL, 6833/1945. március 8. 

2 Komárom Megyei Levéltár (a továbbiakban: KML), esztergomi polgármester i., 9135/1944. sz. 
alatt található az Igazságügyminisztériumhoz 1939-ben (dátum nélkül) csatolt hatósági szegény
ségi bizonyítványok alapján írógéppel írott kérvény, aláírói Sárközi Györgyné és Horváth Dá-
nielné. Mint a kérvényből kiderült házunkban 15 éve laknak és bár „saját költségünkre építtet
tünk lakást", most ki akarják őket lakoltatni. 

„Sem nem loptunk és katonákat adtunk '14-ben a háborúba és most is ott vannak a ka
tonáink Léván besorozva. Budapesten megtűrik a cigányokat, nem zaklatják őket, mint minket 
folytonosan." 

3 Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete Ipari és Kereskedelmi Főtitkárságának 1943. 
április 14-én kelt beadványa Szentendre polgármesteréhez. Pest Megyei Levéltár/Vác, szentendrei 
polgármesteri i„ 2223/1944. 

4 Szolnok Megyei Levéltár, szolnoki polgármesteri i„ 21. 286/1944. 
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cigányok nyilvántartásba vannak véve, a cigányok többsége pedig saját lét
fenntartásáról „mezőgazdasági munkáknál napszámkeresetből" gondoskodik. 
„Az önként munkát nem vállaló cigányokat mezőgazdasági munkára igénybe 
vettem."5 

Ahogy a háború egyre inkább közeledett a Kárpátokhoz, úgy vált egyre sür
getőbb feladattá minden magyarországi állampolgár bevonása a haditermelés
be és a hátországi munkálatok elvégzésébe. Már 1943 folyamán felállítottak -a 
HM utasítására, elsősorban a bányászok megsegítésére, nemzetiségi (szerb, ro
mán, ruszin) munkaszázadoikat.11 

1944. május 8-án azután a belügyminisziter rendeletet adott ki (természete
sen a mindig és mindenre alkalmazható 1939 II. tc-re hivatkozva) az egyetemi 
és főiskolai hallgatók, valamint a 17. életévüket betöltött középiskolások hon-
védelmi munkába állításáról.7 A rendelet hozzávetőlegesen 30 000-re becsülte 
a 17 éven felüli, de egyetemen vagy főiskolán végbizonyítványt még nem nyert 
ifjak számát, akiket a „Diákok Honvédelmi Munkaszervezete" elnevezés alatt 
felállított szervezettől lehetett igényelni. A rendeletet a HM munkaügyi főcso
portfőnöke, vitéz Hennyey altábornagy az 1944. március 30-án a HM-ben meg
tartott tárcaközi értekezleten terjesztette elő; a rendelethez mellékelt feljegy
zés dátuma 1944. április 17. 

Két nappal később a Minisztertanács előtt Hennyey altábornagy a munka
erőgazdálkodásról szóló előterjesztésében többek között javasolta „munkake
rülőknek munkaszázadokba való beszervezését". Előterjesztését a miniszterta
nács elfogadta azzal, hogy ebben a tárgykörben az igazságügyminiszter a HM 
XII. osztályának csoportfőnök ével közvetlenül tárgyalja meg a szükséges intéz
kedéseket/ 

Két hónappal később az Országos Munkaerőgazdálkodási Bizottság feladatait 
vitatta meg a magyar kormány. Az OMB feladatainak 6 c pontját is elfogadta 
a Sztójay-kabinet, amely így hangzott: „A munkakerülők, lézengők, valamint 
az évnek csak bizonyos szakában foglalkoztatott személyek munkaképességük 
határáig termelő munkára szoríttassanak."" 

Ennek alapján jelent meg az 1850 1944. sz. ME rendelet,10 amelynek alapján a 
BM a HM-mel közösen fölléphetett a munkakerülőknek és lézengőknek „mun
kára kényszerítése érdekében. Ennek a rendeletnek az alapján a HM Szentki
rályszabadján honvéd építő munkatábort állított föl. Mint azt a minisztertaná
cson dr. Fábián Lajos vezérkari ezredes, a HM munkaügyi főcsoportfőnök he
lyettese 1944. szeptember 7-én elmondta, a tábor befogadó képessége 2000 fő, 
„azonban 5000 főig fejleszthető".11 

5 A körmendi főszolgabíró 47/1944. sz., augusztus 24-i jelentése az alispánnak. Vas Megyei Le
véltár, alispáni i., 3604/1946. 

6 Erről tanúskodik Nikolits Mihály főispánnak, Baranya váVmegye és Pécs szabad királyi 
város OM kormánybiztosának 361/OM 1944. június 2-i utasítása, amely katonai munkásszázad 
részére férőhely biztosítását írta elő. Az iratból kiderül, hogy bányamunkás utánpótlás céljá
ból a széntermelés fokozására a honvédelmi miniszter úrtól már az elmúlt év tavaszán és 
őszén katonai munkásszázadokat igényeltek és kaptak. Annak idején — jegyzi meg az irat — 
5006-os sorszám alatt 1/2 nemzetiségi (szerb) katonai munkásszázad (100 dolgozó fő) és 9044-es 
sorszám alatt [egy] nemzetiségi [katonai munkásszázad] (román) 200 dolgozó fővel érkezett a 
körzetbe és, mint a rendelet megjegyzi, azok „működnek is zavartalanul". „Értesíttettünk: 8103 
nemzetiségű (ruszin) munkásszázad a közeli napokban érkezik és ezek részére kérnek férő
helyet." Baranya Megyei Levéltár, a pécsi járás főszolgabíróságának i., 4081/1944. 

7 Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), 363. 245/1944. XVIII. OM rendelet 
8 Országos Levéltár (a továbbiakban: OL), Min. tan. jkv. 1944. április 19. 
9 OL Min. tan. jkv. 1944. június 10. 
10 Budapesti Közlöny, 1944. 115. sz. 
11 OL Min. tan. jkv. 1944. szeptember 7. 
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Dr. Fábián Lajos ezredes kitért arra is, hogy a HM a toloncházakban össze
gyűjtött őrizetesek átadását is kérte a BM-jtől, hozzáfűzvén: „A munkatáborba 
utaltak repülőtér építési munkát fognak végezni."12 

Ezek után a HM munkaügyi főesoportfönökének helyettese tájékoztatta a 
kormányt arról, hogy .,A cigány munkaszázadok felállítását a HM augusztus 
23-án elrendelte. Az összegyűjtésüket szeptember 20-ra kell befejezni. Kb. 
50—60 munkásszázadra (10—12 000 fő) lehet számítani. A repülőtér építésénél 
alkalmazott diákszázadok felváltására lesznek elsősorban alkalmazva. A gaz
dasági tárcák e századokból nem igényeltek. Esetleg lehetséges lesz felváltás 
mellett nemzetiségi (román, szerb) munkásszázadokat szabaddá tenni más 
munkafeladatra."I:! 

A tájékoztatóból nem derül ki vi/lágosan, hogy kiket, milyen cigányokat is 
akart a HM ezekbe a munkásszázadokba bevonultatni. Az eredeti „szigorúan 
bizalmas!" HM rendelet viszont világosan fogalmazott: A Belügyminisztérium
mal „karöltve'1 az ország egész területén a kóbor cigányak és a letelepedett, 
foglalkozás nélküli cigányok közül a 18—52 éves, tehát az 1892-től 1926-ig 
született „összes munkabíró cigány férfiaka|t" kívánták összegyűjteni. Ezek 
összegyűjtését a rendőri és csendőri szervekre bízták, szükség esetén ezek 
igénybe vehették a körzetükben található katonai alakulatokat is. Első ütem
ben a kóbor cigányokat, második ütemben a „foglalkozás nélküli letelepedet
teket" parancsolta meg a HM előállítani. A cigány munkásszázadokat 213 főre 
tervezték, de mint azt a HM rendelet is világosan leszögezte: Tekintettel arra 
a körülményre, hogy nincsenek hozzávetőleges adatok sem az egyes ha dit est-
parancsnokságok területén felállítható cigány katonai munkásszázadok szá
mára, sem pedig, hogy melyik bevonulási központnál hány század lesz fölállít
ható, e századok hadrendi számozására akkénjt intézkedem, hogy a felállító 
bevonulási központ száma számlálóban, az ott fölállított cigányszázad sorszá
ma pedig a nevezőben szerepeljen . . . pl. az 1/2 cigány katonai munkásszázad 
a nagykátai bevonulási központnál felállított második század lesz." 

A HM rendelet a továbbiakban megádlapíitottia : „Országosan többre, mint 
56—60 századra számítani nem lehet. Lesznek tehát oly bevonulási központok 
is, melynek területén aligha lesz cigányszázad megalakítható." A cigány 
századok keretében minden egészségügyi tiszthelyettesi helyre egy zsidó or
vost, valamint minden századihoz egy zsidó mérnököt is beosztottak. 

A vitéz Hennyey altábornagy aláírásával megjelent rendelet részletesen sza
bályozta a századok felszerelését is, a cigány munkaszolgálatosoknak saját pol
gári ruhájukban és a rendeletben rendszeresített megkülönböztető jelvény el
készültéig nemzeti színű karszalaggal a karjukon kellett dolgozniuk. A gon
dos rendeletalkotó az előírásoknak megfelelően megálllapította, hogy a cigá
nyok is jogosultak a ruhákoptatási díjazásra. 

„A oigányok összegyűjtéséit folyó évi szeptember 20-iig be kell fejezni" — 
szögelte le befejezésül Hennyey altábornagy.K 

A Belügyminisztérium VII. (közbiztonsági) osztályiának alosztályvezetőjévé 
1944. május 9-én Jaroiss Andor nevezte ki dr. Perlalky Gyulát, miniszteri osztály
tanácsosi rangban. Perlaky Gyula aláírása szerepel azon az 1944. szeptember 

12 Uo. 
13 Uo. 
14 HL HM ein. 6797/1944. 1699. sz. 1944. aug. 25. Mbk. 
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2-án kiadott „Sürgős!" és „Szigorúan bizalmas!" jelzéssel ellátott rendeleten, 
amely a HM rendeletnek megfelelően, annak legfontosabb részeit szó szerint 
megismételve, előírta a rendőri és csendőri szerveknek a kóbor és letelepedett, 
foglalkozás nélküli cigány férfiek összeszedését és átadásukat az illetékes hon-
védparancsnokságöknak.ir' 

Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy ez a HM—BM közös rendelet az 
első olyan rendelet, amely 1944-ben a magyarországi cigány lakosság egy ré
szét érinthette. A rendeletben nyomát sem találjuk annak, hogy megalkotói akár 
csak bármilyen óvatos formában is, de megpróbálták volna meghatározni, hogy 
ki tekinthető cigánynak. Az alsó fokú és a cigányok összegyűjtését ténylegesen 
végző rendőri és csendőri erőkre bízták annak eldöntését, hogy kit minősítenek 
letelepedett, de állandó foglalkozással nem rendelkező cigánynak, és kit kóbor 
cigánynak, ami az érintettek szempontjából egyáltalán nem volt mindegy, mert 
először a kóbor cigányokat próbálták meg (már ahol egyáltalán megpróbálták) 
összegyűjteni. A HM, mint láttuk, 10—12 000 fő begyűjtését remélte, ám ez 
a várakozása minden bizonnyal illúziónak bizonyult. Hajdú-Bihar és Szolnok 
vármegyébe a 15.740/1944. sz. BM rendelet 1944 szeptemberében már el sem 
jutott, annál közelebb ért viszont a front."' Szegeden a polgármester ugyan 
megkapta a rendeletet, de csak annyi ideje volt, hogy utasítsa a városi bel
területi első fokú közigazgatási hatóság vezetőjét, hogy „szükség esetén álljon 
a m. kir. rendőrkapitányság rendelkezésére".17 

Hennyey altábornagy szemszögéből megítélve siralmas eredményt— ponto
sabban fogalmazva: eredménytelenséget — hozqtt a Pest megyei cigány munka
század-akció is. Szentendréről szeptember 28-án azt jelentette a polgármester, 
hogy városában „összegyűjthető" cigány nincs.10 

A kalocsai főszolgabíró járásából egyetlen cigányt sem adtak át a HM-nek. 
A sükösdi főjegyző meg is indokolta, hogy miért: „Jegyzőségem területén a 
rendeletben felsorolt cigányok nincsenek. Akik vannak, azok mind napszámos, 
sommás és aratási munkákat végeznek."19 

A nagyváradi alispán ugyan megkapta a rendeletet, de csak annyi ideje volt, 
hogy az irat hátoldalára az alábbiakat írja fel — minden bizonnyal a helyi 
csendorparancsnokságnak szándékozott átírni —: „Felkérem szíveskedjék kö
zölni a cigányok összegyűjtése iránt történt-e valami intézkedés, és a csend
őrség egyéb irányú elfoglaltsága miatt van-e kilátás arra, hogy a rendelet ér
telmében a szükséges intézkedések szeptember hó 20-ára foganatosíthatók 
lesznek-e?"20 

15 BM 15. 740/1944. VII. res. — Pest Megyei Levéltár, alispáni i., 52.298/1944. 
16 A főispáni, alispáni, valamint a polgármesteri iktatók és mutatók alapján az derül ki, 

hogy a cigány katonai munkásszázadok felállításáról szóló BM—HM rendeletet nem kapták meg 
Debrecenben. Hajdú—Bihar Megyei Levéltár. A szolnoki polgármesteri és községi iratok (a vár
megyei iratok a II. világháború idején megsemmisültek), miközben bőven tudósítanak a zsi
dókkal kapcsolatos intézkedésekről, nem tudósítanak a cigány katonai munkásszázadok fel
állításáról, az alispán valószínűleg nem kapta meg a 15.740. BM—HM rendeletet, vagy pedig ha 
megkapta, nem küldte szét az alárendeltjeinek. Szolnok Megyei Levéltár/1944. 

17 A szegedi polgármester 91/1944. sz., biz., szeptember ll-én kelt utasítása, Csongrád Megyei 
Levéltár, Szeged város polgármesterének i„ elnöki bizalmas. 

18 A szentendrei polgármester 5754/1944. sz., szeptember 28-án kelt jelentése az alispánnak. 
Pest Megyei Levéltár/Vác, szentendrei polgármesteri i. 

19 Bács-Kiskun Megyi Levéltár, kalocsai főszolgabíróság i., 4959/1954. A sükösdi főjegyző 2996/ 
1944. sz., szeptember 19-én kelt jelentését 1. a fenti szám alatt. 

20 Nagyváradi alispán 442/1944. ein. OL, BM, Réservait i., K. 149. 278 cs./1944. 17. tétel 
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Azt biztosan lehet studni, hogy Ceglédről 8 cigányt a megadott határidőig 
összegyűjtötték és átadtak a helyi honvéd állomásparancsnokságnak. A pre
cíz polgármester pontos névsort is készített és azt mellékelte jelentéséhez.21 

A kassai rendőrkapitány 1944. szeptember 304 jelentésében beszámolt a szlo
vákiai felkelésről is, megemlítive: „Tény azonban, hogy a partizánok mellé 
állott szlovák katonaság nagyrésze odahagyta azokat, úgy, hogy a keleti ré
szen tevékenykedő partizáncsoportok legnagyobbrészt csupán közép- és nyu
gat-szlovák polgári egyénékből, cigányokból (az én kiemelésem — K. L.), va
lamint csekély számban ejtőernyővel telepített orosz agitátorokból és katonai 
vezetőkből állnak. . . . A m . kir. BM úr 17540//1944/VIII. res szám alatt cigány 
katonai munkásszázadok felállítása tárgyában kiadott rendeletének végrehaj
tása során fo. é. szeptember 15-én megtartott razzia alkalmával 73 cigányszár
mazású egyént vettem őrizetbe és adtam át a m. kir. 8. honv. kerületi parancs
nokságnak Kassán, munkásszázaidba való besorolás céljából."22 

Gyöngyös körzetéből 1944 őszén „à razziák során 40 fő cigány lett a honvéd
ség kötelékébe átadva" — jelentette a gyöngyösi kapitányság detektívcso-
portja 1944. szeptember ll-én.2:í 

Bár az alaprendeletben erről nem volt szó, több helyen a börtönökből és in
ternáló /táborokból is átadták a cigányokat a honvédségnek.24 Erre a gyakorlatra 
utal az a bizalmas BM rendelet is, amely 1944. szeptember 20-án előírta, hogy 
a hátország munkateljesítményének fokozására sűrű razziákat kell tartani, a 
munkakerülőket, alkalmi munkásokat, állandó bejelentett lakással nem rendel
kezőket pedig internálni kell — katonai munkatáborba.25 

Bizonyos, hogy Somogy és Baranya vármegyében 1944 őszén összeszedték 
azokat a cigányokat, akiket a rendelet szerint be kellett gyűjteni. Kaposvár
ról jelentette a rendőrkapitány, hogy az évi rendes II. cigány razziát október 4-én 
6 órától 10 óráig tartotta meg Kaposvár város területén, de: „a razzia ered
ményre nem vezetett, mert pár héttel előbb tartotta meg hatóságom a m. kir. 
belügyminiszter úr rendeletére azt a cigányrazziát, amelynek célja a kóbor- és 
munkakerülő cigány férfiak katonai munkatáborba való (sic!) szállítása volt."26 

A tabi járási főszolgabírót valószínűleg fölbosszanthatta a cigányrazziák ered
ményéről ismételten jelentést kérő főnöke, mert október 4-én, meglehetősen 
udvariatlanul, a következőket írta : „ . . . legutóbbi kormányintézkedések sze-

21 A ceglédi po lgá rmes t e r 1944. s zep tember 20-i je lentése , Pes t Megyei Levé l tá r a l i spáni i., 52. 
298/1944. 

22 A kassa i r e n d ő r k a p i t á n y 8/23—1944. biz. sz., s zep tember 30-i je len tése OL—K149 B m res . 
PIA 651/2/1944—4—1006—VII. 

23 A gyöngyös i k a p i t á n y s á g de tek t ívcsopor t j ának 228/2—1944. sz., n o v e m b e r l l - é n kel t j e len
tése . Heves Megyei Levél tár , gyöngyös i á l l amrendőrség i i. A j e l en tésben m é g az is szerepel , 
h o g y : „32 fő k o m m u n i s t a g y a n ú s , és a m a i t á r s a d a l m i r e n d r e aggá lyos egyén let t a k i s t a rcsa i in
t e rná ló t áborba szál l í tva" . 

24 A Déli H a d m ű v e l e t i Te rü le t k o r m á n y b i z t o s á n a k 147/1944. sz., ok tóbe r 16-i r ende l e t ében szó 
szer in t a köve tkezőke t í r ja a M. k i r . pécsi IV. c sendőrke rü l e t i p a r a n c s n o k s á g á t i r a t á r a h iva t 
k o z v a : „ . . . a munkaszo lgá l a t r a behívot t , v a l amin t egyes k i r . ügyészségek á l ta l m u n k á r a k i 
ado t t c igányok közül t ö b b e n megszök tek . . . " . 

25 BM 16.205/1944. VII. r es . s zep t ember 20-án kel t r ende le t e vitéz Ki rá ly Gyu la ezredes a lá 
í rásáva l . Heves Megyei Levé l tá r gyöngyös i á l l amrendőr ség i i., 228/2—1944. biz. 

Ki rá ly ezredes a 15.999/1944. VII. r e s . BM rende le t r e h iva tkozva kü ld i k a t o n a i m u n k a t á 
bo rba a m u n k a k e r ü l ő k e t , s tb . Az eredet i r ende le te t az eddig r e n d e l k e z é s e m r e bocsá to t t BM i r a 
tok közöt t n e m ta l á l t am meg . T a r t a l m á r a u ta l a kőszegi főszolgabíró 1944. s z e p t e m b e r 20-i j e l en 
tése, ame ly szer in t a f en tebb megjelöl t r ende le t a l ap j án k i ado t t HM 170.570/1944. ein. 45. sz. 
r ende le t é r t e lmében „A rendőrha tóság i őr izet a lá he lyeze t t 18-60 éves m u n k a k é p e s fér f iakat 
hadköte leze t t ség i a l apon honvéde lmi m u n k á r a " i génybe kel l venn i . Vas Megyei Levél tár , kőszegi 
főszolgabiróság i., 124/1944. 

26 A kaposvá r i r e n d ő r k a p i t á n y 231/3—1944. sz., ok tóbe r 12-én ke l t j e len tése . Somogy Megyei 
Levél tár , a l ispáni í., 9—405/18. 045/1947. 
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rint a kóbor cigányok munkatáborba való elszállítása megtörtént, éppen ezért 
arra kérem Alispán urat, hogy a további jelentések bakívánását szíveskedjék 
megszüntetni."27 

Bükkösd községből is (Baranya vim.) elvitték a kóbor cigánynak minősíitet-
teket28 és hogy milyen alapon válogattak a csendőrök, legalábbis például a sik
lósi járásban (Baranya vim.), arra érdekes adalékkal szolgált a siklósi főszolga
bíró október 4-i jelentése, amelynek legfontosabb része így hangzik: „Tisztelet
tel jelentem, hogy a cigányokat 276/eln. 1944. alispáni rendelettel közölt BM r. 
alapján vitték el katonai munkásszázadokba. A rendelet b) pontja szerint a 
letelepedett, foglalkozás nélküli cigányokat is össze kellett szedni. A végre
hajtó csendőrök foglalkozás nélkülinek minősítették azokat, akiknek szerző
désük nem volt. Az elvitt cigányak egy része mezőgazdasági napszámos, így 
szerződése nincs. Azonban nap nap után járnaik napszámba. Elvitelük az őszi 
munkálatokat késlelteti. Miután nevezetteket erődítési munkálatokra veszik 
igénybe, a honvédelmi célra tekintettel interveniálni nem óhajtok. Kérem azon
ban méltóságod közbenjárását, hogy őket itt a járásban a Dráva parti erődí
téseknél alkalmazzák, hogy ezzel a járás lakosságának nagymérvű (860 fő) 
igénybevételét csökkenteni lehessen. Ily módon felszabadultak fognak a mező
gazdasági munkákra rendelkezésre állni."29 

A jelentésből világosan kiderül, hogy a főszolgabíró a rendelettel össze nem 
egyeztethetőnek tartja a csendőrök eljárását, valljuk meg, teljesen jogosan. 
Mivel a „rajmagyarok" is munkaszolgálatot teljesítettek, a főszolgabíró — mi
közben följelenti a csendőröket — legalább azt próbálja elérni, hogy ne a min
den bizonnyal nem túl távoli erődítési munkálat oknál dolgoztassák az ő cigá
nyait, hanem váltsák föl körzetének lakosságát. Az alispán helyett dr. Barri 
István, a vármegye II. főjegyzője válaszolt 1944. október 27-én: „Jelentésé
ben foglaltakat tudomásul vettem, amelynek utolsó bekezdésében foglalta
kat illetően Faludi ezredesnél közbenjártam és a kérés teljesítésére ígéretet 
nyertem. "30 

Valószínűnek tűnik, hogy a hatóságok másutt sem nézték tétlenül hasznos, 
dolgos cigányaik elvitelét. Erre utalhat a mohácsi polgármester eljárása is, 
aki a „cigány munkásszázadba beosztottak származásának igazolása" ügyében 
intézkedett. Hogy pontosan mit, az sajnos nem kideríthető, mivel az eredeti 
irat nincs meg." 

A cigányok maguk is tiltakoztak jogtalan elvitelük ellen. Bogdán József (Ber-
zence, tüskevári járás — Zala vm.) 1944. szeptember 30-án bement a csurgói 
főszolgabírói hivatalba, ahol jegyzőkönyvet vették föl panaszáról. Előadta, 
hogy Nyerges Pál, Nyerges Péter, Bogdán Péter, valamint Ignácz György a 
szentai községi bíró írásban bemutatott bélyegmentes igazolása szerint 1944. 

27 A tabi j á r á s főszolgabírójának 4764,1944. sz., ok tóber 4-én kelt j e len tése az a l i spánnak . 
Somogy Megyi Levél tár , a l ispáni i., 9—405,—18.045/1947. 

28 A bükkösd i k ö r o r v o s 4,944. sz. k. o. 1944. ok tóber 31-i je len tése a szent lőr inci főszolgabírónak. 
A kö ro rvos j e len tésében szó szerint a köve tkezőke t í r t a : „ Je l en tem, hogy az e lmúl t hó fo lyamán 
a c igány te lepeke t több ízben megnézve , azokat tű rhe tő r endben ta lá l tam. A cigányok közül 
többen munkaszo lgá l a ton v a n n a k , az i t thon lévők közt te tveset nem ta lá l t am. A rendet lenségek 
mia t t a helyszínen i n t ézked t em. " 

29 A siklósi főszolgabíró 8058/1944. sz., ok tóber 4-i j e len tése az a l i spánnak . B a r a n y a Megyei 
Levél tá r , s iklós főszolgabíróság i., 9154/1944. 

30 A pécsi a l i spán, 16.360,1944. sz., ok tóber 27-én kelt válasza a siklósi főszolgabírónak, Ba
r a n y a Megyei Levél tár , s iklósi főszolgabíróság i., 9154/1944. 

31 N y o m á r a a B a r a n y a Megyei Levé l tá rban , a mohács i po lgá rmes te r i r a t a inak 1944-es mu ta 
t ó k ö n y v é b e n b u k k a n t a m (2971/1944. sz. a l a t t ) . 
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év folyamán Szentán nyári mezőgazdasági munkálatokat végeztek, arattak, 
csépeltek. 1944. szeptember hó 23-án fent nevezetteket karhatalmikig össze
szedték honvédelmi munkára és a berzencei iközségii bíró nem hajlandó kiad
ni olyan községi bizonyítványt, hogy nevezettek nyáron rendes részesmunká-
val foglalkoztak volna és hogy állandó lakóhellyel bíró, letelepedett egyének. 
Bogdán József (valószínűleg Bogdán Péternek az apja) kérte a hatóságot, a 
berzencei bíró utasíttassék a fenti bizonyítvány kiadására, mely szerint a fel
sorolt berzencei cigányok nem kóbor egyének, állandó lakóhellyel és mun
kával bírnak. 1944. október 10-én a berzencei bíró a kért bizonyítványt kiadta.32 

1944 október elején Zalasárszeg község határában egy lopási ügyben 4 ci
gányt elfogtak: Bogdán Ferenc (Iharosfoerény, 1866), Orsós István (Nemesvid, 
1929), Orsós József (Bázakerettye, 1929), valamint Bogdán József (Baktüttös, 
1907) teknővájó, vagyontalan, írná^olvasni nem tudó cigányokat. Bár magukat 
igazolni kellőképpen nem tudták, a lopás idejére alibit igazoltak. Ám, minit azt a 
csurgói főszolgabíró 1944. október 6-án kelt jelentése leszögezi: „ . . . m e r t lét
fenntartásukat (kellően igazolni nem tudták), valamint mert rendes lakóhely-
lyel nem rendelkeznek és mert a közbiztonságra veszélyesek" a csurgói főszol
gabíró 1944. október 8-án utasította az iharosberényi csendőrparancsnokságot, 
hogy Bogdán Ferencet és Bogdán Józsefet (tehát a két idősebbet — K. L.) a 
marcali X. honvédkiegészítő parancsnoksághoz szállítsa él és adja át."33 

1944 szeptemberében a napilapok is beszámoltak a kóbor és munkanélküli ci
gányok összeszedéséről. így a Zalai Közlöny szeptember 25-én tudósított a nagy
kanizsai járásiban végrehajtott razziáról, amelynek során a beszámoló szerint: ,,A 
nagykanizsai járás községeiben csendőreink végigfésülték a cigánytelepeiket.. . 
a gazdasági életre káros és a közbiztonságra veszélyes elemeket elfogták, bekí
sérték őket Nagykanizsára, majd elszállították őket egy munkatáborba. A já
rás községeinek lakossága nagy megnyugvással vette a hatóságok intézkedé
sét."3 ' 

Három nappal később a Somogyi Üjság adta hírül, hogy: „Csendőreink vé
gigfésülték a cigánytelepeket, és ahol munkátlan, csavargó cigányokat találtak, 
ezeket összeszedték és munkatáborba szállították . . . Hasonló intézkedéseket 
tettek a vármegye többi járásában is, a közönság nagy megnyugvással vette a 
hatóságok intézkedését."3"' 

A szélsőjobboldali olvasók körében nagy tekintélyű Összetartás ugyanezen 
a napon apró hírei között arról számolt be, hogy: „Hódmezővásárhelyen, mint 
országszerte, razziákat tartott a rendőrség a munkakerülő cigányok számba
vételére, összesen 100 munkaképes cigányt vettek jegyzékbe és átadták őket 
munkaszolgálatra."30 

Másnapi számában már hosszabb tudósítást közölt a lap arról, hogy a cell
dömölki járás összes munkaképes cigányát, szám szerint 78-at, összeszedték 
a csendőrök. A lap — lehetséges, hogy csak kitalált — történetet is közölt az 
egyik cigány kálváriájáról, aki megtudva, hogy mi készül, szökni próbált. „Ko
lompár Dalfi" Ajkáig futott, de ott elfogták: „ . . . vá l t i g hangoztatta, hogy 
egyáltalán nem zsidó, származására nézve tiszta árja, magyar állampolgár, fog-

32 Somogy Megyei Levél tár , i 'ószolgabíróság i., 5924/1944. s zep t ember 30. 
33 Uo. 6032/1944. ok tóbe r 6—8. 
34 Zalai Közlöny, 1944. szep tember 25. 
35 Somogyi Üjság. 1944. szep tember 28. 
36 összetartás, 1944. szepe tember 28. 

— 163 — 



lalkozása pedig drótos iparos. »Dalfi« siralmai természetesen nem lágyították 
meg a hatóságok szívét, de az alsósági népzenészeké sem, akik valami 20-an, 
prímásostól, bőgőstől együtt a sárvári munkatáborlba kerültek, pedig sírva bi
zonygatták, hogy ők milyen hasznos polgárai a magyar hazának."37 

A Fej érmegyei Napló október elején arról számolt be, hogy Zemplén vár
megyében minden munkaképes cigány férfit, még a cigányzenészeket is, ösz-
szegyűjtötték, Somogy vármegyében viszont a munkanélküli, csavargó cigá
nyokat vitték csak munkaitáborba.38 

A ténylegesen felállított cigány katonád munkásszázadok számának meg
állapítását az igen hiányos 1944-es iratanyag nem teszi lehetővé. Egészen bi
zonyosan csak azt lehet tudni, hogy fölállították a 32/1—II. (Véménd), valamint 
a 36/1. számú (Szekszárd) cigány katonai munikásszázadot. Az ide bevonultatott 
cigányok hátramaradt hozzátartozóinak a 6800/1942. ME rendelet alapján sza
bályosan fizették a hadisegélyit. A kiállított névjegyzékek alapján megállapít
ható, hogy a munkásszázadokhoz általában szeptember utolsó hetében vonultat
ták be a cigányókat.39 

Szekszárdon, miután a munkásszázad parancsnoka a névjegyzéket nemcsak 
aláírta, hanem hivatalos körpeoséttel is ellátta (a f élirait: M. kir. 36/1. cigány 
katonai munkásszázad), gyorsan jóváhagyták a hadisegélyeket. így pl. T. F. 
élettársa és házasságon kívül született 8 gyermeke havi 330 pengoť'0, K. J. fe
lesége és 6 gyermeke 276 pengőt kapott/'1 

Szekszárdról a városi polgármesteri hivaltal nyilvántartása szerint összesen 
9 cigány férfit vonultattak be 1944 szeptemberében munkaszolgálatra/'2 

Szekszárdnak volt pénze és viszonylag nagyvonalúan adott hadisegélyt a 
rászoruló cigányoknak. Hangony községből (Borsod vm.) 1944 szeptemberében 
10 o'lyan cigány férfit vittek el, akiknek — ahogy a közjegyző megfogalmazta — 
„állandó foglalkozásuk nem volt"; feleségük, édesanyjuk hadisegélyt nem ka
pott. A cigányasszonyok, nem kis bátorságról és állampolgári öntudatról téve 
tanúbizonyságot, október 23-án, szám szerint 10-en, megjelentek a körjegyzői 
hivatalban és előadták panaszukat. Mint a fölvett jegyzőkönyvből kiderül, fér
fi hozzátartozóikat 1944 szeptember havában „elvitték honvédelmi munkára 
Sajószentpéter községibe és azóta is honvédelmi munkát teljesítenek . . . Tiszte
lettel kérjük családunk részére a hadisegély megállapítását és sürgős kifizetését, 

37 összetartás, 1944. szeptember 29. 
38 Fejérmegyei Napló, 1944. október 2. és október 6. 
39 A 32,1.—II. sz. cigány katonai munkásszázad 1—1 db. névjegyzéke megtalálható: Baranya 

Megyei Levéltár, szentdienesi körjegyzőség i„ 3617/1944. és a Baranya Megyei Levéltár, nagy-
bicsérdi közjegyzőség i., 5301/1944. A 36/1. sz. cigány katonai munkásszázad 6 db. névjegyzéke 
megtalálható a Tolna Megyei Levéltár Szekszárd város polgármesterének i., 23.460; 23.466; 23. 
468; 23.469; 23.470 23.471/1944. sz. alatt. A névjegyzékek 1944. október 30-án érkeztek a polgármes
teri hivatalba. 

1945. március 12-én Missuray-Krug Lajos, az Országos Munkaerőgazdálkodási Központ 
egyik vezetője, egy értekezleten közölte, hogy „30 katonai munkásszázad vár bevetésre a jelen
legi országhatárokon belül". Eddig semmiféle adatot sem sikerült találnom, amelyből kiderülne, 
hogy ebből hány volt cigány katonai munkásszázad. OL K 707. Nyilas Küm. 2. sz. cs. 

40 Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd város polgármesterének i., 23.471/1944. A városi főjegyző 
október 31-én írta alá a határozatot. 

41 Uo. 23.470/1944. A városi főjegyző november 2-án írta alá a határozatot. 
42 Szekszárdi polgármester 777/1944. sz. szeptember 28-án kelt értesítése a városi Közélelme

zési Hivatalnak, amelyben arról tájékoztatták, hogy a mellékelt, 9 nevet tartalmazó jegyzéken 
szereplő férfiak a „honvédség élelmezésébe léptek" és ezért élelmezési jegyeiket tartsák visz-
sza. Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd város polgármesterének i., 21.707/1944. 
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mert már olyan nyomorban élünk, hogy családunk részére a hatósági lisztet 
sem tudjuk a kereskedésből megvásárolni."43 

A körjegyző a cigányasszonyok panaszáról fölvett jegyzőkönyvet rövid je
lentés kíséretében fölküldte az alispánnak. Ennek szövege szó szerint a kö
vetkező : 

„Alispán Ürnak, Miskolc. 
Azokat a cigány férfiakat, akiknek állandó foglalkozásuk nem volt, 1944. 

szeptember havában a csendőrség összegyűjtötte és elszállította honvédelmi 
munkára. Ezeknek a családjáról eddig gondoskodás még nem történt. A hoz
zátartozók panaszáról készített jegyzőkönyvet beterjesztem, és felvilágosítást 
kérek arra nézve, hogy családjuk részére jár a hadisegély vagy nem? Ezek a 
cigányok nem katonai behívó j eggyel, sem pedig honvédelmi mnka j eggyel hí
vattak be, hanem egyszerűen összegyűjtötték őket és elszállították munkára. 
Ezekre vonatkozólag pedig a hadisegélyrendelet a segély folyósítása tekinte
tében intézkedést nem tartalmaz. Hangony, 1944. oiktóber hó 23. Aláírás: kör
jegyző."44 

Mint látható, a hangonyi körjegyző jóindulata csak odáig terjedt, hogy a 
10 cigányasszony panaszát alispánjának továbbította, de egyben ötletet is 
adott, hogy ha feljebbvalója jónak látja, mire hivatkozva utasíthassa vissza 
a hadisegély folyósítását. 

A miskolci nyilas alispán csak 1945. január 9-én válaszolt a hangonyi körjegy
zőnek. Válaszában meglepő őszinteséggel leszögezte, hogy vármegyéjében .,. . . 
ily célra (ti. a hadimunkára elszállított cigányok segélyezésére — K. L.) sem
milyen összegű pénz nem áll rendelkezésre." Majd így folytatta': „Miután pedig 
a községi elöljáróság sem rendelkezhetik ügysegélyzési alappal és miután a cigá
nyok nem katonai behívójeggyel, sem honvédelmi munkajeggyel hívattak be, 
a mai fennálló rendelkezések értelmében hadisególyben nem részesíthetők hoz
zátartozóik. A kérdés egyedül úgy lenne megoldható, hogy tényleg fennforgó 
szükség esetén közadakozásból lennének a hozzátartozók valamelyest megse
gíthetők. Miskolc, 1945. január 9." t t 

A válaszból egy valami bizonyosan kiderül: 1945. január 9-ig Borsod vár
megyéből csak katonai munkaszolgálatra vitték el a cigány férfiak egy részét. 
Rokonaiknak, családtagjaiknak deportálástól nem kellett tartani. 

De a családi segély megadása nem tartotta vissza a cigányokat a szökéstől. 
1944. november 14-én Magyar Ferenc főhadnagy, a 36/1. sz. cigány munkás
század parancsnoka jelentésében már 4 cigány (3 szekszárdi és 1 gyulai) szö
késéről ad hírt azzal, hogy: „Minthogy nevezettek megszöktek a századtól, min
den munka alól kivonják magukat, a családi segélyre teljesen méltatlanok, így 
kérem azt tőlük megvonni."/,ü 

43 A hangonyi körjegyzőségen 1944. október 23-án, 2196/1944. sz. alatt fölvett jkv. Az iraton 
B. E-né sajátkezű aláírása szerepel, a többi cigányasszony nevét maga a jegyző írta le kézírás
sal, mellettük apró X-jelek láthatók aláírás gyanánt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 
miskolci alispáni i., 20.952 1944. 

44 Uo. 
45 Borsod vm. alispánjának 20.952/1944. sz. 1945. január 9-én kelt válasza Hangony község 

elöljáróságának, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, miskolci alispán i., 20.952/1944. 
46 A 36,1. sz. cigány katonai munkásszázad parancsnokának 71/1944. sz. jelentése Gyulaj község 

elöljáróságának K. J. cigány szökéséről, Tolna Megyei Levéltár, Gyulaj nagyközség i., 2910/1944. 
és 76 1944. sz. jelentése ugyanaznap Szekszárd község elöljáróságának: Tolna Megyei Levéltár, 
Szekszárd város polgármesterének i., 24.565 1944. 
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Szórványos adatok állnak rendelkezésünkre arról, hogy mi történt azokkal 
a cigányokkal, akik megszöktek a munkaszolgálatból és elfogták őket. Bünte
tésük az esetek többségéiben a halál volt. Szökésért honvédeket és munkaszol
gálatosokat végeztéik ki a 13. gyalogos törzispótszázad parancsnokságának uta
sítására 1944 végén, 1945 elején. A szökésért kivégzett munkaszolgálatosok kö
zött egy Kolompár és 8 Lakatos nevű, valószínűleg cigány férfi volt/'7 

Egy 1948-ban az államügyészségen fölvett tanúvallomás szerint: „Nevezett 
Sz. L. tanút 1944. december elején, miután megszökött elfogták Piliscsaba kör
nyékén. A hadbíróság ítélete 1944. december 18-án vagy 19-én született meg, 
eszerint 17 embert 25-től 35-ig terjedő gumikorbács büntetésre ítéltek, vala
mint 2 román származású katonát és 8 munkaszolgálatos cigányt halálra ítéltek, 
az ítéletet végrehajtották. Sz. L. elmondta, hogy a kivégzés előtt, amikor még a 
fogdában voltak, több ízben beszélgetett a cigányokkal, akik elmondták, hogy 
valahol Esztergom környékén egy téglagyárban teljesítettek munkaszolgálatot, 
ahol légitámadást kaptak: Mint mondták, a légitámadás következtében az ott 
levő katonaság példájára ők is szanaszét futottak, majd néhány nap múlva az 
országúton csendőrök fogták el őket, és így kerültek a piliscsabai északi ta
ta orba. ",|S 

47 Morva, 1970. 309—311. 
48 Bp. FL/Aü. 83.292/1948. 
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MŰHELY 
PAPP JÁNOS 

A FŐVÁROS ELLEN INTÉZETT HADÁSZATI 
LÉGITÁMADÁSOK POLGÁRI VESZTESÉG AD AT AIRÓL 

1944 április—november 

Magyarország második világháború alatti történelmének eseményei, adatai — a 
nag3r számban közreadott könyvek, tanulmányok, visszaemlékezések révén — egyre 
teljesebbé válnak. 

A mindmáig fennálló, sok bizonytalanságot tartalmazó „fehér foltok" egyikét a ka
tonai és polgári emberveszteség nagyságának számszerű megítélése képezi. 

A hivatalos jelentések, listák, statisztikai kimutatások megannyi adata csak részét, 
részletét képezi a tényleges veszteségnek, hiszen a rendkívüli körülmények (harcok, 
visszavonulás, légitámadások stb.) miatt sokan nem szerepelnek ezekben az összeál
lításokban. 

Természetes tehát, hogy közel fél évszázaddal a háború után is eltérő (becslésen 
alapuló) számadatok kerülnek publikálásra.1 Dolgozatunkban — a fővárosi halotti 
anyakönyvek alapján — kísérletet teszünk a nagybudapesti polgári veszteségada
tok egyfajta összesítésére, az eddig publikált számokkal történő összevetésére.'-

* 
Kiindulási alapként annak az összesítésnek a számadatát tekintettük, amelyet — 

nem sokkal a második világháborút követően — Snyder Árpád tett közzé.1 E szerint: 
Bombázások nyomán meghaltak Budapesten 6500-an. Mivel újabb adatközlés a ké
sőbbiekben sem jelent meg, így — egészen az utóbbi évekig — ez a halálozási szám 
szerepelt a különböző publikációkban. Az újabb kutatások nyomán egyre több az 
arra utaló momentum, hogy ez a számadat aligha fogadható el. Már Für Lajos is 
céloz erre: ezek a számok meglehetősen hiányos adatokon, becsléseken nyugszanak/1 

Stark Tamás ennél tovább megy, amikor kijelenti : A bombázások következtében 
meghalt budapestiek pontos száma ismeretlen. Egyedül Snyder Árpád kísérli meg a 
veszteségek számbavételét. Ö, mint említettük, Budapest 1943. és 1944. évi halálozási 
adatainak összehanolításából 6500 halálos áldozatra következtetett. Snyder azonban 
nem vette figyelembe, hogy 1944-ben nemcsak a légitámadások, hanem a budapesti 
illetőségű katonák halála, valamint a nyilasok széleskörű embervadászatai folytán 
is nőtt a halandóság.5 

Mivel magunk is úgy véltük, hogy Snyder Árpád becslésen alapuló számadata fe
lülvizsgálatra szorul, a halotti anyakönyvek adatainak összesítésével próbálkoztunk. 
(Kétségtelen, hogy a háborús körülmények miatt ezekben sem szerepel minden ál
dozat adata, mégis, úgy gondoltuk, a leginkább megbízható számokkal, a valóságos 
emberveszteséget legjobban megközelítő adatokkal ezek az okmányok szolgálnak.) 
összesítő táblázatunkban (168—169. o.) az 1944-es közigazgatási beosztás szerinti fővá
rosi kerületek, a Nagy-Budapesthez tartozó peremvárosok, illetőleg -községek, vala
mint néhány, a veszteség szempontjából ide sorolható főváros környéki, Pest megyei 
helység halálozási számai szerepelnek. Az adatokat az 1944 április—október közötti 
időszak 21 hadászati támadási időpontja, valamint a május, augusztus és november 
havi összesítés köré rendeztük. 

1 Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? (Adatok a magyar apokalipszishez). Alföld, 1984/9. 
33—52. o. — Könyv alakban is: Püski—Corvin, New York, 1987.; Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, 
fogságba esett (Magyarország második világháborús katonai és polgári embervesztesége). Tör
ténelmi Szemle, 1985/1. 80—95. o. — önálló kiadványként is: Társadalom- és Művelődéstörténeti 
tanulmányok. 3. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1989. 

2 Vizsgálatunkat Budapest 14 kerületének, a peremvárosoknak valamint a közigazgatásilag 
ugyan nem a fővároshoz tartozó, azonban a háborús körülmények miatt mégis ide sorolható né
hány környező község halotti anyakönyveire terjesztettük ki. (A Budapest Főváros Levéltárában, 
illetőleg a Pest Megyei Levéltár váci osztályán elhelyezett anyakönyvi másodpéldányokat hasz
náltunk.) 

3 Magyar Statisztikai Szemle, 1946/1—6. sz. 
4 Für L^jos: i. m. 35. o. 
5 Stark Tamás: i.m. 93. o. • 
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KIMUTATÁS AZ ÖSSZESÍTETT ADATOKRÓL 

IV. 3. 4 456 - 5 

IV. 3/4. 6 7 1 - - - 1 - - - - -

IV. 12/13. 1 22 

IV. 13. 4 2 2 

IV. 16. 5 10 

V. hó 1 3 - - 1 - 2 - - - - -

V l / l 4 . 4 83 - 1 2 1 3 - - 8 - -

VI. 26. 14 - 24 1 - 1 5 16 12 

VI. 27. 2 1 40 3 33 - - 27 61 - 3 - - -

VI. 30. 3 1 - - 2 - - - - - 12 -

VII. 2. 9 - 2 - 19 - - 5 15 2 - 3 68 218 - 7 - 11 -

VU. 14. 14 - 1 51 - - 1 - 2 - - - - -

VII. 27. 2 - - - - - - - 15 - - - - 1 - - 1 - -

VIII. 30. 3 1 1 

VIII. hó 1 8 - - - - 3 - - - - -

LX. 5. 1 - 21 - - - - - 15 - 11 - 2 1 1 1 - - -

LX. 12. - 1 - - - - 2 1 6 4 -

IX. 14. 1 - 8 1 1 1 2 2 15 - - - - 1 - 16 - 7 -

LX. 17. 1 34 3 16 31 - - 24 4 - 2 - 2 -

LX. 18. - - - - - - - - 12 - - - - 4 - 12 - 1 -

IX. 19. 5 - 2 - - 1 - 2 9 - - - 1 - - 7 - 2 37 

X. 26. 2 3 - - - 25 3 2 2 3 - - 1 5 - - - 2 -

X. 29. 1 18 2 

XI. hó 11 - 1 - 1 2 2 11 16 15 5 - - 3 - 17 - - -

összesen 38 4 34 1 21 57 44 138 771 87 23 14 140 322 1 65 9 41 37 
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A táblázat adatai alapján következtethetünk az egyes hadászati támadások cél
irányosságára, intenzitására és területhatárára. Kirajzolódik előttünk, hogy a fővá
ros elleni nagykötelékes támadások célpontjául az első időben főként a hadiipari 
üzemek és az olajfinomítók szolgáltak, míg a későbbiekben "ezek a területek a vasúti 
csomópontokkal és a pályaudvarokkal bővültek. \ 

Az intenzitás terén — legalábbis a polgári okosság esetében kimutatható ember
veszteség nagysága alapján — az április 3-i valamint a július 2-i volt a legsúlyosabb, 
ezeket pedig a június 27-i és 14-i követte. 

A területi elosztást vizsgálva láthatjuk, hogy az áldozatok száma Pestszenterzsé
beten, Csepelen, valamint a IX. és a XIV. kerületben volt a legmagasabb. 

Az összesített számadatokból megállapítható, hogy jogos az eddig megjelent — bár 
csak becslésen alapuló — hat és félezres emberveszteséggel kapcsolatos kételkedés. 
Figyelembe véve a hiteles anyakönyvi bejegyzések számát, hozzászámítva az 1944 
decemberi és az 1945 januári harcászati jellegű támadások során életüket vesztet
teket, illetőleg a háborús körülmények, valamint eltűnés miatt bejelentésre nem ke
rültek legfeljebb 1—2%-os többletét a polgári áldozatok száma a jelzett veszteség
adatnak csupán mintegy fele, hozzávetőleg 3000 fő lehetett. 
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TOMBOR TIBOR 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LÉGOLTALMI 
CSOPORTFŐNÖKSÉGÉNEK <HM VI. CSOPORT) KITELEPÍTÉSE 

A „GYEPÜRE" 1944 NOVEMBERÉBEN 

1943 során a Pesti Hírlap című napilapban, melynek külpolitikai és katonai rovat
vezetője voltam, terjedelmes cikksorozatom jelent meg a polgári légoltalom kérdé
seiről. Ennek nyomán dr. Teasdale Ottó, Budapest tűzoltóparancsnoka, a Légoltal
mi Liga országos főtitkára felkért a polgári légoltalom folyóiratának, a Riadó-nak 
szerkesztésére a harctéri szolgálatra önként jelentkezett Dr. Nagyrévy György szer
kesztő helyettesítésére. A feladatot vállaltam. 

Tartalékos főhadnagyként a Vezérkarfőnökség 6. osztályán teljesítettem szolgá
latot, amikor 1944 nyarán megkezdődtek a Magyarország elleni angolszász stratégiai 
légitámadások. A rendkívül súlyossá vált helyzetben a honvédelmi miniszter a ve
zérkar főnökétől sajtóelőadónak átkért a HM VI. (Légoltalmi) Csoportfőnökséghez, 
mely a Koronaőrség I. Váralja u. 14. sz. laktanyájának felső szintjén működött egyik 
osztályával, a HM 35-tel, melynek parancsnoka v. Selmessy Attila vezérkari ezre
des volt. A Csoport másik osztályát (HM 36.) Borsányi Julián hadmérnök törzskari 
alezredes vezette és a XI. Karolina út 19—23. alatti épületekben működött. Mindkét 
osztály parancsnoka vitéz Szurmay Lajos vezérőrnagy volt. A rendkívül súlyos, sőt 
egyre súlyosabbá váló helyzetben érte a Csoportfőnökséget 1944. október 15-e. 

A nyilas uralom Honvédelmi Minisztériuma gyors átszervező tevékenysége során 
megszűntette a HM 35. osztályt s a HM 36. osztály kebelében a Karolina úton foly
tatta további tevékenységét, Borsányi alezredes parancsnoksága alatt. A HM-ben az 
átszervezést Justy Emil altábornagy végezte. Megszűnt az Országos Légvédelmi Pa
rancsnokság, Szurmay vezérőrnagyot áthelyezték a Légoltalmi Csoportfőnökséghez. 

Még javában folyt az átszervezés végrehajtása, amikor a HM a szovjet csapatok 
gyors előretörése következtében elrendelte az osztállyá alakított Légoltalmi Csoport
főnökség kitelepítését az ország nyugati részébe, a „gyepübe", ahogyan akkor ne
vezték, éspedig a Szombathelytől délkeletre lévő Szentkirály községbe. 

A kitelepítéssel kapcsolatos tiszti értekezletre 1944. november 6-án került sor Bor
sányi Julián elnökletével. Az értekezletről annak idején részletes jegyzeteket vezet
tem, melyeknek kéziratát irataim rendezése során megtaláltam. Ennek nyomán szá
molok be az akkor történtekről. 

A kitelepítési értekezlet lefolyása 
Borsányi alezredes bevezetőjében hangsúlyozta, hogy közléseit két csoportra bont

va ismerteti, külön szól az átszervezésről és a kitelepítésről. 
„Borsányi: A HM racionalizálása folytán a Minisztérium területén jelentős lét

számcsökkentés következik be, mely a Légoltalmi Csoportfőnökséget is érinti, s mely
nek létszáma Justy Emil altábornagy közlése szerint mindenképpen a felére, de ha 
lehet, a harmadára fog csökkenni. A feladatok alapos elemzése szabja meg a lét
számcsökkentés mértékét. A HM 35. és 36. osztály egybevonása után három alosz
tály marad meg: egy elvi, egy műszaki és egy katonai, mely (utóbbi) a légvédelmi 
tüzérség elvi kérdéseivel is foglalkozni fog, továbbá az összes légvédelmi és légol
talmi figyelőszolgálatokkal s a kapcsolatos híradási kérdésekkel. Az egyes alosztá
lyok vezetőinek kinevezése nehéz feladat, ezek vezérkari tiszti állások lennének, de 
ilyen végzettségű, képesítésű tisztek nem állnak rendelkezésre. Megszűnik az Or
szágos Légvédelmi Parancsnokság, feladatát a Légvédelmi Erők Parancsnoksága ve
szi át. Az egész átszervezés német mintára történik." 

Munkaprogramot dolgozott ki — folytatta Borsányi —, mely három feladatkört 
ölel fel: • 

„1. a lehetőségekhez képest folytatni kell az eddigi kormányhatósági vonalat mind 
az elvi, mind a gyakorlati ügyekben; 

2. a hadműveleti helyzet gyors változása következtében beszűkült a légtér, ezért 
fontos feladat a gyors intézkedések megszervezése, de fontos feladatként jelentkezik 
(még) az egyes városok kiürítése légoltalmi szempontból; ez a fellépő rendetlensé
gek miatt nehéz feladatnak ígérkezik; 
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3. a legsúlyosabb probléma a Honvédelmi Minisztérium áttelepítésével függ össze, 
a mostaninál sokkal nehezebb lesz a felső vezetésben a kapcsolat fenntartása, szá
molni kell azzal is, hogy ez esetenként megszakad. Előre kell azonban készülni azok
ra a feladatokra is, amely az osztállyá zsugorodott csoportfőnökségre várnak, ha meg
fordul a hadihelyzet és az ország felszabadul. Ez a legfontosabb feladat. Minden elő
ítélettől meg kell most szabadulnunk, mert jól kell tudnunk érvényesíteni a légolta
lom elvi érdekeit, beleértve az élet- és a vagyonvédelem szempontjait is. Fejleszte
ni kell a hatósági légoltalmat. Mint parancsnokinak azért nehéz a helyzete, mert a 
kiadott intézkedések sok ellentmondást tartalmaznak, fel kell tehát készülni az öt
letszerűen jelentkező feladatok gyors végrehajtására. Sajnos, a HM legfőbb vezető
sége a légoltalmat bizonyos előítélettel kezeli, ezért érdekünk, hogy az új vezetés bi
zalmát megnyerjük, éppen ezért minden látszatmunkát kerülni kell." 

A kitelepítés gyakorlati kérdései 
Borsányi alezredes a tulajdonképpeni második kérdéscsoportra áttérve a követke

zőket mondotta: 
„— Az elhelyezési kormánybiztos és a HM vezetése arra törekedett, hogy össz

hangba hozza a polgári és a katonai kitelepítés igényeit. A HM a maga egészében 
kitelepül, összes osztályaival, beosztottjaival és a családtagokkal. A mi esetünkben 
mintegy 200 főről van szó. 

— Kitelepítésre kötelezettek a honvédség tiszti és legénységi állományú egyénei, a 
HM polgári tisztviselői, az altiszteket kivéve; az egyéb polgári alkalmazottak közül 
mindazok, akikre a vezetés megítélése szerint szükség van. Egyéb vonatkozásban az 
önkéntes jelentkezés figyelembe vehető. Tudomásul kell venni, hogy a kitelepítettek-
nek minden igényről (fürdő, WC stb.) eleve le kell mondaniok. 

— Arra törekszem — folytatta Borsányi —, hogy a HM-egységek között utolsó
nak hagyjuk el Budapestet. Csak egy kis törzs marad hátra, mely a végsőkig Buda
pesten marad. Megvan a katonai és a fizikai lehetőség az ittmaradásukra. Ez a kis 
törzs készíti elő a visszatelepülést, illetve a visszaszivárgást. Ha" Budapest nem kerül 
az ellenség kezére, sor kerül a visszaszivárgásra. 

— Ami a családtagokat illeti, kitelepítésük csak önkéntes lehet. Szóba jöhetnek a 
felmenők, lemenők, oldalágiak, ha egy háztartásban élnek, továbbá egy cseléd, ha a 
kitelepülő családban egy 14 éven aluli gyermek van. 

— A HM szervezeti egységei a fővezérséggel együtt, azzal párhuzamosan települ
nek ki. Minden egyes osztály teljes hivatalos anyagával, beosztottak és családtagok 
egyszerre települnek ki 100 tengelyes típusszerelvényekkel. A MÁV igyekszik II. osz
tályú vasúti kocsiikat bocsátani a HM egységek rendelkezésére, sajnos, ma, novem
ber 6-án az elindult szerelvények csak manhakocsiikból álltak . . . 

— Ami a berakodást illeti: a családfő 150 kg-os csomagot vihet magával, a család
tagok azonban csak 50 kg-osat. A kitelepítésre kijelölt község a Vas megyei Szent
király kisközség, de a már ott lévő német parancsnokságok ottmaradnak. Szóba jö
het Vép község is, vagy annak vidéke, de tudomásul kell vennünk, hogy minden köz
ség tele van németekkel, akiknek eszük ágában sincs nekünk átadni a kúriákat, vagy 
kastélyokat. Fütterer tábornokot megkértem, telepítse ki a német alakulatokat, de 
nem sok ígéretet kaptam tőle. 

— Kérdés, mit vigyen magával a kitelepülő? Sorrend: ruházat, fekvőhely, élelem, 
a legszükségesebb főzőedények. A kitelepítés időpontja talán november 9-e lesz. Tisz
tázatlan, milyen lesz az ellátásunk. Tűzifát kényszervágásból lehet biztosítani." 

Milyen hivatalos anyagot kell kivinni? 
„— Magunkkal visszük — folytatta Borsányi alezredes — a folyamatban lévő, le 

nem zárt ügyek iratait, az intézkedések zavartalan megtétele ésdekében. Az 1943 
előtti iratokat ki kell selejtezni. Minél kevesebb «Iratanyaggal induljunk el. Amit 
nem viszünk magunkkal, vagy meg kell semmisíteni, vagy el kell rejteni. Főleg an
nak az anyagnak a megsemmisítése fontos, ami számunkra hátrányt jelent, ha az 
ellenség kezére kerül. El kell rejteni, ami nem ilyen természetű, de később szüksé
günk lehet rá további munkánkhoz. Az itt maradó anyagot megfelelő helyiségbe be 
kell falazni. 
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— Vannak irataink, amiket el lehet égetni, ilyenek az óvóhelyfellebbezések iratai, 
kb. 15 000 eset. A magunkkal viendő iratokat a HM 35. osztályának Vulkanfiber kof-
feraiba kell csomagolni. 

— Az iratokon kívül magunkkal kell vinni az írógépeket, számológépeket, fény
másolókat, fotóberendezéseket aN helyi asztalosmühelyben készítendő ládákban, va
lamint a távbeszélőkészülékek és a rádióvevők egy részét is; az ittmaradottakat el 
kell rejteni. 

— Kitelepítési helyükön hírközpontot kell kialakítanunk, a komáromi pályaudva
ron 3 vagon kábel van, légitámadásból maradt vissza, onnan szerezhetünk kábelt. 
A könyvtár itt marad, a térképeket magunkkal visszük. 

— Néhány gyakorlati kérdés: mindenki hozzon magával spirituszt, petróleumot, 
olajat, zseblámpaelemeket, petróleum-, vagy olajlámpát, villanykörtét foglalattal, 
gyertyákat, író- és rajzfelszerelést, néhány szerszámot, elsötétítő papírt, rajzszeget. 
Egy páncélszekrényt magunkkal viszünk, a többit nyitva itt hagyjuk, csak a kulcsokat 
vigyük el. A légó mintatermek Budapesten maradnak, de 35 ágyat a vasúti kocsik
ba berakatunk. Még arra akarok utalni, hogy ha Buda elesik s az oroszok előretör
nek, kedvező, hogy az osztrák határ közelében leszünk, de arra nem számíthatunk, 
hogy Ausztria területére mind átmehetünk, oda csak a törzset fogadják be, a csalá
dokat nem. Ezt a németek világosan megmondták, a legmerevebben ellenzik a ma
gyar lakosság beeresztését. Vita folyik még arról is, hogy a hazai németajkú lakos
ságot beengedjék-e? 

— A szállítási eszközöket illetően a HM a törzs számára elvileg két tehergépko
csit ígért az iratanyag szállítására, egyébként csak a vonat a biztos." 

Borsányi tájékoztatója után a jelenlevők kérdéseket tettek fel, elhangzott olyan is, 
mi lesz a családdal, ha Budapesten marad, hogyan lehet a gyepüből a felvett illet
ményt a családhoz eljuttatni. Minden válasz bizonytalan volt. A tisztikarban élő szo
rongás szinte érezhető volt. 

November 6-i kelettel sokszorosított „Utasítás"-t kapott mindenki, amelyben Bor
sányi az értekezleten elmondottak lényegét foglalta össze. November 9-én újabb ér
tekezletre gyűltünk össze. Borsányi jelezte, az elutazás bármely pillanatban bekövet-
kezhetik. A beígért két tehergépkocsin kívül a HM még három személygépkocsit is 
rendelkezésünkre bocsátott, s egy tűzoltó kocsit. 

A harmadik személygépkocsiban volt kijelölve a hely számomra. 

Az én helyem üresen maradt, az ostromot Budán vészeltem át. 
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FORRASKÖZLEMENYEK 
B O N H A R D T ATTILA 

MAJOR JENŐ VEZÉRŐRNAGY JELENTÉSE 
A M. KIR. I. GYORSHADTEST 1941. ÉVI OROSZORSZÁGI 

HADJÁRATÁNAK TAPASZTALATAIRÓL 

1991. június 27-én volt ötven éve annak, hogy Bárdossy László magyar mi
niszterelnök a Képviselőházban bejelentette: „A magyar királyi kormány meg
állapítja, hogy a támadások következtében Magyarország és a Szovjet-Unió 
közt a hadiállapot belállott."1 Ezzel a lépéssel Magyarország véglegesen elkö
telezte magát a második világháborút kirobbantó tengelyhatalmak mellett, 
s így négy év múlva osztoznia kellett velük a háborúért való felelősségben is. 

A háború 1941 decemberéig tartó első szakaszában Magyarország részvételét 
a mintegy 24 000 fős I. gyorshadtest szereplése jelentette. Ezt a magyar viszony
latban modernnek, jól felszereltnek számító seregtestet a német-lengyel háború 
tapasztalatai alapján 1940-ben állították fel.2 A honvédség vezetői ugyanis úgy 
értékelték, hogy a lengyelországi hadjáratban a német gyors seregtestek sok 
tekintetben felülmúlták azokat a várakozásokat, amelyeket harcászati és had
műveleti alkalmazásukhoz fűztek. Általános vélemény szeçint a német siker 
oka — a kiváló kiképzés és csapatszellem mellett — a gyorsan mozgó alakula
tok egységes vezetése volt. Ennek alapján az a nézet alakult ki Magyarorszá
gon, hogy a honvédségben addig önálló magasabbegységként szereplő két gép
kocsizó és két lovasdandárt egy, úgynevezett gyorshadtestbe kell összefogni.' 

A gyors seregtest szervezésének alapelve, a minél nagyobb tűz- és lökőerő 
fenntartása mellett, a lehető legnagyobb harcászati mozgékonyság és hadászati 
gyorsaság biztosítása volt. A gépkocsizó és lovasdandárok összevonása egy ve
zetési egységbe elméletileg bizonyos kombinációs lehetőséget adott a hadtest
parancsnoknak, mert ahol a terepviszonyok nem kedveztek a gépkocsik moz
gásának, ott alkalmazhatta a lovasságot. A harcászati mozgékonyságot tehát 
a gyorshadtest lovas seregtestei: az 1. és a 2. lovasdandár képviselték, amelyek
be a két-két huszárezred mellé a gyorsaság és a terepen való mozgékonyság te
kintetében a lovassághoz közel álló két kerékpáros zászlóaljat osztottak be 
dandáronként. A lovasdandárok lökőerejét egy-egy páncélgépkocsikbóil, kis, és 
könnyű harckocsikból álló páncélos zászlóalj növelte. A tűzerőt egy-egy gép
vontatású és egy-egy lovas tüzérosztály képviselte. A légvédelemről egy-egy 
hatlöveges légvédelmi gépágyús üteg gondoskodott. 

1 Képviselőházi Napló, 1941. VI. 27-i ülés, idézi Szakály Sándor: A „ h a d ü z e n e t " Egy minisz
te r tanács i j egyzőkönyv m a r g ó j á r a . Eletünk, 1987/2. 165. o. 

Magyarország hadba lépésé t , a k o r m á n y r a nehezedő ka tona i és diplomácia i nyomás t , vala
min t a cassus bel l iként szolgáló kassa i bombázás t számos összefoglaló m ű feldolgozás és vissza
emlékezés tá rgyal ja . N é h á n y e t á r g y b a n Magyarországon megjelent fo r rásköz lés : Kun József: 
A n é m e t hadvezetés magya ro r szág i pol i t ikájához. A m. kir . Vezérkar i Főnökségéhez beosztot t 
német t ábo rnok had inap ló ja . Századok, 1965/6. sz. 1228—1247. o. ; Kun József: A néme t hadvezetés 
magyaro r szág i pol i t ikájához. 1941 jún ius - jú l ius . Dr. Pe rcy E. S c h r a m m százados magánap ló ja . 
Hadtörténelmi Közlemények, 1990/4. 129—150. o. ; A Wilhelmstrasse és Magyarország (Szerk. : 
Ránki—Pamlényi—Tilkovszky—Juhász) Bp. , 1968. 415—416. sz. i r a t ; Hor thy Miklós t i tkos iratai 
(Szerk. : Szinai—Szűcs) Bp. , 1972. (4. kiad.)59. sz. i ra t . 

2 Had tö r t éne lmi Levél tár (a t o v á b b i a k b a n : HL) Honvédelmi Minisztér ium (a t o v á b b i a k b a n : 
HM) 40.400 (ein. 1) a.—1940. ; HL HM 57.396 (ein. 1) a—1940. 

3 HL HM 51.606 (eln.l) a—1939. 
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A m. kirí. honvéd gyorshadtest hadrendje 
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A hadászati gyorsaságot az 1. és a 2. gépkocsizó dandár három-három gép
kocsizó lövészzászlóalja jelentette. A szállító j árművek hiánya miatt a gépko
csizó dandárokhoz két-két kerékpáros zászlóaljat is beosztottak. A két dandár 
állományába még egy-egy felderítő zászlóalj tartozott, amelyek páncélgépkocsi, 
kis és könnyű harckocsiszázadukon kívül egy gépkocsizó puskásszázadból áll
tak. A tüzérséget dandáronként egy háromüteges gépvontatású tüzérosztály al
kotta, a légvédelmet pedig egy hatlöveges légvédelmi gépágyús üteg képviselte. 
A műszaki feladatok ellátására mind a négy dandárhoz egy gépkocsizó utász-
és egy gépkocsizó híradószázadot osztottak be. 

A gyors seregetestek legkorszerűbb formája — a harckocsizó és gépesített 
alakulatokból álló páncélos seregtest, amely a tűzerővel, a gyorsasággal és a 
terepen való mozgékonysággal kapcsolatos követelményeket egyaránt kielé
gítette — anyaghiány miatt nem szerepelt az I. gyorshadtest hadrendjében. 

Az 1939 augusztusától átadásra kerülő Toldi könnyű harckocsik'1 számának 
növekedése lehetővé tette, hogy valamennyi Toldi összevonásával 1941 tava
szán az 1. gépkocsizó dandár állományába tartozó 9. és a 2. gépkocsizó dan
dár alárendeltségében levő 11. kerékpáros zászlóaljat harckocsizó zászlóaljakká 
szervezzék át."' így legalább egy-egy olyan harckocsiegység került a dandár
parancsnok kezébe, amelyektől az ellenséges védelem áttörését remélhették. 
A páncélos feladatok ellátására alkalmatlannak tartott Ansaldo kis harckocsi
kat" a lovasdandárok páncélos zászlóaljainak adták át. Az átszervezés közvet
lenül a hadbalépés előtt, 1941 júniusában fejeződött be. 

A június 26-án mozgósított gyorshadtest június 30-ra érte el a menetkészült
séget és Kőrösmezőnél felzárkózott a határra. A mozgósítás nem terjedt ki a 
2. lovasdandárra, amely megszállási feladatokra Űjvidék környákén vissza
maradt. Az úgynevezett Kárpát-csoportba7 beosztott gyorshadtest élcsapatai 
július l-jén lépték át a határt. Július 8-ra a magyar csapatok elérték a Dnyesz-
tert. Átkelve a folyón a gyorshadtest kivält a Kárpát-csoport kötelékéből és 
német alárendeltségbe került. A hadműveletek július 9-től augusztus elejéig 
tartó második szakaszában a 17. német hadsereg jobb szárnyának élhadtesteként 
a magyar gyorscsapatok a Bug folyóig törtek előre, eközben folyókon keltek 
át, az előnyomulást késleltető szovjet ellenltámadásökat hárítottak el és részt 
vettek az umanyi nagy bekerítő csatálban. Augusztus első felében a magyar 
alakulatok azt a feladatot kapták, hogy a Bug és az Ingül folyók közt déli irány
ba nyomulva vegyenek részt a nyikolajevi Bug-híd elfoglalásában. A híd birtok
ba vételével kívánták megakadályozni, hogy a Bug nyugati partján levő jelen
tős szovjet erők, partot váltva, kelet felé kicsússzanak a bekerítésből. A táma
dásban résztvevő magyar gépkocsizó csapatoknak tábori erődítésekben véde-

4 Svéd licenc alapján 38 M. Toldi könnyű harckocsi néven gyártott 8,5 tonnás páncéljármű. 
Három fős személyzetét 5—13 mm-es páncélzat védte. Forgótornyában elhelyezett fegyverzete — 
egy 20 mm-es nehézpuska és egy 8 mm-es géppuska — a gyalogság, illetve a hasonló könnyű 
páncélosok ellen volt hatásos. Nehezebb harckocsikkal szembeni harcra azonban alkalmatlan 
volt. 

5 HL HM 40.400 (ein. 1) a.—1940. 
6 35 M. Ansaldo kis harckocsi, 1934—1935-ben Olaszországtól vásárolt kétszemélyes, 3,2 tonnás, 

forgótorony nélküli páncéljármű. Fegyverzete 2 db 8 mm-es géppuskából állt. Vékony páncélzata 
legfeljebb a gyalogsági lövedékek ellen védett. Az Ansaldókat még az 1941-es hadjárat folya
mán kivonták a hadrendből. 

7 A VIII. hadtest közvetlenéiből, a 8. határvadász danárból, az 1. hegyi dandárból, valamint 
az I. gyorshadtestből Szombathelyi Ferenc altábornagy VIII. hadtestparancsnok vezetése alatt 
megalakított seregcsoport, amely a m. kir. Honvédség részéről 1941 június végén megkezdte a 
Szovjetunió elleni hadműveleteket. 
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kező ellenfél ellenállását kellett leküzdeniük. A nyikolajevi csata után a gyors
hadtest október 10-ig a Dnyeper nyugati partján folyamvédelmi feladatokat 
látott el, amelynek során több szovjet átkelési kísérletet hárított el. A magyar 
gyorscsapatok 1941. évi utolsó alkalmazására 1941. október 10. és október 30. 
közt került sor, amikor az ellenséges ultóvédek kiépített állásain áttörve Izjum-
nál elérték a Donyec folyót. 

A hadműveletek négy hónapja alatt a m. kir. I. gyorshadtest mintegy 2000 
km mélyen nyomult be a Szovjetunió területére. A harcokban 4524 hősi ha
lottat és sebesültet vesztett és részben a harccselekmények, de főként a mos
toha út- és időjárási körülmények közt végrehajtott erőltetett menetek követ
keztében elvesztette gépjármű- és lóállományának nagy részét. Ennek követ
keztében a további bevetésekre alkalmatlanná vált, ezért november elején el
rendelték a gyorshadtest kiválását a hadműveletekből és megkezdték a csapa
tok hazaszállítását. 

A gyorshadtest már csak létszáma és felszereltsége miatt sem lehetett döntő 
hatással a hadiesemények alakulására, azonban az elé kitűzött részfeladatokat 
teljesítette. Eközben a modern hadvezetéssel, hadászattal, harcászattal és a 
csapatok anyagi ellátásával kapcsolatban számos olyan tapasztalatot szerzett, 
amelyeket a m. kir. Honvédség korszerűsítésére kívántak felhasználni. 

A m, kir. I. gyorshadtest 1941. évi oroszországi hadjáratáról készült jelenté
sek és összefoglalók közül a magyar hadsereg további fejlesztése szempontjá
ból egyik leginkább hasznosítható tanulmány vitéz Major Jenő vezérőrnagy
tól,8 az 1. gépkocsizó dandár parancsnokától, a gyorscsapatok elismert magyar 
szakértőjétől származik. 

41 oldalas, sűrűn gépelt dolgozatában a szerző kilenc fejezetben ismerteti a 
csapatok vezetéséről, mozgatásáról és harceljárásairól szerzett, valamint szer
vezésükkel és felszerelésükkel kapcsolatos tapasztalatait. 

Az oroszországi hadmüveletek jellegzetességeit tárgyaló első fejezetben meg
állapítja, hogy a hadműveleteket „általában a folyamatos mozgás, a gyors tér
nyerésre való törekvés jellemezte", ezért a modern háborúban a helyzeit állan
dó változására, váratlan meglepetéseikre kell számítani. 

A vezetésről szóló második fejezetben éppen ezért a seregtestparancsnokok
nak azt javasolja, hogy szűkebb törzsükkel tartózkodjanak elől, hogy csapatai
kat legalább a harc bevezetésénél személyesen irányíthassák. Az alsóbb veze
tőktől pedig nagyobb önállóságot vár el. A vezérkari tisztekről szólva bírálja, 
hogy elméleti felkészültségüket kellő gyakorlat híján éles helyzetekben nem 
tudják kamatoztatni. 

8 Major Jenő, vitéz vezérezredes. (Baksa, 1891. 08. 06 — Blaibach [Immenstadt NSZKJ, 1972. 
01. 13.) 1912-ben avatják gyalogos hadnaggyá a Ludovika Akadémián. Az I- világháborúban 
szakasz-, század-, majd zászlóaljparancsnok. 1921—1923 közt századosként elvégzi a Hadiakadémiát. 
1924—1937: vezérkari beosztásban különböző vegyesdandároknál, a Honvédelmi Minisztériumban 
és a vezérkarnál. 1937 ápr. — 1938 nov. : tanulmányvezető és harcászat tanár a Ludovika Akadé
mián. 1938 nov. — 1940 márc. : a HM 8. (tiszti személyügyi) osztályának vezetője. 1940. ápr. 1.: a 
budapesti 1. gépkocsizó dandár parancsnoka. 1940. szept. 1.: tábornok. Dandára élén részt vesz 
Erdély és a Délvidék visszacsatolásában, valamint a Szovjetunió elleni 1941-es hadjáratban. 1941. 
okt. 27 — 1941 d e c : az I. gyorshadtest megbízott parancsnoka. 1941 dec. — 1942. okt. ol.: a gya
logsági kik. táb. parancsnoka. Ezután 1944. okt. 16-ig az I. páncéloshadtest parancsnoka. 1943. febr. 
1. :altábornagy. 1944.okt. 16 — 1944. dec. 1.: a m . kir. 2. hds. parancsnoka. 1944. nov. 1.: vezérezre
des. 1944. dec. 1 — 1945 máj.: a honvédség németországi főfelügyelője. Ö szerkesztette a kerék
páros csapatok „Gyakorlati Szabályzat"-át, valamint a „Páncélos és gépkocsizó csapatok harc
eljárása" című harcászati segédletet. 
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A harmadik fejezet a foldd, légi és műszaki felderítésinek a mozgó harc kö
rülményei közti óriási fontosságára hívja fel a figyelmet. A kellő felderítés 
hiánya ugyanis tájékozatlanságot, az úton való torlódásokat eredményezett. 

Az állandó mozgás, a gépesített ellenfél váratlan támadásai fokozott bizto
sítást követelnek a csapatoktól. Ennek módjait tárgyalja a negyedik fejezet. 

Az ötödik fejezet a szomszédokkal valló összeköttetés felvételének fontossá
gát hangsúlyozza, amelynek elmulasztása bizonytalanságot eredményez, sőt 
a saját csapatok egymásra lövöldözéséhez vezethet. 

A hadjárat jellemzői a rossz utakon, gyakran kedvezőtlen időjárási viszo
nyok közt végrehajtott megerőltető menetek voltak. Ezek megtervezéséről és 
végrehajtásáról szól a hatodik fejezet. 

A dolgozat legterjedelmesebb része, a hetedik fejezet, a harc megvívásának 
különböző módjait tárgyalja. Mivel a gyo>rshaditestnek a hadjárat során mind 
támadásban, mind védelemiben voit alkalma részt venni, bőséges saját tapaszta
latok alapján számol be azok fajtáiról a találkozó harctól, a védelemre beren
dezkedett ellenség elleni támadáson át a védelmi harcokig. Bár az 1941-es had-; 
járat idején a magyar csapatoknak nem kellett visszavonulniuk, a szerző a 
szovjet csapatok ilyen irányú tevékenységéből levont tanulságokat tárja a ta
nulmányát olvasó szakember elé. A fejezet végén külön részt szentel a külön
leges viszonyok — éjjel, erdőben, helységekben — közepette vívott harcoknak. 

A nyo'lcadik fejezet szervezési kérdésekkel foglalkozik. Mint írja: „A sikert 
ma és mindig — a korszerű felszerelés mellett — a gyorsaság dönti el. A gyor
saságot pedig korszerű szervezéssel adhatijuk meg." E szemszögből fegyverne
menként mutatja be a haditapasztalatok alapján végrehajtandó változásokat. 

Az utolsó fejezet a gyorshadtest felszerelését elemzi a fegyverzettől a gépjár
mű- és műszaki anyagon át a ruházatig és az egészségügyi felszerelésig. A szer
ző realitásérzékére vall, hogy csak olyan változtatásokat, módosításokat javasol, 
amelyek megvalósítása a magyar gazdaság teljesítőképességén belül marad. 

A mélyreható elemzés sokszorosított kivitele mutatja, hogy több példányban 
készült. Ezek egyikét a vezérkarnak küldték meg, ahol az érintett osztályokba 
beosztott vezérkari tisztek gondosan tanulmányozták, mint ezt a szöveg külö
nösen figyelemre méltó részeinek piros ceruzával való sűrű aláhúzásai bizo
nyítják. Ez a példány ma a Hadtörténelmi Levéltárban a m. kir. Honvéd Ve
zérkar Főnöke iratai közt a 6971 ein. 1.-1941. szám alatt található. 

A szöveget betűhű formában tesszük közzé, csupán a nyilvánvaló helyes
írási, illetve gépelési hibákat korrigáltuk. A tanulmány szerzője által aláhú
zással kiemelt szavakat ritkított szedéssel, a vezérkarnál fontosságuk miatt 
pirossal aláhúzott részeket kurzív betűkkel jelöltük. Az iratban gyakran né
metesen írt ukrán földrajzi neveket lábjegyzetekben csak akkor oldottuk fel, ha 
azok teljesen eltérnek a ma használt változattól és így értelemzavaróak. Az. 
előforduló rövidítések feloldását a rövidítések jegyzékében adtuk mog. Ahol 
szükségesnek látszott, a szöveget magyarázatokkal láttuk el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
á. ágyú kp. kerékpár, kerékpáros 
agi. anyagi lgv. légvédelem, légvédelmi 
ao. alosztály lság. lovasság 
bizt. biztosító, biztosítás M. mozgósítás 
csap. csapat mkp. motorkerékpár, 
dd. dandár motorkerékpáros 
elg. ellenség, ellenséges mű. műszaki 
eü. egészségügy, egészségügyi oszt. osztály 
eved. elővéd ök. összeköttetés, összekötő 
féld. felderítő, felderítés pcgk. páncélgépkocsi 
feog. felderítő osztag pes. parancs 
fi. figyelő pet. páncéltörő 
forg. pk. parancsnok 
szab. forgalomszabályozó pság. parancsnokság 
gá. gépágyú rep. repülő 
gk. gépkocsi, gépkocsizó szab. 
gp- géppuska szerk. szabályzatszerkesztő 
gsz. golyószóró szak. szakasz 
gv. gépvontatású szd. század 
gyság. gyalogság tád. támadás 
hds. hadsereg tar. tarack 
hk. harckocsi, harckocsizó tart. tartalék, tartalékos 
ho. hadosztály tü. tüzér, tüzérség 
k. könnyű üza. üzemanyag 
kgr. kézigránát vk. vezérkari 
kik. kiképzés, kiképzési vkf. vezérkari főnök 
köz. közepes zlj. zászlóalj 

Pro domo.9 

Vitéz Major Jenő vőrgy., az 1. gk. dd. pk-a felterjeszti az 1941. évi orosz had j arat
tak kapcsolatban szerzett tapasztalatait. 
Lássák : 

,58.008/eln. 4. vkf. — 1942. 1/3. Szab. szerk.10 

4. vkf. oszt.:n az egyik példány szíves kiemelé
sére és további intézkedések megtételére. 

1 pld-t kiemeltünk. I. 8. Csató szds.12 Kiss ezds.13 

E. aloszt.:li a szervezési kérdések kiértékelésére. 
Tudomásul vettük 
IV/17. Kovács szds.15, IV/29. Jolsvai alez.1(i 

9 Iratkezelési szakkifejezés, jelentése: a ház (kebelbeliek) számára. Az ügydarab kezelésével 
kapcsolatos utasításokat, magyarázatokat tartalmaz az ügyirattal foglalkozó szerv dolgozói szá
mára. 

10 A vezérkar szabályzatszerkesztéssel foglalkozó részlege. Feladata többek közt a fegyverne
mek és a szolgálati ágak gyakorlati szabályzatainak és különböző harctéri vonatkozású utasítá
sainak szerkesztése. 1939—1943 közt vezérkar 4. osztályának alosztályaként működött. 

11 A vezérkar 4. ügyosztálya, amely a magasabb parancsnokok és vezérkari tisztek képzését 
irányította. Feladata a vezérkari tisztképzés követelményeinek kidolgozása, a kül- és belföldi 
katonai szakirodalom figyelemmel kísérése és a vezérkari képzésben való alkalmazása. 

12 Csató Ernő, lófő csatószegi, vk szds. (fog. von.) 1941-ben beosztott tiszt a m. kir. Honvéd 
Vezérkar Főnöke (továbbiakban vkf.) 4. osztályán 

13 Kiss István, vitéz, vk. ezds. 1939. jan. 15 — 1942 márc. : a 4. vkf. osztály vezetője. 
14 Elvi alosztály az l. vkf. osztálynak a honvédség felszerelésének, szervezésének, kiképzé

sének elvi ügyeivel foglalkozó ügyosztálya. Itt dolgozták ki többek közt azokat az irányköve
telményeket, amelyeket a vezérkar főnöke támasztott a honvédség modernizálására bevezetendő 
új felszerelési cikkekkel szemben. Ezen felül a vezérkar főnökének hatáskörébe eső minden elvi 
ügyben ez az alosztály működött közre. 

15 Kovács Ferenc IV. vk szds. (mű) beosztott tiszt az 1. vkf. osztály elvi alosztályában. 
16 Jolsvai Győző vk. alez. (gyság.) az 1. vkf. osztály elvi alosztályának vezetője. 
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L. IV/28. Hg17 

Agi. aloszt.:m 3. vkf. oszt.19, kik. ao.20 

Tudomásul véve. IV. 23. Soóvári szds.21 

K. aloszt.:22 

1941. XII/27. 
vitéz Németh szds.23 

1. XII/29. Nádas őrgy.2'' 

vitéz Major Jenő vezérőrnagy 

Tapasztalatok az 1941. évi orosz hadjáratból 

M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE 
1. osztály2"' 

Vettem : 
Budapest, 1941. évi XII. hó 23-án 

6971. szám ./. db mell 
ein. 1. vkf. — 1941. 

Tapasztalatok az 1941. évi orosz hadjáratból 

I. A h a d i t a p a s z t a l a t o k k i é r t é k e l é n e k m ó d j a . A z o r o s z o r 
s z á g i h a d m ű v e l e t e k j e l l e g z e t e s s é g e 

A tapasztalatgyűjtés célja azok k i é r t é k e l é s e , támpontok, követendő irányok 
keresése a jövőre nézve. A helyes kiértékelés nem könnyű dolog. Nem elég csak meg
állapítani, hogy ez vagV amaz így és úgy történt és ezt már mint t a p a s z t a l a t o t 
hirdetni. A hasznos kiértékelés megköveteli, hogy az események, jelenségek k í s é 
r ő k ö r ü l m é n y e i t is bonckés alá vegyük. Nevezetesen meg kell állapítanunk, 
hogy miért történt valami úgy, ahogy mi láttuk. Figyelembe kell vennünk a cselek
mény helyét, idejét, napszakot, időjárást, terepfedettséget, a csapat és vezető erő- és 
idegállapotát, az ellenség erejét, ellenhatásának mérvét stb., stb., szóval mindama kö
rülményeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a tapasztalt cselekmény úgy ját
szódott le, ahogyan az emlékünkben él. 

Ugyanazt a jelenséget másként látja a világháborút megjárt katona és másként 
látja, érzi az, aki talán eme jelenség, esemény alatt esett át a tűzkeresztségen. Más 
szemszögből ítél és lát a szakaszparancsnok és másból a dandárparancsnok. Ha egy 

17 Hankovszky Gyula, dr., vk. ezds. (gyság.) 1940. febr. 1 — 1943. febr. 1.: a HM l 'a . (béke
szervezési) osz tá lyának vezetője. Az osztály fe ladata többek között a m. kir . Honvédség béke
hadrend jének összeáll í tása. 

18 A vkf. 1. osz tá lyának anyagi a losztálya. 1938—1941 közt ez az alosztály foglalkozott a hon
védség hadrend jének anyagi megalapozásáva l és az anyagi beszerzések i rány í tásáva l . 1942-től 
ügyköré t á tve t te a 3. vkf. osztály. 

19 A vezérkar 3. (anyagi) ügyosz tá lya . 3 évi szünet u tán 1942-ben ál l í tot ták újra fel. Fe ladat 
körébe tar tozot t a hadműve le t i tervek anyagi előkészítése, a hadművele t i anyag i és műszak i 
szolgálat i rány í tása , az anyagi szolgálat körébe ta r tozó szolgálati ágak megszervezése , a sereg
vonatok hadrend jének és szervezetének megha tá rozása . 

20 Kiképzési alosztály. Talán a 3. vkf. osztály kiképzési a losztályáról van szó, amely a sereg
vonatok kiképzésével foglalkozott . A honvédség k iképzés i ügyeinek elvi i r ány í t á sá t 1939 óta az 
5. vkf. osztály végezte. 

21 Soóvári Tihamér vk. szds. (gyság.) beosztot t tiszt a 3. vkf. osztályon. 
22 Konkré t alosztály az 1. vkf. hadműve le t i osz tá lynak az a része, amely a rendelkezésre 

álló személyi á l lomány , va lamin t az anyag i és t echnika i j avak i smere tében a honvédség alkal
mazásá ra vonatkozó hd i te rveke t készí te t te . 

23 Németh Jenő, vitéz, vk. szds. (gység.) beosztot t tiszt az 1. vkf. osztály k o n k r é t a losztályán 
24 Nádas Lajos vk. őrgy. (tü.) az 1. vkf. osztály k o n k r é t a losz tá lyának vezetője. 
25 Az 1. vkf. (hadművelet i ) osztálya. Az osztály ü g y k ö r e : A honvédség h á b o r ú s a lka lmazá

sának előkészítése elvi vona tkozásban ; a k o n k r é t hadműve le t i tervek kidolgozása ; a fenti két 
l e iada tkör e l lá tásához hadi tapasz ta la tok gyűj tése . 
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gépkocsizó menetoszlopot elg. repülőtámadás ér és egy raj kocsi telitalálatot kap, a 
raj egyetlen életbenmaradottjának emlékezetében úgy él a repülőtámadás, mint ami 
teljes megsemmisülést eredményezett. Ugyanerről a rep. tád-ról a zlj. pk. azt mond
ja, hogy aránylag csekély veszteséggel járt. 

Általában mindenki csak saját működési területének határain belül szerezhet ér
tékes tapasztalatokat. Eme határokon túl csak m e g f i g y e l é s e k e t eszközölhet. 
A látottak indító okát azonban legtöbbször nem áll módjában megismerni, megfigye
léseiből tehát nem vonhat le végérvényes következtetéseket. Ha ezt megtette, súlyo
san tévedhet. 

Ezek előre bocsátása után — azonos szemszögből való megítélés végett — szüksé
gesnek vélem oroszországi hadműveleteinket röviden jellemezni. 

Ismert tény, hogy a német támadás nem várt időpontban megelőzte az ugyancsak 
támadásra felkészülő orosz hadsereget.2(i Ennek következtében a német támadás már 
kezdetben sem talált maga előtt tengertől-tengerig terjedő, összefüggő ellenséges 
arcvonalat, hanem csak nagyobb ellenséges gócokat, amelyeknek szabad — avagy 
gyengébben biztosított — oldalai (voltak), a gócok közt tehát rések voltak. Ezekbe a 
résekbe ékelődtek bele a német motorizált seregtestek. Minden igyekezetük oda irá
nyult, hogy egyrészt minél mélyebbre verjék be az éket, másrészt hogy ezeket a gó
cokat minél gyorsabban körülkerítsék. A kezdetben laza gyűrű egyre szűkebbre szo
rult a gócok körül, egyre szűkebb területre (1. o. vége) terelte össze a bentszorulta-
kat. Ha a bekerítés, azaz a tekintetbe jöhető kitörési irányok lezárása be volt fejez
ve, a „zsák" be volt kötve, megkezdődött a gócok szétrepesztése, feldarabolása, meg
semmisítése. A hadműveleteket tehát a folytonos mozgás, a gyors térnyerésre való 
törekvés jellemezte. 

Természetes, az oroszok igyekeztek a mélyen behatoló ékek, valamint a bekerítés
re előre törő oszlopok elé gátat vonni. Ezek a gátak főleg a közlekedési vonalak mű
tárgyainak rombolásából, ellentámadásokból, majd hosszabb-rövidebb idő alatt ki
épített, több-kevesebb erő által megszállt védőállásokból állottak. Eme gátak gyors 
áthidalása, illetve eme helyi ellenállások gyors áttörése elvileg az igen erősre mérete
zett „előretolt csapatok" (Voraus-Abteilung"-ok) feladata volt, melyek e célból pán
célosokkal, erős tüzérséggel, erős műszaki alakulatokkal és hídanyaggal rendelkez
tek. Ha a gyors áttörés nem sikerült, következett a zömök súlyt képző támadása, ami 
esetleg több napot vett igénybe. 

A bekerített ellenséges gócok kitörtési kísérleteket hajtottak végre. Ezek elhárítá
sára a bekerítő részek átmenetileg védelembe mentek, de csak addig, amíg a hát-
sóbb lépcsők, vagy a legközelebbi szomszédból gyorsan odavont, félig-meddig nél
külözhető erők fel nem fogták, visza nem vetették a kitörni akarókat. Ezután újult 
erővel folytatódott a zsákok szétszaggatása, felmorzsolása. 

Gyorshadtestünk seregtestei a felsorolt hadműveletek minden fajtájában részt vet
tek. 

Tény az, hogy a Szentpétervár, Moszkva, Kiew, Charkow, Rosztov stb. körüli har
cok más jellegűek voltak, mint amilyenek a kb.'2000 km széles arcvonal legnagyobb 
részén dúltak. Az említett helyeken azonban sokkal nagyobb erők küzdenek mindkét 
fél részéről aránylag sokkal kisebb területen, mint az arcvonal egyéb helyein. Ennek 
következtében a harcok e helyeken a lassúbb, módszeresebb eljárás képét mutatják, 
mely már a korszerű ostrom felé hajlik. Ilyenben nem volt részünk, de a német csa
patok nagy részének sem. Mi csak — az 5 hétig tartó Dnieper-menti folyamvédelem 
kivételével — élénken mozgó, támadó hadműveletekben vettünk részt, ahol néha há
rom—négyszeres túlerővel kerültünk szembe és ahol mindig mi nyertünk tért 2200 
kilométeren keresztül. Saját tapasztalataink tehát csak ilyen jellegű hadműveletek
ben és a folyammenti védelemben vannak. 

Eme hadműveletek sikerét mindig a gyors előnyomulás készítette elő. Teljes mér
tékben alkalmazható volt Napóleon katonáinak ama kijelentése, hogy a császár lá
bainkkal veri meg az ellenséget. A jelenlegi hadműveletekben is a g y o r s m o z -

26 A német propaganda preventív háborúként tüntette fel a Szovjetunió elleni támadást, 
amellyel csak Európa Vörös Hadsereg által történő elözönlésének kívántak elébe vágni. A 
szovjet támadási tervekről eddig még nem jelentek meg dokumentumok. 1941 tavaszán a magyar 
felderítő szervek helyzetjelentései mindenesetre azt hangsúlyozták, hogy szovjet részről támadó 
szándék nem áll fenn. katonai intézkedéseik védelmi jellegűek. HL. I. hdt. 3. 816., 11. 281., 
18.642 (ein. I. hdt. — 1941., HL vkf. 5.078., 5.351. és 5.563) ein. 1. — 1941. 
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g á s , illetve gyors térnyerés készíti elő a döntő sikereket. Az előnyomulás meglepő 
irányból és meglepő gyorsasággal való végrehajtását pedig kizárólag a megbízható 
motorokkal és terepjáró jutószerkezettel ellátott gépjárművek engedik csak meg. 
Minél egyneműbb egy gyorsanmozgó seregtest, annál tervszerűbb és sikert ígérőbb 
annak alkalmazása. (2. o. vége) Különböző menetsebességű csapatrészek egy közös 
célra való alkalmazása lefokozza a menetteljesítményt a leglassúbb jármű szintjére. 

A harcot az egyes részek széttagoltsága, magárahagyatottsága és önállósága 
jellemzi. Már a zászlóaljnak is szabad szárnyai vannak, amelyeknek átkarolásával 
számolnia kell. A harcot a hadműveleti egységnek önmagából kell táplálni, ember
rel, anyaggal egyaránt. Ez a mély tagozást teszi szükségessé, ami viszont a mélység
ben tagozott részek —beleértve a seregvonatot is — külön biztosítását követeli meg. 
Mozgó hadműveletek alatt a hátsóbb részek veszélyeztetettsége alig különbözik a har
cos részek éleitől. Légitámadásnak a hátsóbb részek is teljes mértékben ki vannak 
téve. 

II. V e z e t é s . 

A) Magasabb vezetés. 

A magasabb vezetés sikerét — a csapatok teljesítőképességének tökéletes isme
retén kívül — elsősorban a vezető egyéni, határozott, gyors cselekvőképessége, fel
tétlenül megbízhatóan működő hír- (parancsközvetítő-) hálózat és az alárendelt egy
ségek helyzetéről való tökéletes tájékozottság biztosítja. 

Hosszú részleteket tartalmazó írott, egységes hadműveleti intézkedések nagyon 
gyakran későn érkeznek és már túlhaladott helyzetet találnak. A későn érkezés oka 
az intézkedés hosszadalmas elkészülésében és a hírvivő közeg által leküzdendő út-, 
időjárási és tájékozódási nehézségekben rejlik. Dd. pság-i viszonylatban a leggyako
ribb a rövid részletparancs rádión, vagy írásban, hírvivővel. 

Vk. tisztek — egyénileg bármilyen kiválók i-s^legyenek — máról holnapra a moz
gósítási paranccsal nem ugrathatók be valamely gyors seregtest pság-hoz, mert 

a) nem ismerik az egyes csapatnemek g y a k o r l a t i menetteljesítményét, az 
egységek g y a k o r l a t i oszlophosszát, a menetkészültség, vagy harckészültség el
éréséhez szükséges időt; 

b) tapasztalat hiányában nem tudnak számolni a normálistól eltérő időjárási, ta
laj- és útviszonyok, továbbá az éjtszaka késleltető befolyásával; 

c) nem ismeretes előttük az egyes gépjárművek g y a k o r l a t i üzemanyagfo
gyasztásának mennyisége. 

Fentiek folytán bármily lelkiismeretesen és elméleti szakértelemmel legyenek is 
terveik és intézkedéseik kjdolgozva, nem fedik azok a bekövetkező helyzetet, egy
másbatorlódásokat, súrlódásokat, hatásköri összeütközéseket és mindezekkel a csa
pat felesleges módon való igénybevételét, ember és gépjárműanyag túlerőltetését 
eredményezik mindaddig, amíg gyakorlati tapasztalatra szert nem tesznek. 

Ezek elkerülésére feltétlenül kívánatos és a legszigorúbb rendeletekkel keresztül
viendő, hogy M. esetén gyors seregtesthez beosztott (3. o. vége) vk. tisztek már a bé
ke menet- és harcgyakorlatokba bekapcsolódhassanak. Havonta legfeljebb 1—2 nap
ra békeviszonyok közt mindenki nélkülözhető. 

A gyakorlati napi menetteljesítmény csapatnemeink jelenlegi szervezetét te
kintetbe véve egyenlő az illető csapatnem 6 órai menetteljesítményével. Tehát: 

gyság. 
lság. 
kp. gyság. 
gk. gyság. 

az a távolság, amelyet az illető csapatnemekből összeállított seregtest egy nap alatt 
megbízhatóan meg tud tenni. Az ily menetteljesítményekkel számoló vezetőt nem éri 
csalódás. 

A sár minősége eme menetteljesítményt kerekes járműveknél a felénél kevesebb
re is csökkentheti. 

6x 4 km kereken 25 km 
6x 8 km kereken 50 km 
6x12 km kereken 70 km 
6x20 km kereken 120 km 
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Gépjárművek üzemanyagfogyasztása sárban, avagy torlódó és csak kis lélegzetvé
telekkel tértnyerő meneteknél — ezek mérvéhez képest — kétszeresére, sőt három
szorosára emelkedik. 

A harc bevezetésénél a seregtest pk. tartózkodjék annyira elől, hogy személyesen 
is benyomást nyerhessen erői zömének bevetési irányára vonatkozóan és hogy a be
vezetőharc lendületét személyesen is befolyásolhassa. Ezt a legcélszerűbben úgy old
hatja meg, ha legszűkebb törzsével (1 vk. tiszt, 1 pes. őrtiszt, 1 tolmács) egy gk-n, 
egy vezető rádióállomással és csekély fedezettel (2 motorkerékpáros, rossz útviszo
nyok mellett 1 Botond gk-n'27 szállított fél raj) közvetlenül az élcsapatokat követi. A 
törzsében levő vezető rádióállomással, rövid parancsok, formájában, utasíthatja a 
vele egy forgalmi körben lévő és a tágabb törzsben visszahagyott vk. tisztjét a pa
rancsok továbbításra. Az esetleg vele egy forgalmi körben lévő intézkedési egysé
geinek közvetlenül parancsol, azonban erről a tágabb törzsnél visszamaradt vk. tiszt
jét sürgősen tájékoztatja. Ezzel biztosítja az összhang megóvását, a helyzetnyilván
tartás lehetőségét és az elöljáró számára szóló helyzetjelentések idejében való bekül
dését. 

A később harchoz fejlődő hátsóbb lépcsőkre igen jó hatást gyakorolt és már a si
ker zálogát is magában viselte, amidőn a harc bevezetésénél megpillantották az elől 
tartózkodó seregtest pk-ukat. 

B) A 1 s ó v e z e t é s . 
Az alsó vezetőt nagy öntevékenység jellemezze. A kapott feladat szelle

mében messzemenően kezdeményezőén járjon el és ne várjon utasításokat a végre
hajtás mikéntjére. Tapasztalat szerint az öntevékenyen kezdeményező alparancsnok 
mindig sikerrel és kevés veszteséggel oldotta meg feladatát, míg a körülményeske-
dő, tanácstalanul veszteglő alparancsnok csapatai is tehetetlen tömeggé váltak. Ezek 
elg. tüzérségi tűztől és légierők támadásaitól többét szenvedtek, (4. o. vége) mint a 
mozgékonyak. Ezenfelül az ily csapat lekésett, torlódásokat idézett elő és csak a ma
gasabb vezető nógatására, erélyes közbelépésére indult meg újból. 

Feltűnő jelenségként mutatkozott meg tisztikarunknak a megbízható térképolva
sásban való járatlansága. A honvédség kimagaslóan kiváló térképei elkényeztetően 
hatottak és nem a domborzat, hanem az úthálózat és a terepfedezet szerinti térképol
vasásra vezettek. 

Tekintettel arra, hogy az orosz hadjáratban a magasabb és alsó vezetésnek 11-féle 
térkép alapján kellett dolgozni, a tévedések, félreértések részben menthetők. Volt 
rá eset ugyanis, hogy domborzat nélküli, csak az út-, vasút- és vízhálózatot feltün
tető térképeink voltak 1:300 000 arányban, amelyen egy kisebb harcegység helyzetét 
csak megközelítően megadott terület szerint lehetett megjelölni. Gyakori volt az az 
eset is, hogy ugyanazon méretarányban készült térképből több kiadás került szét
osztásra, így tiszta német feliratos, vagy tiszta orosz feliratos, vagy e kettő keveré
ke, vagy a világháború előtti felvétel még a cári elnevezésekkel és bolseviki kiadás, 
melyen a községek száma is szaporodott, de azok más nevet is viseltek és amelyen 
az úthálózat, vasutak, hidak képe már egészen mást mutatott. 

A nem feltétlenül megbízható térképolvasó 10—15 km-es tévedéseket is elkövetett, 
amelyeket a magasabb vezetőnek kellett rendbehozni, amelyek azonban a jelentése
ket készpénznek elfogadó magasabb vezetőt teljesen ferde képbe helyezték. 

A térképek megbízhatatlansága megkövetelte, hogy az önálló vezető a mozgás előtt 
útszemrevételezést hajtson végre és tolmácsot vigyen magával. Előbbi időhiányában 
keresztülvihetetlen volt, utóbbit erősen korlátozta az oroszul értő, szláv nyelveket 
beszélő katonák csekély száma. Minden magasabb vezető lehetőleg adja meg a mó
dot és az időt az útfelderítés végrehajtására, a központi vezetés pedig gondoskodjék 
nagymennyiségű tolmács kiképzéséről. 

27 33 M. Botond terepjáró rajgépkocsi, a Győri Magyar Wagon- és Gépgyárban katonai célokra 
kifejlesztett gépjármű. Az eredetileg a gépkocsizó lövészrajok szállításra tervezett 1,5 tonnás, 
60 lóerős. 3 tengelyes gépkocsi kora egyik legjobb katonai járműve volt. Bár a minél kisebb 
tömeg érdekében a mellső tengely meghajtásától eltekintettek, a két meghajtott hátsó tengely, 
a kocsiba épített csörlő, a két forgó felfüggesztésű pótkerék és a mellső lökhárítón lévő görgők 
a jármű terepjáró tulajdonságait kora átlaga fölé emelték. 1939 és 1944 közt kb. 3000 db-t kapott 
belőle a honvédség. 
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Űtfelderítésre legalkalmasabbnak bizonyult forgalomszabályozókból és utászokból 
(árkászokból) alkotott, rádióval ellátott, szakasz erejű egységet előreküldeni. Ilyen 
útfelderítő osztag képes volt a betartandó útvonalat már jelzőtáblákkal is ellátni, az 
útvonal műszaki akadályainak milyenségét, az elhárításhoz szükséges munkaerő- és 
anyagszükségletet már eleve megállapítani és jelenteni. Mindezek a vezető tervéhez 
és intézkedéseihez szolgáltattak értékes támpontokat. 

A forgalomszabályozók ilyetén való, elkerülhetetlen alkalmazása már maga meg
követeli, hogy azok — jelenlegi pisztolyuktól eltérően — a teljes értékű harcos egy
ség fegyverzetével (puska, géppisztoly, golyószóró, vagy géppuska) láttassanak el. 

III. F el derítés 
Elméleti képzettségünk teljesen tisztában van a felderítés óriási fontosságával. 

Mindennek dacára a gyakorlatban számos esetben (5. o. vége) kényszerültünk előze
tes felderítés nélkül menetelni, avagy harcba lépni. Ennek oka legtöbbször az azon
nali, meglepő, gyors és hatásos cselekvés szükségessége volt. Ezért különösen fontos, 
hogy ilyen esetekben az önálló elhatározásra kényszerült, bármilyen fokú vezető le
hetőleg elől tartózkodjék, mert csak az ő személyes észleletei pótolhatják az elma
radt felderítést oly mértékben, amennyire az tervének megalkotásához és intézke
déséhez szükséges. 

A hadjárat első heteiben az alsó vezetők általában mulasztásokat követtek el a 
mindenki részére kötelező felderítésben. Az ezt megbosszuló meglepetések, váratlan 
terepakadályok és nyomasztó bizonytalanság azonban elég hamar kiküszöbölték ezt 
a hiányosságot. Érdekes jelenség volt azonban, hogy még kiváló alsó vezetők is — 
a hadjárat ötödik hónapjában is — megfeledkeztek az események hevében saját fel
derítésük eredményének jelentéséről. Ennek oka csak lélektanilag magyarázható. 
Ugyanis cthonapos háború még mindig kevés idő ahhoz, hogy a harc izgalmában csak 
a saját feladatát látó és annak sikeres megoldására törekvő alsó vezető a magasabb 
vezetés szükségleteire is gondoljon. 

A földi felderítés eszköze a féld. zlj. volt, melyet azonban gyakran még tüzérség
gel (egy üteggel), Igv. tüzérséggel (egy. Igv. gá-szak.), legalább egy hk. szakasszal, egy 
forgalomszabályozó és egy utász szakasszal meg kellett erősíteni az eredményes elő
rejutás érdekében. Ily megerősítés után elkerülehetetlen volt még egy puskás szá
zad beosztása, miáltal a féld. zlj. összetételében igen hasonlatosság vált a német ho-k 
„Voraus-Abteilung"- („előretolt csoport")-jához, melyről részletesen a „IV. Biztosí
tás. A) Menetbiztosítás." című fejezetben jelentek. 

(A puskás század beállítása azért vált szükségessé, mert a féld. zlj. szervezetsze
rű mkp. szd-a a gyenge polgári mkp-ok tönkremenése folytán megszűnt.'* így a féld. 
zlj-nak csak egy puskás szd-a és a volt mkp-os századból alakított, gyenge félszd-a 
volt. Több harcos erőt —gk. hiányában — nem tudtunk ide szervezetszerűen beosz
tani.) 

A repülő féld. eredménye közvetlen ledobás'"' révén ritkán jutott el a csapatokhoz. 
Ennek oka a saját csapatok éleinek felismerhetetlenségében rejlett. Ugyanis a csa
pat kiválóan rejtőzött repülők megjelenésekor, ha erre mód volt, de nem rendel
kezett a saját vonalak jelzésére szolgáló fehér vászonlapokkal sem. Ez utóbbiakat 
csak részben sikerült zsákmányolt anyagból pótolni. Saját repülőink felismerése pe
dig oly nehéz volt, hogy a csapat a biztonság okáért minden repülőgép elől elrejtő
zött. Világító rakétáink színei azonosak voltak az oroszéval, megbízható megkülön
böztetésre tehát ezek sem szolgálhattak. 

Különös fontossággal bír a műszaki fel d.'M> illetve szemrevételezés. Ennek 
hiánya menettorlódásokat, a csapat egyébként elkerülhető ácsorgását, kifárasztását, 

28 A gépkocsizó d a n d á r o k felderítő zászlóaljai az 1940/41. évi had rend szerint egy 16 kocsis 
páncé lgépkocs i - századból , va lamin t egy gépkocsizó lövészszázadból ál l tak, amelyeke t a zászlóalj
törzs , távbeszélő, á r k á s z - és négylöveges műhe lyszakasz egészíett ki . A m o t o r k e r é k p á r o s szá
zadot az eredeti t e rvekné l előbb, a mozgós í t áskor — ad hoc-szerűen — ál l í tot ták fel. mint azt a 
had ihaszná la t r a nem megfelelő m o t o r k e r é k p á r o k is bizonyí t ják. 

29 Megfelelő rádióösszeköt te tés hí ján az a k k o r még nyi to t t kab inú közelfelderí tő repülőgépek 
kézzel ír t je lentése iket egy kijelölt te rü le t felett, a l acsonyan szállva, úgyneveze t t l edobóhüvelyek-
ben dob ták le a csapa tok számára . 

30 Az e lőnyomuló csapa t előtti t e rep fe lmérése , u tak, á tereszek, h idak á l l apo tának felderítése, 
gázlók keresése , m ű s z a k i és te rep akadá lyok e lkerü lhe tőségének megál lap í tása . 
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végeredményben az alkotott terv felborulását eredményezi. Minden vezetőnek el
sőrangú kötelessége, hogy a (6. o. vége) rendelkezésre álló műszaki közegeket erre 
a célra idejében bevesse. 

A csapat általában hajlamos volt a harcfel d.31 elhanyagolására, ami több eset
ben elősegítette az elg. számára a rólunk való észrevétlen éjjeli leválást és visszavo-
dulást. Ennek indítóoka egyrészt, hogy a magyar katona éjjel nem szívesen támad 
mindaddig, míg rá nem jön az éjjeli támadás sok előnyére. Általában nehezen szok
tak harcosaink a sötétben való előrelopakodáshoz, a magárahagyottság, az oldalakés 
hát veszélyeztetettségének érzetéhez, ami kialakul akkor, ha az ember nem látja a 
szomszédait. 

Az oroszok észrevétlen leválásának indítóoka másrészt pedig az volt, hogy ők eme 
tevékenységüket erős tűzrajtaütésekkel, korlátozott célú ellentámadásokkal, sőt fény
szórók által előidézett vaikításokkal is leplezték. 

IV. B i z t o s í t á s 

A) M e n e t b i z t o s í t á s 

Az oroszországi hadműveletek jellegzetességénél jelentettem, hogy ütközetmene
teink főleg nagyobb elg. gócok közt keletkezett résekben való előretörésekből, avagy 
gócok körüli bekerítő mozdulatokból állottak. Eme előnyomulásainkat az elg. igye
kezett utak műtárgyainak rombolásával, hevenyészett, de műszakilag megerősített vé
delemmel (aknazárak), avagy elkeseredett ellentámadásokkal megállítani. Eme je
lenségekből önként adódott a menetbiztosító részek erejének, összeállításának, a zöm
től való távolságának kialakulása. 

A menetbiztosítás — a fentiekből folyóan — erős, főleg tűzerős és műszaki erő
ben, -anyagban gazdag elővédet követelt, hogy az adódó harcászati és műsza
ki akadályokat minél gyorsabban és hatásosabban leküzdhesse, illetve ezek leküzdé
sét nagy területen bevezethesse. 

Tekintettel arra, hogy egy dd-nak rendszerint csak egy útvonal állott rendelkezésé
re — illetve meg kellett elégednie azzal, hogy legalább e g y útvonal rombolásait 
rendbehozhatja és előnyomulásra alkalmassá teheti — az ugyanazon útvonalon elő-
retörekvő felderítő zöm már menetbiztosító célokat is szolgált. 

Minthogy nagy tér- és időelőnnyel kiküldött felderítésre ritkán volt alkalom, az 
elővéd legtöbbször úgy szerepelt, mint az előtte haladó felderítő zöm II. lépcsője. A 
féld. zlj. ugyanis gyakran kapott megerősítésül a mögötte haladó elővédektől egy 
puskás századot és egy lövegszaikaszt,32 avagy egy löveget. Ez a — magunk között 
„hónalj löveg"-nek nevezett — tüzéregység kiválónak bizonyult az erőszakos fel
derítés súlyának megadására. Tüzét többször nyílt állásból, közvetlen irányzással nyi
totta meg', kiváló hatással. Egyben előkészítette az utána jövő elővédnél beosztott 
ütegzöm tüzelőállásait, fi. helyét. 

Az elővéd rendszerint a féld. zlj-at erősítette meg és ezzel együtt később arc-cso
porttá vált (7. o. vége). 

A német ho-oknál bevezetett eljárás lényegében ugyanaz volt, amit nálunk — tő
lük függetlenül — a gyakorlati tapasztalat alakított ki. A német ho. „Voraus Abtei-
lung"-gal (Előretolt csoporttal" menetelt. Ez a csoport majdnem a ho. felét foglalta 
magában. Parancsnoka a hadosztály egyik ezredének parancsnoka volt és egy ezred
ből, kp., vagy mkp. szd-ból, egy rohamutász zlj-ból (2 szd.), egy Igv. szd-ból (2 szak. 
á 4 db 20 mm-es és egy szak. á 2 db. 4 csövű 20 mm-es löveg) alacsony légi tád-ok 
ellen, egy 8,8 cm-es (4 löveges) Igv. ütegből, egy pct. szd-ból (12 db pc. á.), egy ro
hamütegből33 (önmozgótalpas, páncélozott lövegekkel), egy tü. oszt-ból, egy köz. üteg
ből és — ha erre szükség volt — hídoszlopból állott a szükséges lőszer, üza., és eü. 

31 A csapat előtt álló ellenség tevékenységének szüntelen figyelése,, szárnyainak, hézagainak 
kitapogatása, tartalékainak tűzfegyvereinek felderítése. Fő feladata az ellenség támadási és visz-
szavonulási szándékának időben való felismerése. 

32 Két lövegből álló tüzéra legység . 
33 Harckocs ia lvázra szerel t páncélozot t lövegekből álló a l aku la t , a m e l y n e k fe ladata , hogy az 

e lőnyomuló gyalogságot a t e r epen köve tve , a n n a k a h a g y o m á n y o s tüzérség h a t á s k ö r é n k ívü l k ö z 
vetlen tűz t ámoga tá s t adjon. A r o h a m t ü z é r s é g k i a l a k í t á s á b a n , h a r c e l j á r á s a i n a k k ido lgozásában a 
n é m e t hadse reg ú t tö rő szerepe t já tszot t . 
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oszlop részekkel. Ez az előretolt csoport — önmagán belül — egymást hernyóaraszo-
lás-szerűen követő lépcsőkre tagolódott. A ho. többi része kb. 1 napi távközzel kö
vette az előretolt csoportot és a bevezető harc eredménye szerinti helyen súlyt al
kotott a támadáshoz. 

Ez a módszer mindjárt a harc bevezetésénél bunkószerű ütést biztosított, ha ez 
nem volt elég, a higgadt mérlegelést, a tervszerű súlyképzést és az ehhez szükséges 
éjjeli átcsoportosítást tette lehetővé. 

A mi módszerünk mellett a féld. zlj-at az elővéd 25—30 km távolságra (1—il,5 órai 
menet) követte és a kettő együtt 1 1/2 zlj-at, 1 fok. -f- 1 pcgk. szd-ot34 1—2 üteget, 8 
pct. ágyút, 1 mű. szd-ot (2 árkász, szak. + 1 utász szak.), 3—4 lgv. gá-t foglalt ma
gában, tehát ugyancsak több volt mint az összeró 1/3-a. 

Az élen haladó féld. zlj. — amíg volt mkp-osa — mkp-osokkal megerősített pc-os 
élt tolt előre, terepszakaszról terepszakaszra, ezt követte az előosztag, a mű. felderí
tő közegekkel, pct. á-val, majd az elővédzöm menetelt, amit 5—6 km távolságon a 
féld. zlj. főcsapata követett. Közeibiztosítást egyes hk-k, mkp. vagy „Botond"-raj 
végzett. 

A féld. zlj. pk-a az elővédzömnél tartózkodott. 
A dd. elővéd zlj. rendszerint csak egy erősebb előosztagot különített ki saját biz

tonságára és az előtte menetelő féld. zlj-jal való összeköttetésre. Közelbiztosításá-
ról az elővéd zlj. is — valamint a dd. főcsapatának minden menetlépcsője is — ön
állóan gondoskodott. 

A dd. főcsap-a kb. 1 óra (20 km) időtávközre követte az elővéd zlj-at a dd. csop. 
pk. pság-a alatt. Dd. pk. legszűkebb törzsével az elővédnél menetelt, a féld. zlj. harc
balépése esetén ennek pk-ához ment előre. A dd. törzs többi vezetési része a főcsa
pat élzlj-ánál, a hivatalok35 az élzlj. mögött nyertek beosztást. 

Az oldalak biztosítása párhuzamosan menetelő oldalvédekkel — járható menetvo
nalak hiányában — nem volt megoldható. Ezek helyett inkább az álló oldailvédek al
kalmazása lépett előtérbe, alkalmas, oldalt fekvő terepszakaszokon (útcsomópontok, 
saját menetvonalba torkolló oldalutak) (8. o. vége). 

A menetoszlopot pct-á-val megerősített utóvéd zárja be. 
A seregvonat biztosítására — részint vontatási feladatokra — legalább egy „Bo

tond" gk-n szállított puskás szakaszt kellett hátra hagyni. 
Légvédelem céljaira a lgv. tüzérséget fel kell osztani a menetoszlop egyes 

lépcsőire. Menettorlódásoknál az oszlop-pk. is, de az egyes lépcsőpk-ok is gondos
kodjanak azonnal a lgv. tűzfegyverek tüzelőállásba rendeléséről. 

B) B i z t o s í t á s h a r c a l a t t . 

Tekintettel a zlj-ak — sőt, néha szd-ok — szabad szárnyaira, ezek biztosításáról 
minden ilyen szárnyon lévő pk-nak öntevékenyen gondoskodni kell. Az orosz pán
célosok előszeretettel támadták az oldalakat, ezért kívánatos ilyen helyekre páncél
törő fegyvereket beosztani. 

Saját csapataink oldalérzékenysége a hadjárat első hónapjaiban aránylag sok erőt 
kötött le az oldalak biztosítására, mert az oroszok a nyílt oldalakat erősen és ma
kacsul támadták tüzérséggel, hk-kal és gyalogsággal is. Ilyen oldaltámadások nem 
egyszer akasztották meg a zömök folyamatos előre jutását is. Később, októberben, 
már erősen szűnt az oldalérzékenység. Kisebb, álló oldalvédek kikülönítése már meg
szerezte a csapat biztonságérzetét. 

A hát biztosítása a hátsóbb lépcsők, tartalékok feladata — önálló csoportok azon
ban erre is gondoljanak rajtaütések elkerülése végett. 

Ide tartozik még a helység- és erdei harcoknál a már kézbevett, küzdők mögötti 
terület gondos átfésülése külön e célra kirendelt részekkel, valamint a harcterület 
oldalában, hátában fekvő bozótok, horhosok és egyéb rejtett megközelítésre alkal
mas területek gondos átkutatása és lezárása. 

34 A gépkocsizó d a n d á r o k n á l egy harckocs iszázad 18 db Toldi k ö n n y ű harckocsiból (1. a 4. sz. 
• lábjegyzetet) , egy páncé lgépkocs i század 16 db m a g y a r gyá r t á sú 39 M. Csaba páncélgépkocsiból 
állt . A Csabák 9—13 m m - e s páncé lza tú , egy 20 m m - e s nehézpuskáva l és egy 8 m m - e s g é p p u s k á 
val felszerelt n é g y k e r é k megha j t á sú páncé l j á rművek vol tak. Fő fe ladatuk, hogy — 65 km órás 
sebességüke t k ihaszná lva — az u t a k o n e lőre törve harcfelder í tés t végezzenek. 

35 A d a n d á r p a r a n c s n o k s á g anyag i el lá tással és admin isz t ra t ív do lgokka l foglalkozó részei. 
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C) B i z t o s í t á s n y u g v á s a l a t t . 

A rendszerint mélységben tagozott nyugvás már helyzeti biztosítást is nyújtott elöl
ről jövő, földi meglepetés ellen. Ezt azonban az élen lévő csoportoknak ki kell egé
szíteni a megközelítő vonalaknak egyes előőrstagokkal való lezárásával, a hátrább 
fekvő csoportoknak az oldalak és a hát biztosításával, minden csoportnak még kül
ső és belső szállásőrsökkel és az éjjelezési helyen való járőrözéssel. Éjjel teljes el
sötétítés, mert éjjeli rep. tád. gyakori. Éjjeli nyugvásra szolgáló helységeket, pság-i 
épületeket alaposan át kell kutatni, mert partizánok, viszamaradt katonák orvtá
madásával számolni kell. (Az 1. gk. dd. pság-ot egy 2 emeletes házban ilyen orvtá
madás érte, a padláson lévő víztartályban elrejtőzött 4 fegyveres szovjet katona ré
széről. Ezek lefegyverzése a dd. pság-nak 3 halottjába és 5 (köztük egy tiszt) sebe
sültjébe került (9. o. vége). 

V. ö s s z e k ö t t e t é s . 

Jóllehet békekiképzésünkben már a legalsóbb fokú katonai kiképzés keretében is 
és ettől felfelé, minden rendű és rangú harcászati kiképzés alkalmával szakadatla
nul hangoztattuk a legfontosabb három ténykedés — felderítés, biztosítás, összeköt
tetés — életbevágó fontosságát, az ö s s z e k ö t t e t é s terén mégis nagy mulasz
tásokat követett el a pk-ok zöme, különösen előnyomulás és harc alatt. Talán az erős 
széttagoltság és a közbeeső terep nehéz járhatósága volt az oka ennek a mulasztás
nak, holott éppen eme körülményeknek kellett volna fokozott mértékben követelni 
az összekötő járőrök kiküldését annak megállapítására, hogy hol vannak a szomszé
dok, ki van előttünk és mi van mögöttünk. 

Be kell vallanunk, hogy az egyes csoportok közti hézagok üressége igen sokáig 
idegesítően hatott a csapatokra. A csapat összebújt és tartózkodott betekinteni, be
lemenni az ürességbe, azzal a lélektani érzéssel, amilyennel a gyermek fél átmenni 
a sötét szobán keresztül a lakás egyik lakott szárnyából a másik lakott szárnyba. 

Nem egyszer fordult elő, hogy egyes csapatrészek a dd. pk-ot kérdezték meg rá
dión, hogy hol és ki a szomszédjuk. Csak igen erélyes fellépésekkel és kb. csak szep
tember havában — tehát a hadjárat 3. havában — volt elérhető, hogy már a rajpk-
ok is öntevékenyen keressék szomszédjaikat és tájékozottak legyenek a helyzetről. 

Érdekes jelenség, hogy e tekintetben a német csapatok sem voltak jobbak a mie
inknél. Július és augusztus havában az 1. gk. dd. 4 ízben került a német csapatok 
hosszabb-rövidebb ideig tartó gyalogsági és tüzérségi tüzébe, mert azok nem keres
ték velünk az összeköttetést, de nem engedték magukhoz közel a mi összekötő járőre
inket sem, ezeket is puska- és géppuskatűzzel fogadták. Egy ízben még az általunk 
lengetett horogkeresztes zászlók sem segítettek, sőt még hevesebb német ágyútüzet 
váltottak ki. Előreugrott helyzetünknél fogva oroszoknak néztek bennüket. 

Egy másik esetben, augusztus 3-án és 4-én, Pervomaisk-ra való támadásom alkal
mával a 16. pc. ho-nak eme városba betört és az oroszok által 3/4 részben körülzárt 
„előretolt csoportjával" 2 napon át kerestem szakadatlanul az összeköttetést. Csak 
akkor tudtam ezt felvenni vele, amikor sikerült az előttem fekvő orosz gyűrűt 2 na
pos harc és egy folyamátkelés árán áttörni, jóllehet a német pk-nak volt egy kive
zető útja az őt körülzáró orosz gyűrű szabad negyedében. 

Seregtest viszonylatban már jobban működött az összeköttetés egymás közt is, 
valamint köztünk és a németek közt is. Az összekötő tisztek kölcsönös kiküldése na
pirenden volt. Rádióval azonban rendszerint csak mi láttuk el összekötő tisztjeinket, 
lévén a német ho. pság-oknak aránylag kevesebb nagy hatású rádiókészülékük, mint 
nekünk (10. o. vége). 

Sokszor — a nagy távolságok miatt — az összeköttetés és hírváltás egyedüli esz
köze csak a rádió volt. A rádiókészülékek működőképességéről állandóan kell gon
doskodni. Ezek csak akkor biztosítanak hézagmentes hírváltást, ha menetgyorsasá
guk és terepjáró képességük azonos ama alakulatéval, amelyhez beosztást nyertek. 
Tehát legalább is Botond alvázra kell felépíteni típuskocsijaikat. 
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VI. M e n e t e k . 

Az orosz hadszíntér útvonalai használhatóság szempontjából mélyen ama színvo
nal alatt voltak, amilyet közép-európai tapasztalatainkkal eleve elképzeltünk. 

Minél keletebbre értünk győzelmes előrenyomulásunk során, annál ritkábbak let
tek a köves alépítményű utak. Az utolsó kövezett utakat Kamenyec-Podolszkij, Du-
najevcy vonalában hagytuk magunk mögött. Az ezután következő 8—900 km-t — a 
Zaporozsje, Dnyepropetrowsk, Nowomoszkowszk-i 100 km hosszú É—D irányú út
szakasz kivételével — már csak földutakon tehettük meg. 

Az orosz földutak egészen különleges természetűek. Az altalaj minősége folytán 
száraz időben az úttest kőkeménységű, melyen a gépjárművek teljes sebességgel ha
ladhatnak. Ez utóbbit az utak szélessége is megengedi. Az ilyen út tehát jobb, mint 
a nem teljesen kifogástalan állapotban levő kő-, aszfalt-, vagy betonút. Elég azon
ban már 5 perces esőzés is ahhoz, hogy az úttest szétmálljék, annak erősen „bogár
hátú" közepe csúszóssá váljék, mely a gépjárművek előzését, vagy szembetalálkozá
sát majdnem teljesen lehetetlenné teszi. A bogárhátú útközépről letért gépjármű 
ugyanis menthetetlenül lecsúszik az út pocsolyás oldalárkába, ahonnan — ha a gép
jármű nem hernyótalpas, avagy 2 tengely-meghajtású — csak m e g b í z h a t ó 
vontató segítségével tud kivergődni. Az ilyen esetek természetesen elzárják az út for
galmát, illetve a menet végrehajtásában nagy késéseket eredményeznek. Ha az eső 
elállt és utána napos, szeles idő következik a talajút 4—5 óra múlva ismét kőke
ménységű lesz. Minthogy a nyári esőzések rendszerint csak pasztákban jelennek meg 
— azaz az egyik helyen esik, míg 20—25 km-rel odább napsütéses, száraz idő van — 
gyakran történik, hogy azonos menetvonalon haladó oszlop eleje menetképtelenné 
válik, hátsóbb része pedig — az élre ráfutva — eldugaszolódik, mert az útról le
térni nem terepjáró kocsikkal lehetetlen. Megtörténik ennek a fordítottja is, azaz, 
hogy az oszlop éle zavartalanul végrehajtja menetét, harcbalép, a hátsóbb részek 
5—6 órai megállásra vannak kárhoztatva az ottani eső miatt és nem tudják a har
cot táplálni. Az az eset sem ritka, hogy az egyik menetoszlop célba jut, míg a tőle 
15—20 km távolságra párhuzamosan haladó oszlop a fenti okok miatt elakad. 

Minthogy a nyári esőzések alkalmával mimdig erős légköri zavarok lépnek fel, me
lyek a rádióval való híradás lehetőségét erősen csökkentik, sőt néha lehetetlenné is 
teszik, megesik, hogy a lemaradt (11. o. vége) oszloprész nem tudja lemaradásának 
okát és helyét jelenteni. Mindezek a vezetést és a csapatot erősen próbára teszik és 
leleményes, rögtönzött, kisegítő rendszabályok alkotására késztetik. 

Ilyenek: oszloprészek önállósítása terepjáró, vontatóképes gépjármüvek arányos 
szétosztásával, tüzérség, lgv. tüzérség, műszaki csapatok és (egyéb) erők szétosztása 
az oszloprészekre, kisegítő vontatók beállítása a különösen nehéz útszakaszokon (fő
leg az igen meredek le- és feljárójú hidakhoz), magasabb rendfokozatú tisztek be
állítása forgalomszabályozóként, kik rendfokozatuk súlyával meg tudják akadályoz
ni az előretörtető járművek egybetorlódását stb., stb. 

A tartós esőzések október 10-e körül kezdődtek. Ezek a talajutakat egyformán jár
hatatlanná tették a nem hernyótalpas és nem terepjáró gépjárművek számára. Ok
tóber közepétől a fagy beálltáig — november közepéig — csak a magyar „Botond" 
típusú járművek tudtak többé kevésbé megbízhatóan mozogni. Ezek teljesítőképes
ségét' nagyban emelte a kerekeikre alkalmazott hólánc. Ebben az időben a menet
oszlopokat már eleve úgy kellett összeállítani, hogy minden zlj. oszlopán belül le
gyen egy üteg lgv. gá., üzemanyag-, lőszeroszloprészleg, mert ilyenek előrehozása osz
loprészek előzésével lehetetlen volt. Itt fokozott mértékben szükségessé vált a von
tatóképes járművek szétosztása az oszlop mélységére és segélyvontatók kikülöníté-
se a meredek vagy nagyon kátyús útszakaszokhoz. Megbízható vontatóerőt azonban 
csak a hk. és a Botond csapatkoosi tudott kifejteni. Ezeknek ilyen célú alkalmazása 
viszont megbontotta a hk. és csapategységeket, e tekintetben tehát mértéket kellett 
tartani. Végül is az útnehézségek és ezek következtében beállott járműkiesések miatt 
a gyors hdt. arra kényszerült, hogy a gk. zlj-akat l- l puskás századdal csökkentette. 
Az így nyert Botond gk-kal a seregtesteket terepjáróbbá tette. 

A m e n e t e k t e r v e z é s é n é l az utak minőségén kívül tekintetbe kell ven
ni a csapatok g y a k o r l a t i m e n e t t e l j e s í t m é n y e i t , melyek — mint ezt 
a „II. Vezetés. A) Magasabb vezetés", című fejezetben jelentettem — nem azonosak 
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az elméleti számadatokkal, illetve őket az út minősége, időjárás, napszak erősen be
folyásolják. 

Gyakorlatlan tervezők rendszerint figyelmen kívül hagyják a b e s o r o l á s h o z , 
azaz a folyamatos menetbehelyezkedéshez szükséges időt. Ez pedig a gk. oszlopok
nál igen komoly számvetési hibát jelent. 

A visszavonulásra kényszerített szovjet hadsereg a gyér úthálózatot részint saját 
csapataival úgyszólván „elhasználta'', részint pedig — különösen annak műtárgyait 
— tervszerűen rombolta, vagy megrongálta. Ez a körülmény alapos ú t s z e m r e -
v é t e l e z é s t és m ű s z a k i a l a k u l a t o k n a k a menetoszlopok é l é r e 
v a l ó b e o s z t á s á t követelte meg. Az útszemrevételezés bevált módját, illetve 
annak nehézségeit a „II. Vezetés. B) Alsó vezetés" című fejezetben jelentettem. Az 
útfelderítést (szemrevételezést) szükségessé tették még a rendelkezésre álló térké
pek bizonytalan adatai is (12. o. vége). 

Tekintettel arra, hogy egy seregtestnek — több esetben az egész gyors hdt-nek, 
vagy más, nagyobb német köteléknek — csak egyetlen útvonal állt rendelkezésére, 
szükségessé vált a „m e n e t l é p c s ő k " képzése. Ezeket — ha a menetvonal igény
bevételének kiutalt időtartalma megengedi — oly időtávközökkel kell egymás után 
meneteltetni, hogy előreláthatóan ne fussanak egymásra, különösen pedig ne keve
redjenek egymásba. Minden ilyen összekeveredés a későbbi harcbalépés tervszerű
ségét veszélyezteti. 

Gyakorlati tapasztalat szerint egy gk. dd-nak nehezebb útviszonyok mellett egy 
teljes napra van szüksége ahhoz, hogy egy menetvonalon minden részével legör
düljön. Tehát ugyanazon, rossz útvonalon a következő dd-t az előző dd. éle után 
csak 24 óra múlva szabad indítani. Ennél rövidebb időköz a másodiknak indított se
regtestnél harmonikaszerú torlódásokat idéz elő, ami kifáradási, üza. pocsékolódást 
eredményez. 

Német egységek rossz időjárás esetén éjjel nem meneteltek, hanem pihenőben 
megvárták a reggeli szürkületet és akkor folytatták menetüket. 

A forgalomszabályozás a menetek igen fontos része. Eszköze a f org. 
szab. szd., mely harcos egység. Feladata : 

a) útszemrevételezés, felderítés mű. erőkkel megerősítve, amit a földi felderítő 
egységekkel együtt, nem ritkán önállóan is végez, 

b) útmegjelölés, amit az illető menetvonalon haladó sereg-, csapattest, önálló al-
oszt. ismertető jelrajzával ellátott táblácskák festésével eszközöl. Eme munkáját az 
illető egységek előtt, de legalább is azok élén menetelve végzi. 

c) útelágazásoknál, nagyobb helységeken keresztül, avagy nehéz tájékozódási vi
szonyokkal rendelkező terepen, éjjel, sűrű ködben, irányító közegeket alkalmaz. Eh
hez szükséges, hogy a seregtest és annak részei menetvonalait, menetcélját ismerje. 

d) Menetakadályoknál — torlódásokat, zavarokat elkerülendő — forgalmat irá
nyít. 

e) Lemaradókat gyűjt és irányít. 
f) Elöljáró pság-át a menetoszlopok helyzetéről, áthaladásuk időpontjáról tájékoz

tatja. 
g) Harcban eltolási lehetőségeket szemrevételez és jelöl meg, éjjel is. 
h) Állóharcban tartalék harcierő képvisel. 
Eme feladatait igen gyakran biztosítatlan terepen, magárahagyatva, egyes, elszi

getelt emberekkel és járőrökkel végzi, ezért a jelenleg rendszeresített fegyvere — a 
pisztoly — ma már nem elégséges. A gyalogsággal legalábbis azonos értékű fegyver
zettel, de sok önműködő kézi lőfegyverrel kell ellátni őket (13. o. vége). 

A forgalomszabályozás előrelátó megtervezése a menetintézkedés igen fontos kel
léke. Többnyire szóbeli eligazítás alakjában történik. A forg. szab. szd. pk-át tájé
koztatni kell a teljes menetintézkedésről, harc- és nyugvásra szóló intézkedésekről. 

Gépjárműves és kp-os alakulatok meneteinél — az útközben beálló üzemi hibák 
miatt — sok a lemaradó jármű. Gondoskodni kell tehát arról, hogy ezek az 
egyenként bevonuló járművek és a rajtuk levő emberek megtalálják rendeltetési 
helyüket. Ebből a célból minden alakulat számára egy rajz-jelet rendszeresítettünk, 
melyet a menetvonal legjellegzetesebb helyein — főleg útelágazásoknál — iránymu
tató nyilakra festve felszegeztünk. A németek is ezt az eljárást alkalmazták. 

Ezenfelül szükséges még forgalomszabályozó közegeket is hátrahagyni, kik — kü
lönösen éjjel — szóbeli felvilágosítást is adnak. 
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A németek általában minden gépjárművezetővel közölték az aznapi menetcélt. Ez 
a titoktartás szempontjából meggondolandó eljárás. Ezenfelül a sokszor nyelvbicsak-
lító helységnevek igen nehezen jegyezhetők meg, sőt még papírról is igen nehezen ol
vashatók. Az is előfordul, hogy egy menetvonalon két azonos nevű helység is fek
szik. Ezért az 1. gk. dd. azt az eljárást alkalmazta, hogy a menetvonalat római szám
mal, az egyéb fontosabb „vonatkozási" pontokat arab számjegyekkel jelölte meg. A 
menetvonal számát minden gépjárművezető és a forgalomszabályozók ismerték, a 
vonatkozási pontok számát csak a térképpel ellátottak tudták, akik helyzetüket e 
számokkal jelentették, rádión, nyílt nyelven. Ez a módszer igen jól bevált, a titok
tartást biztosította, a nehezen olvasható helységmegjelöléseket megkönnyítette és 
meggyorsította. 

Az é j j e l i . m e n e t e k — ha csak lehetséges — gondosan előkészítendők, mert 
különösen az oszloprészek leszakadnak, eltévednek. 

Ha van rá idő, az éjjeli menetvonalat előre szemrevételeztessük és jelöltessük meg. 
Minden útelágazásnál, különösen pedig, helységekben, melyekben más alakulatok is 
mozognak feltétlenül állítsunk fel forgalomszabályozó közegeket, kik zsebvillanylám
pával észrevétetik magukat és útbaigazítanak. Igen nagy fontossága van ennek szá
raz időben a sűrű por miatt, nedves időben a vaksötétség miatt. 

Ha nem volt időnk az út előzetes szemrevételezésére és megjelölésére — ami gya
koribb eset — akkor feltétlenül megbízhatóan térképolvasó tiszt haladjon az élen 
és ezt kövessék a forgalomszabályozók, akik lemaradozva utat jelölnek és irányíta
nak. Természetesen ilyen esetben az él-menetlépcső lassan jut előre, mert tájékozó
dások miatt időnként meg kell állnia. A hátsóbb menetlépcsőket — menetük folya
matosságának biztosítása végett — nagyobb idő- távközzel kell indítani. A maga
sabb vezetésnek ezzel számolnia kell, mert ellenesetben tervének végrehajtásában 
csalódik. 

Éjjeli meneteknél — különösen menettorlódások esetén, a torlódás pontja mögött 
— a csapatok könnyen elalusznak. Különösen fontos (14. o. vége), hogy ilyenkor az 
alparancsnokok figyelő őröket állítsanak ki, akik az előttük lévő csapatrész indulá
sát azonnal jelentik. Minden pk. azonnal érdeklődjék öntevékenyen a megállás oka 
és az előrelátható időtartam iránt. Gépjárművezetőknek minden lehető alkalommal 
módot kell nyújtani alvásra, még a torlódásból származó megállásoknál is. 

Éjjeli ütközetmeneteknél kényszermegállások, vagy a menetoszlopban való éjjele-
zés alkalmával azonnal gondoskodjunk a közvetlen meglepetés elleni védekezésről a 
menetvonal két oldalán 150—200 m-re kitolt tűzfegyverek által. Ha hosszabb megál
lásra van kilátás, szabályszerű biztosítás hajtandó végre. 

Éjjeli repülő tád. és földi megfigyelés elleni védekezés céljából éjjeli meneteknél 
— az elg. által belátható és megfigyelhető területen — nem szabad világítani. 

VII. H a r c . 

A) Á l t a l á b a n . 

Azokban a harcokban, amelyekben részt vettünk, túlnyomóan csak a támadó 
harcmód szerepelt. Kizárólag csak a lendületes, rámenős támadás vezet sikerre, il
letve az ilyen támadás m i n d i g — kevés veszteséggel kivívott — s i k e r r e v e 
z e t e t t . Ahol tétovázás, a kezdeményezés és határozott akarat, avagy a vezető eré
lyes, példaadó fellépése hiányzott, ott a harc elposványosodott és — legjobb eset
ben — veszteségteljes helybenmaradássá alakult át. 

Védelmi harcot csak a Dnyeper mentén vívtunk, 5 hétig tartó folyambiztosítás
ban.36 Itt is a tevőleges harceljárás bizonyult a megnyugtatóbbnak és az eredménye-

36 1941 aug. végére a szovjet csapatok néhány hídfőtől eltekintve a Dnyeper keleti partjára 
szorultak vissza. A német Déli Hds. csop. feladata volt a harcot a Dnyeperen átvinni úgy, hogy 
az minél nagyobb ellenséges erők megsemmisítését tegye lehetővé. Egy ilyen támadás legkedve
zőbb kiinduló pontja a Dnyeper keleti irányában kiugró nagy kanyarulata volt, amelynek leg
külső vonalát a Dnyepropetrovszk—Zaporozsje közti 200 km-es szakasz alkotta. Erre támaszkod
va délre az Azovi-tenger, északra Harkov irányába lehetett támadni. Egy ilyen irányú támadással 
egyrészt a Krím-félsziget, másrészt a kievi térség volt elvágható. E támadás feltétele a fenti 
Dnyeper-szakasz biztos kézben tartása volt. A folyó védelmét Dnyepropetrovszk és Zaporozsje 
közt aug. végén a magyar gyorshadtest vette át. 
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sebbnek. A tétlen helyben maradás és helyhez kötött védekező módszer az ellenség 
szabad cselekvését biztosította, idegességet, bizonytalanságot eredményezett és na
gyobb veszteséggel járt, mint a magabízó, az elg-et folyton nyugtalanító eljárás. 

Harcban az egyes egységek szélességi és mélységi kiterjedésének egészen szélső
séges változatai fordultak elő. Támadásban volt rá eset, hogy a gk. dd-nak 25—30 
km széles arckiterjedése volt. Ezen belül egy gk. zlj. 5—6 km szélességben is har
colt, de a betörés pontján bevetett kp. zlj. arckiterjedése csak 600 méter, mélysége 
ellenben — 4 hullámban — 2000 méter volt. 

A kiterjedéseket mindig az adott helyzet irányítja. Itt káros volna a szabályza
tunk'7 adta kiváló támpontokat félreérteni és az ott található számjegyeket megkö
tőnek tekinteni, avagy azt a következtetést levonni, hogy a szabályzatunk már nem 
jó. 

A Dnyeper menti folyambiztosítás alkalmával az 1. gk. dd-nak egy hétig 102 km 
széles arckiterjedése volt 3 gk. zlj-jal, mint küzdőkkel, 4 hétig pedig 35 km-es arc
vonala volt 4 küzdő zászlóaljjal. 

Az első esetben az 1. gk. zlj. 47 km, a 2. gk. zlj. 25 km, a 3. (15. o. vége) gk. zlj. 
30 km széles folyamszakaszt biztosított. Eme helyzetben úgyszólván naponként meg
ismétlődtek az elg. átkelési kísérletek. Ezek közül a legnagyobbak voltak az 1. és 2. 
zlj-nál l-l elg. zlj. által esőben végrehajtottak A gyenge dd. tartalék beavatkozásá
val mindkét helyen visszavetették a védő zlj-ak az átkelt elg. erőket. Az 1. zlj-nál 
a kb. 180 foglyul ejtett kivételével az egész átkelt elg. zlj. úgyszólván megsemmisült. 
Az 1. zlj-hoz 65 km távolságról, a 2. zlj-hoz 12 km távolságról érkezett be a dd. tar
talék az ellentámadáshoz. 

A második esetben egy zlj-nak 14 km, 3 zlj-nak pedig 7—7 km-es arckiterjedése 
volt. Ebben a helyzetben is úgyszólván minden éjjel ^megkísérelte az elg. az átkelést, 
felderítő járőrtől 3 zlj-ig terjedő erőben. A 3 zlj-as átkelési kísérletet a 3. gk. zlj. 
vette vissza, az 1. gk. zlj. és 10. kp. zlj. pedig 1—1 elg. zlj. átkelését hiúsította meg. 
A dd. tartalék ezekben az esetekben 17—25 km-es távolságokról avatkozott be. Az 
átkelt ellenség visszaverésében és megsemmisítésében részt vettek a g y a l o g s á g i 
h a r c b a n tüzérek, lgv. tüzérek, utászok, árkászok, híradók, pság-i törzsek, for
galomszabályozók és a dd. vonat lgv. gp. szd-a is. 

Eme ellenséges átkelési kísérletek mellett saját csapataink is több éjjeli vállalko
zást hajtottak végre a túlsó parton, amelyek mindig az elg-en való rajtaütéssel és 
— legtöbb esetben — 5—10 fő fogoly ejtéssel végződtek. A foglyok száma azért volt 
ilyen kevés, mert saját részről legfeljebb csak 2—3 vízijárművel történt az átkelés 
és nem volt lehetséges ezeken több foglyot visszahozni. 

Eme konkrét adatokat jelen fejezet bevezetésében foglaltak alátámasztására je
lentem, továbbá annak kidomborítására, hogy a gyalogsági harcban mindenki részt 
vesz, ha erre szükség van. 

B) T á m a d á s . 

Az oroszországi hadműveleteknek jelentésem I. fejezetében ismertetett jellegze
tességéből folyóan támadásaink vagy találkozó harc, vagy védelemre berendezkedett 
elg-re való támadás alakjában zajlottak le. 

T a l á l k o z ó h a r c . 

Ennek általában az alábbi fajtái fordultak elő : 
1. Mindkét fél élei menet közben, meglepetésszerűen ütköztek egymásba. 
2. Saját menetoszlopunk éle biztosította egy lerombolt híd javítási munkálatait, 

avagy új szükséghíd építését és ezért a vizes akadály előtt, széles kiterjedésben volt 
berendezkedve. Elővéd zöm bizonyos biztonsági csoportosításban követlenül az aka
dály mögött állt, a menetoszlop hátsóbb lépcsői menetben voltak. 

3. Az elg. élei — terepszakaszonként szökellésszerűen előnyomulva — éppen álló 
figyelésben voltak, amikor saját éleink rábukkantak (16. o. vége). 

37 Az 1939-ben kiadott új Harcászati Szabályzat (H. Sz. E—1, 1939. Stádium) már a mozgó 
harcot tekintette a háború alapvető formájának. 
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1. -hez: A vakmerő ramenés az összetalálkozás pillanatában — még járőrök vi
szonylatában is — feltétlenül megtorpantja, védekezésre készteti a másik felet, te
hát az megáll fedezést keres ott, ahol éppen van, a menetvonalon és annak két ol
dalán. 

Ebben a pillanatban már szabad oldalai vannak, melyeket a menetvonalról gyor
san a terepre letérő rámenős éljárőreink kikezdhetnek, természetesen ügyelve ar
ra, hogy a párhuzamosan előnyomuló elg. járőrök az ő oldalukba ne kerüljenek. Ezért 
az elg. oldalait kereső járőreinknek kifelé lépcsőzve kell bekerítő mozdulataikat vég
rehajtaniuk. 

A mind szélesebben fejlődő féld. zlj. — mely jelen tapasztalati jelentésem III. és 
IV. fejezetében foglaltak szerint az őt követő evéd-del bizonyos összhangban mene
telt — bevezette a harcot. Páncélos részeivel mindig sikeresen hajtotta végre a meg-
torpantott ellenség éleinek bekerítését, avagy visszaszorítását. Viszonylag erős ösz-
szetételével, különösen a rövidesen reáfutó evéd-del együtt, máris magához ragadta 
a kezdeményezést. Tüzérségének gyors alkalmazásával nyomatékot adott a bevezető 
harcnak. Egyre szélesedő arckiterjedésével vagy átfogta már a vele szemben levő 

• elg. erők mindkét szárnyát, vagy pedig, az elg-et visszanyomva, oly kedvező terep
szakaszt biztosított, mely mögött a saját főcsapat már biztosítottan csoportosulha
tott a kedvező irányban való támadáshoz. Az ehhez szükséges tájékozottságot a be
vezető harchoz előresiető dd. pk. a hozzá beérkező jelentések és helyszíni személyes 
észleletei alapján szerezte meg. 

A dd. pk. a súlyképzésre és a támadásra szóló intézkedését a „II. Vezetés. A) Ma
gasabb vezetés*' című fejezetben jelentett módon, hátrahagyott törzsének vk. tiszt-

f je utján adta ki rádión, avagy — ha ez a mód gyorsabb és biztosabb volt — előre 
hívatta magához a támadó csop. pk-át és annak személyesen, szóban, a való terep 
és térkép alapján parancsolt. (Mecsebelovka, 1941. X. 21.):'"s 

2. -höz: A figyelésre berendezkedett, rejtőzött saját élek az általuk készített zsák
ba az elg-éleket be hagyták futni, azután a zsák száját zárva, azokat minden oldal
ról tűzzel elárasztva megsemmisítették. (Smotrycz, 1941. 10., Dunajevcy, 1941. VII. 
13.:!!») 

Az akadály mögött csoportosult féld., illetve eved.-zöm tüzérsége megadta ehhez a 
szükséges támogatást, míg eme részek gyalogsága — ha szükséges volt — a híd el
készülte előtt átkelve bevezette a harcot, előbbre vitte annak területét úgy, hogy a 
híd elkészültével már tervszerűen lehetett csoportosulni. 

3. -hoz: Az elg. jelenlétét éleink csak annak tüzéből tudták megállapítani, mely 
tűz a saját éleket éri. Az oroszok szintén gyakrabban alkalmazták azt az eljárást, 
hogy a felderítő, puhatolódzó, avagy biztosításra előretörő éleinket lövés nélkül át
engedték jól rejtett vonalaikon. Tüzüket csak az erősebb részek beérkezésekor nyi
tották meg meglepetésszerűen. Ilyenkor volt arra gondjuk, hogy az (17. o. vége) át
engedett járőreinket rejtett tűzfegyvereikkel hátbatámadják. 

Ilyenkor a féld., illetve eved. zömök a z o n n a l teljes erővel, páncélosaik és tü
zérségük teljes, erőteljes bevetésével vágjanak bele az elg. ellenállásába. A habo
zást nem tűrő, gyors cselekvés mindig sikerrel jár. Amellett, hogy 

a) áttöri ezt a — még aránylag gyenge — elg. vonalat, 
b) birtokba veszi azt a terepszakaszt, melyet az elg. jónak talált az átmeneti meg

állásra, 

:S8 A Donyec mögé visszavonuló Vörös Hadsereg lovassággal, harckocsikkal és aknavetőkkel 
megerősített utóvédjei a Brataj és a Berek patakok mentén kiépített állásokban biztosították 
a zöm átkelését Izjumnál a Donyeeen. A védőállas egyik megerősített pontja Mecsebelovka köz
ség volt. Az 1. gépkocsizó dandár okt. 19-én megindított támadásával hídfőket létesített a Brataj 
patakon, majd, az elakadt 257. német hadosztályt magával ragadva, az esős, sáros időjárás dacá
ra okt. 21-én utcai harcokban elfoglalta Mecsebelovkát. A harcokban különösen kitűnt Szent
györgyi Zoltán 3. gk. zlj-beli l'hdgy., aki századával átgázolt a derékig érő patakon és az elő
készített állásokban lévő ellenséget meglepve lehetővé tette a megerősített helység elfoglalását. 
HL vkf. szn. (ein. 1—1941. hírnapló) a továbbiakban: vkf. hírnapló) 1941. X. 21—22. 859—865. o. 

39 Az 1. gépkocsizó dandár 1941. júl. 10-én elérte a Smotrics patakot, de előnyomulását a fel
robbantott smotricsi híd miatt nem tudta folytatni. A dandár páncélos egységei átkeltek a 
Smotrics patak gázlóin és ott hídfőt alkotva fedezték a híd helyreállítási munkálatait. HL vkf. 
hirnaplő. 1941. júl. 11. 172. o. 1941. júl. 12—13-án az 1. gépkocsizó dandár előretolt élei biztosí
tották Dunajevcinél a lerombolt Studienjľa-híd helyreállítási munkálatait, amikor ellenséges 
gépkocsizó gyalogság támadása érte őket. A támadást visszaverték gépkocsikat zsákmányoltak 
és foglyokat. HL vkf. hírnapló. 1941. júl. 12. 189.. 191. o. 
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c) az elg. hátulról előre menetelő zömét részére előkészítetlen terepszakaszon való 
harcbalépésre kényszeríti és 

d) rendszerint kiszabadítja az elg. által átengedett saját élcsapatainkat. 
Az ellenséges zömmel való összeütközés ezután már úgy játszódik le, mint azt 

1. alatt, mindkét fél mozgó találkozásánál jelentettem (2. gk. zlj. oldalbiztosító har
cai, Struga DNY, 1941. VII. 13—17., Rogosna, 1941. VII. 21., Wosnesensk, 1941. VIII. 
8/'°) 

S a j á t t ü z é r s é g ü n k eme harcoknál ritkán volt abban a helyzetben, hogy 
központi vezetés mellett támogassa azokat. Már a „VI. Menetek." című fejezetben 
jelentettem, hogy az utak minősége is megkövetelte az ütegek szétosztását az egyes 
oszloprészekre, de megköveteli ezt az oszlopban menetelő gk. dd. nagy mélysége is. 
A menetoszlop közepe táján összevont tüzér zömből majdnem lehetetlen előrehúz
ni egyes ütegeket, mert nem tudnak előzni, torlódásokat, menetzavarokat idéznek elő. 

A rendszeres helyzet az volt, hogy minden zlj-at követett egy üteg, mely a zlj-nak 
közvetlen alárendelve lépett harcba. Csak midőn már kialakult a támadási terv és 
megindult a súlyképzés, lehetett a még fennmaradt ütegeket 

a) a súlyon levő zlj. mögé beosztani és a már ott levő üteggel együtt egy támo
gató csoportba vonni, vagy 

b) a szervezetszerű tüzérségen felül esetleg beosztott tüzérségből — különösen a 
közepesből, ha idejében beérkezett — központi tüzércsoportot képezni, avagy 

c) az egyes, közvetlenül alárendelt ütegeket — ha hordtávolságuk megengedte — 
a harc alakulásához mérten a szomszéd zlj-at támogató üteggel való összműködésre 
utasítani. 

Ezért a — rendszerint a dd. pk. mellett tartózkodó — tü. oszt. pk-nak éber figye
lemmel kell kísérni a harc menetét, hogy ütegeinek hollétéről állandóan tájékozva 
legyen és a fenti a)—c) alatt felsorolt lehetőségeket gyorsan kihasználja. Ehhez a 
tüzérpk-nak az ütegeivel való, feltétlen megbízható és a dd. pk-ától független rá
dióösszeköttetésre van szüksége. 

Mérőszázada''1 a dd-nak szervezetszerűen nem volt. 
A központi vezetés által kiküldött ilyen hangmérő szervnek csak a Dnyeper menti 

védelmi harcokban volt alkalma tapasztalatot gyűjteni, állandósult viszonyok közt. 
Az ezek után következő mozgó harcokban (18. o. vége) — elsősorban előrejutási ne
hézségek miatt, de a gyorsan változó, nagy térnyeréssel járó harchelyzetek miatt is 
— nem kerülhetett alkalmazásra. 

A küzdő zlj-aknak közvetlenül alárendelt ütegek rendszerint nyílt tüzelőállások
ból, közvetlen irányzással nyitották meg tüzüket, csupán a repülők elleni rejtőzés
re kellett igen nagy gondot fordítaniuk. Harcászati biztosításukról legtöbbször ma
guknak -kell gondoskodniuk és legyenek képesek meglepő közeitámadások visszave
résére. (1941. VII. 21-én az 1. gy. k. tar. ü. a tüzelőállást meglepően megrohanó, több 
gk-n érkező, löveggel felszerelt elg. csoportot az utolsó emberig megsemmisítette, a 
löveget és a gk-kat zsákmányul eljtette, a löveggel azonnal tüzelt is, megerősítve vele 
saját lövegeinek tüzét). 

A tüzérségi figyelésbe és célfelderítésbe a támogatott gyalogságnak teljes mérték
be be kell kapcsolódnia, Ezt örömmel és eredményesen végzi. 

40 A 2. gk. zlj . a 101. n é m e t hadosztá ly déli s z á r n y á n a k b iz tos í tására e lőre tör t Strugi ig, ahol 
a/, el lenség harckocs ik bevetésvei igyekezett az e lönyomulás t megál l í tani . A zlj. az e l l en táma
dást visszaver te és a Zlato folyóig nyomul t előre, ahol beás ta magá t . HL vkf. h í rnap ló , 1941. 
júl . Ki. 220. 230., 233. o. 

1941. jú l . 21-én az 1. gépkocsizó d a n d á r t a 100. néme t hadosz tá ly beker í te t t e lővédjének te
he rmen tes í t é sé re ve te t ték be. A d a n d á r jú l . 21—22-én súlyos h a r c o k a t vívott a ha rckocs ik t á m o 
gatásával e l l en támadó szovjet c sapa tokka l . Rogoznáná l visszafoglalta a z s ákmányo l t német had i 
anyago t és foglyokat szabadí to t t ki . HL vkf. h í rnap ló , 1941. júl . 22. 271., 290. o. 

A Bug keleti pa r t j án déli i r ányba e lőre törő 1. gépkocsizó d a n d á r Voznyeszenszknél híd
főt létesí tet t a folyó nyuga t i pa r t j án és ott h a r c r a kényszer i t e t t e a visszavonuló szovjet c sapa to 
kat , t öbb löveget, g é p j á r m ű v e k e t z sákmányo l t és 1800 foglyot ej tet t . Nagy Miklós: Az 1941. évi 
oroszországi had já ra tok . A m. k i r . 1. gk. dd. hadműve le te i (vázlat) HL T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y 
(Tgy.) 3059. 

41 A hadosztályok tüzérezredeinél rendszeresített tüzéralakulat. Feladata: a figyelő- és lő
elemek alapjául szolgáló északi irány megállapítása, a saját lövegek és a célpontok helyének 
meghatározása a koordináta rendszerben trigonometriai eljárás és hangmérés segítségével, 
továbbá az időjárási és a tüzelést befolyásoló egyéb környezeti tényezők figyelése, ny.i\ íntar-
táša és közlése a harcoló ütegekkel. 
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A szaklégvédelmi tűzfegyverek — hasonló okokból — ugyancsak 
szétosztódnak az egyes oszloprészekre már a menet alatt és ezeknél maradnak harc
balépés alkalmával is. A harc kialakulásakor a lgv. pk-ként működő legidősebb lgv. 
tüzér tiszt éppen olyan mozgékonyan és tervszerűen vonja őket egy közös rendszer
be, mint a tü. pk. — ha azt a harcos erők, tartalék és seregvonat csoportosítása meg
engedi. (A gk. dd-nak szervezetszerűen csak egy 6 löveges lgv. gá-ütege volt. Ez 
kevés. Kiegészítésül kapott a dd. egy lgv. tü. oszt-t egy gá. és egy á. üteggel. Ennek 
pk-a működött, mint dd. lgv. tü. pk. Ez volt az a legkisebb erő, mellyel a dd-t még 
eredményesen lehetett biztosítani minden helyzetben.) 

Páncélelhárítást egységesen megszervezni seregtesten belül nem lehet. 
Minden zlj-nak, önállóan működő résznek képesítve kell lennie a pc. elhárításra. 
Ebben a 20 mm-es nehézpuskától kezdve felfelé minden tűzfegyvernek részt kell 
venni és abban eredményesen részt is vett. (1941. VII. 21-én Rogosna és Pecsara közt 
a gk. dd. alakulatai 25 ellenséges páncéljárművet lőttek ki. Ebben részt vett a ne
hézpuska pc. gk-ban és hk-ban, a 37 mm-es pct. á., a 40 mm-es lgv. gá. és a 10,5 cm-
es tarack/'2) 

A legnagyobb sikert — bármilyen elhárító tűzfegyvernél — az az irányzó éri el, 
aki rejtett tüzelő állásból 100 m-re meri engedni az elg. pc. járművet és higgadtan 
tud még irányozni. Felfedezés esetén természetesen meg kell nyitni a tüzet és ez
zel igyekezni kell az elg. pc. járművet megelőzni, de csak annak megállása pillana
tában. (Mozgó aljazatról igen kevés az elg. találati valószínűsége). 

Az oroszok ellenünk sohasem alkalmaztak nagyobb páncélos egységeket e g y t ö 
m e g b e n . Annál gyakrabban léptek fel 2—3 pc. járműből álló rajokkal, sőt egyes 
pc. járművekkel. Ezek rendszerint rejtőzve lesben álltak és főleg a küzdők oldalai 
és háta ellen irányították támadásaikat (19. o. vége). 

Találkozóharcban az oldalak biztosítására — különösen ha a legköze
lebbi saját csoport és köztük nagy hézag van — mindig gondolni kell. Legcélszerűb
ben ezt tűzerős, egyes lövegekkel ellátott, mozgékony csoportok lépcsőben való ki-
különítésével lehet megoldani. A lépcsőzés történhetik előre is, hátra is aszerint, 
amint lépcsőben elől, vagy hátrább van egy erre megfelelő terepszakasz. Természe
tesen nagyobb térnyerésnél ez tetemes erőt von el a küzdőktől. Ilyenkor az esetle
ges tartalékra hárul eme oldalbiztosító részek kiküldése. A hátsóbb lépcsők követ
nek bennünket, el kell hanyagolnunk az erős oldalbiztosítást és meg kell elégednünk 
a megfigyeléssel, valamint a pc. elhárításra való felkészüléssel az oldalak irányában. 

Ha saját, hátsó lépcsőink mögöttünk ily oldaltámadó elg. részekkel harcba léptek, 
ez ne fékezze le előnyomulásunk lendületét. Ehhez a csapat lassanként hozzászokik 
látván, hogy a mögöttük jövők eredményesen leküzdik az ilyen oldalakat és hátat 
kikezdő elg. vállalkozásokat. 

Az elől harcoló csapatban azonban saját tapasztalából folyóan élni kell annak a 
tudatnak, hogy a hátsóbb lépcsők nem hagyják az élen küzdőket elveszni. 

A lőszer fogyasztás találkozóharcban általában sosem lépte túl az egy csapatjava
dalmazás mennyiségét. Tapasztalat szerint legkevesebbet fogyasztanak a puskás csa
tárok. Többet fogyasztanak már a gsz-ok és gp-ák, még többet fogyaszt aránylag a 
tüzérség, melynek hatásos beavatkozása gyakran egyedül is elég a gyalogság előse
gítésére. 

T á m a d á s a v é d e l e m r e b e r e n d e z k e d e t t e l l e n s é g e l l e n . 

A támadás lefolyásának mikéntjét elsőrangúan befolyásolja az ellenséges védelmi 
rendszer műszaki megépítettségének foka. Ez utóbbiban az alábbi változatok for
dulnak elő: 

1. Ellenséges utóvédek halogató védelme az előterep műtárgyainak rombolásával. 
2. Nagyobb erők találkozóharcait megakadályozó védelmi berendezés, melyre több 

óra állott rendelkezésükre. 
3. Nagyobb erők több napig tartó tervszerű védelmi berendezkedése az előterep 

elaknásításával. 
4. Tervszerű védelemre való berendezkedés az előterepen harckocsiárkokkal, drót

akadályokkal és aknásítással (1—2 hétig tartó védelmi munkálatokkal.) 

42 L. a 40. lábjegyzetet. 
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5. Természetes akadály mögötti tervszerű védelem, hosszabb ideig tartó előkészü
letekkel (20. o. vége). 

1. -hez: Ez az eset úgy állt elő, hogy az utak mentén visszavonuló elg. felrobban
totta maga mögött a hidakat. Ha túl közelre beértük, utóvédje visszafordult és az út 
mindkét oldalán — egy ilyen felrobbantott híd mögött — lövészgödrökben elhelyez
kedve igyekezett feltartani bennüket legalább addig, amíg csapataik zömével jelen
tősebb akadály mögé húzódhattak. 

A visszamaradt orosz utóvédet tüzérség és — amíg ezek bőven voltak — egyes 
harckocsik is támogatták. Támadó eljárásunk a következő volt: 

a féld. zlj. és eved. tüzérsége legelőször azokat az osztagainkat segítette, melyek 
a vizes akadályon gyalog, vagy harácsolt csónakokon átkelve, hídfőszerűen biztosí
tották a felrobbantott híd helyreállítási munkálatait. Ez a hídfő egyre tágult, mert 
egyre több saját erő kelt át. Amikor a szükséghíd elkészült, megindult a tervszerű 
támadáshoz való csoportosulás. Ebben az időpontban már több üteg támogatta a tá
madást az innenső partról, majd később ezek lépcsőzetesen a támadó csoportok után 
lendültek. (1941. X. 19. Rozdesztvenszkoje/'3) 

2. -hoz: Ha az orosz felderítés megállapította előremozgásunkat, megtörtént, hogy 
az ugyancsak felénk való mozgásban levő orosz zöm megállt egy erre alkalmas te
repszakaszon és ott gyorsan védelemre rendezkedett be. 

A viszonylagosan nagy tűz- és lökőerőt képviselő éllépcsőink azonnal megindítot
ták az erőszakos felderítést és azt egyre szélesebb arcvonalra terjesztették ki. Be
osztott páncélosok — gyalogság által kísérve — kiválóak voltak arra, hogy az ellen
séges futólagos védelem több pontjába beledöfjenek, megállapítandó annak mélysé
gét és tűzerejét. Eme arccsoporttá vált éllépcsők lekötő tevékenysége mellett a zöm 
kihúzódott oldaltámadásra. Ez a módszer — a lehetőleg egybefogott tüzérség támo
gatásával — meghozta a sikert. (1941. VII. 21. Pecsara DNY.44), 

3. -hoz: Ehhez a módszerhez akkor folyamodtak a szovjet erők, amikor egy te
rületnek a tartását már eleve elhatározták és azt hosszabb időre tervezték. 

Az aknákat több, egymás mögött fekvő övben, övenkint több vonalban, sakktáb
laszerűen telepítették főleg az útvonalakon, ezek közvetlen két oldalán, de a fedett 
megközelítésre alkalmas terepen is hosszú, összefüggő vonalakban. Támpontjaikat 
félkör alakban is körülvették. Az aknaövek mögött rendszerint megkezdett harcko
csiárkokat is találtunk. Ezek azonban — kezdetleges állapotban félbemaradván — 
nem képeztek még komoly akadályt. 

Ily akna-záróöv megléte — sajnos — legtöbbször a saját élemberek, járművek rá-
futása által vált ismeretessé. Az első robbanások azonban azonnal felhívták rájuk 
a figyelmet. Most már utászok és árkászok nyomultak az élre és ezek hamarosan 
felfedték a rendszerint rosszul rejtett aknákat. A kézzel elsimított friss föld volt a 
legmegbízhatóbb árulójuk (21. o. vége). 

Árkász és utász rajok a gyalogság éljárőreinek, majd géppuskásainak biztosítása 
mellett megkezdték az aknák eltávolítását. Ez aránylag gyorsan ment, mert az oro
szok által telepített aknák igen egyszerű szerkezetűek voltak és a szakember az első 
ránézésre tisztában volt velük. 

Ha az aknaövön át 10—15 m széles átjáró már veszélymentessé vált, ezen keresz
tül már előregyülekezhettek egész puskás szakaszok. A további előrenyomulást azon
ban igen óvatosan kellett végezni. Minden friss földhányás, vagy szétterített friss 
föld gyanús volt. Ezt műszaki katonáknak kellett megvizsgálni. Egy-egy ilyen akna-
öv szerencsés áthatolása után meg kellett tisztogatni a rajtuk átvezető utakat is. Bár
milyen lelkiismeretesen történtek is ezek az aknaszedési munkálatok, mégis előfor
dult, hogy a már megtisztítottnak vélt területen, vagy útvonalon a rajta átvonult 
csapatok mögött szerencsétlenségek történtek. Ezért az ily területen mindenki ré
széről nagy elővigyázatosság szükséges. Járművek csak lépésben haladjanak, min
den szem szakadatlanul a talajt vizsgálja. Minden gyanús talajfelület-elváltozás előtt 

43 A Donyec felé megindí to t t t á m a d á s során okt . 19-én az 1. gépkocsizó d a n d á r é lcsapa ta i 
közül a felderítő zászlóalj A iekszandrovkáná l , a 3. gépkocsizó zászlóalj Rozsgyeszvens/ .kojénél 
e lér te a Brata j pa t ak vonalá t . Az é lcsapatok, á tke lve a pa t akon , hídfőt létesí tet tek, ame lye t 
egyre tágí tva biztosí tot ták a zöm átkelésé t . Az 1. gépkocs izó d a n d á r a ha rckocs ikka l , lovasság
gal és aknave tőkke l megerős í te t t el lenséges c sapa toka t Fedorovka és Rozsgycszvenszkoje közt 
visszaver te és folyta t ta az e lőretörést keleti i r ányba . HL vkf. h í rnap lo . 1941. okt. 19—20. 848., 
857. o. 

44 L. a 40. lábjegyzete t . 
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meg kell állni, azt műszakilag meg kell vizsgálni, vagy — ha lehet — kikerülni. Ál
landóan már kitaposott, kijárt nyomon haladjunk. 

Az elg. védőállásába való betöréshez fel kell deríteni az elg. harcelőörseinek köz
lekedési vonalát, amely biztosan aknamentes. Ezenfelül meg kell az aknáktól tisz
títanunk legalább egy szd. számára szükséges sávot, melyen át a betörést — erősen 
mélységben tagozva — összefogott tüzérségi támogatással végrehajtjuk. A sikerült 
betörés után az aknakutatást az elg. mélységi övében is végre kell hajtani. 

Az ilyen támadást természetesen nem lehet lerohanásszerűen végrehajtani. Ennek 
előkészítéséhez és befejezéséhez 2—3 nap kell. (1941. VIII. 12—14. Ssuworowka.''•"') 

4. -hez: A támadási eljárás teljesen azonos a saját szabályzatainkban lefektetett 
ilyen eljárással. Tehát: 

a) a védőállás előterepének kézbevétele (ellenséges előretolt részek, harcelőőrsök 
elűzése), 

b) berendezkedés az elg. előterepén 
c) az elg. védőállás és erő részletes felderítése földi járőrök h a r c a és rep. meg

figyelés által, ennek alapján 
d) támadási terv, az elg. gyengéje előtt való súlyképzés, betörés. 
Az aknaövön való áthatolás úgy történik, mint a 3. -hoz alatt jelentettem. 
A harckocsiárkokon való átjutás a felderítés eredménye szerint különböző módon 

történhetik. Éspedig: 
az oroszok saját harcelőőrsük, előretolt csapataik részére a közlekedési útvonalak 

mentén átjárókat hagytak, vagy pedig ezek készítéséhez szükséges faanyagot lerak
ták bizonyos — átjáróul kiszemelt — helyekre. Legszerencsésebb eset az volt, ha si
került a visszanyomott (22. o. vége) előcsapatokkal egyidejűleg eme kész átjárókat 
elérni. Még az is kedvező eset volt, ha a lerakott faanyag épségben a kezünkbe ke
rült. 

Az már nehezebb eljárás, ha a harckocsiárok-falakat robbantással kell bedönte
ni. Bár ennek műszaki végrehajtása nem ütközik nehézségbe, mert a hk-árok mere
dek falai nem voltak betonnal vagy kővel bélelve, hanem — legtöbb esetben — csak 
maga a meredeken levágott agyagos föld képezte ezt a falat. A robbantás zaját és 
ezzel együtt a helyét is tüzérségi tűzzel kell leplezni. 

Ha sikerült az elg. védőállás gyengéjét eltalálni és ezt nagy lendülettel betörni, 
akkor lerövidítjük az egész támadó eljárást, mert a keletkezett résen mélyen előre
törve felborítjuk az elg. védelmi rendszert, de csak az esetben, ha a felgöngyölítést 
is azonnal — jobbra, balra — megkezdjük és ellentámadások elhárításra is van 
erőnk. (1941. X. 21. Mecsebelovka, Szentgyörgyi fhdgy/'") 

5. -Kôz: Ilyennel a Dnyeper mentén találkoztunk. Itt az oroszok a hídrobbantá-
sokon kívül a folyót is igyekeztek nagyobb akadállyá változtatni. Zaporozsje-nál fel
robbantották a hatalmas víztároló zsilipjét, miáltal a folyam — pár napra — kb. 150 
km hosszúságban 5—15 km szélesre dagadt. Ez csak hirtelen előrántott védekezés 
volt, mert a lezúduló hatalmas víztömeg 3—4 nap alatt lefolyt és a folyó ismét az 
eredeti medrébe tért, sőt — a robbantott zsilip felett — még alacsonyabb vízállá
súvá vált. 

Tökéletes, gyors siker ilyen védőállásokkal szemben csak akkor érhető el, ha si
kerül a hidakat az elg-gel együtt elérni, azt v a k m e r ő e n megrohanni, rajta pán
célos erőkkel gyorsan átjutni és a túloldalon hídfőt alkotni. A hídfőt gyorsan kell 
tágítani, nehogy az azonnal meginduló ellentámadások elseperjék. Erős tüzérség és 
légierők közreműködése elengedhetetlen kelléke a hídfőképzéshez és tágításhoz. 

Ahol ilyen megrohanásszerű hídfőképzés nem sikerül, ott a módszeres, tervszerű 
eljárás lép előtérbe szabályzatainkban kiválóan lefektetett elvek szerint. Ez esetben 
is a hídfőt oly gyorsan kell tágítanunk, hogy benne mielőbb szabadon mozoghas
sunk és az ellenségnek ne legyen ideje és módja ellentámadó erőinek összefogott al-

45 A nyikola jevi híd elleni észak-dél i r ányú t á m a d á s n á l a t á m a d á s nyuga t i sáv jában lévő 2. 
gépkocsizó d a n d á r n a k aug. 14-én s ikerü l t Novoogyesszáná l á t tö rn ie a vele szemben fekvő h e 
venyészet t á l lásokon, a tőle ke le t re harcoló 1. gépkocsizó d a n d á r t á m a d á s a azonban a Szuhoj — 
Jelez—Szuvorovka vonalon k iépí te t t e l lenséges védöá l l ásokon e lakadt . A t á m a d á s csak a k k o r 
nye r t tér t . a m i k o r 1941. aug. 15-én a védők a h á t u k a t kelétől veszélyeztető néme t csapa tok mia t t 
v i sszavonul tak . HL vkf. h í rnap ló . 1941. aug . 12—15. 446—447.. 451—453. o. 

46 L. a 38. lábjegyzetet . 
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kalmazására. E célból a hídfőtől távolabbi helyen le kell kötni a figyelmét és az 
erejét az elg-nek. (Dniepropetrowski hídfő tágítása 1941. szeptember végén/'7) 

T ü z é r s é g ü n k e t védelemhez fejlődött elg. ellen való támadásnál igyekeznünk 
kell annál inkább egy kézbe venni, minél erősebb az ellenséges védőállás kiépítettsé
ge, Ez utóbbinak foka előcsapataink bevezető harcaiban rendszerint kiderül. Van 
tehát idő arra, hogy tüzérségünk zömét tervszerűen alkalmazzuk. Itt már — a tád. 
előkészítésénél — előtérbe lép a fedett tüzelőállás és különösen a jól rejtett figye
lőhely. Nagyon fontos a megbízható összeköttetés a gyalogság és az egyes tüzércso
portok közt, valamint a tüzérség összeköttetése, hírváltása (23. o. vége) egymás közt. 

A bevezető harcok alatt azonban kívánatos a mielőbbi tűzmegnyitás. Ha útnehéz-
ségek miatt az ütegek szétszakadnak, a legelői beérkező löveg egyedül nyissa meg 
a tüzet. 

A betörés helyére — ha szükséges, a többi részek elhanyagolásával is — igyekez
zünk fölényes tüzérséget összevonni. (1941. X. 19. Otdochina-nál egy zlj. betörését a 
dd. őszes tüzérsége — 5 üteg — támogatta./|S) 

A l é g v é d e l e m n e k a támadási tervhez kell idomulni. Legyen képes a tád. 
menetét mozgékonyan követni, a betörés területére súlyt képezni, az áttörő részeket 
is oltalmazni, de a hátsóbb lépcsőket sem szabad elhanyagolnia. 

H a r c k o c s i k a betörésnél, az ék előrevetésénél és a felgöngyölítésnél jutnak 
kiváló szerephez. Egyes páncélos jármüvek tűz alatt álló terepen keresztül parancs-
közvetítésre, összeköttetés fenntartására elsőrangúan beválnak (1941. X. 21. Mecse-
belovka.''1. Ellentámadások elhárításában való közreműködésre mindig kell néhány 
harckocsit készenlétben tartanunk. 

M ű s z a k i ( á r k á s z , u t á s z ) egységek beosztása nem csak a betörést vég
rehajtó gyalogsághoz, hanem a felderítést végzőkhöz is szükséges. 

H a r c i r e p ü l ő k közreműködése igen kívánatos a betörésnél, hídfőképzésnél, 
az ellentámadás megindításakor. Igen eredményesen dolgozhatnak a felderítő re
pülők is az ellenséges védőállások, elg. tüzérség, tartalékok, készülő ellentámadások 
felderítésében, valamint tüzérségi tüzünk hatásának megfigyelésében és irányításá
ban (tüzérségi repülés). Az eredményes összműködés előfeltétele a gyors és biztos 
rádióösszeköttetés a légi és földi egységek közt. (Fedőneves jelbeszéd, rejtjelezés 
nélkül.) 

Ellenséges rádió lehallgatása igen értékes eredményt hoz. (1941. 
X. 21. Mecsebelovka-ra való támadásunk alkalmával 7 h-kor a 17. német hds. pság. 
a következő orosz rádiójelentést hallgatta le: ..jönnek a magyarok gépkocsikon, harc
kocsikkal. Sürgősen repülőket kérünk." 7 h 30-kor már G „Rata""'" támadta az 1. 

47 Valószínűleg téves dá tumozás . 1941 augusz tus végen a kijevi csata n y i t á n y a k é n t az 1. neme1 

páncé loscsopor t Dnyeprope t rovszkna l szinte: tel jesen épen b i r tokába vet te a két óriási Dnyopor-
íiidat és hídfőt a lkotot t a D n y e p e r túlsó pa r t j án . A hídfőt ú jabb erők bevetésével á l landóan tágí
tani igyekezet t . Az ellenfél, a b b a n , a h i szemben, hogy a dnyeprope t rovszk i hídiö a további tá
madások k i indulópont ja , nagy e rőkke l t ámad ta azt. Ez minden figyelmét lekötöt te . A tantadás 
azonban nem itt, hanem a kb . 150 k m - r e lévő, j e len ték te lennek látszó der i jevkai hídfőben in
dult meg, amelye t a gyorsan á tcsopor tos í to t t erők gyorsan k i tág í to t tak , majd ebből ki indulva 
Lovicánál ta lá lkoztak a Kijevet északról á t ka ro ló 2. páncélosesopor t ta l és e lvágták a Kijev kör 
zetében lévő 5 szovjet hadsereget . ZseCónyi Zoltán: A gyorshad tes t hadműve le t i Orus/ .erszágban 
1941-ben (Előadás az Országos Tisz t ikaszinóban) 25—20. o. 

48 1941 ok tóber közepén a Donyec felé e lőre törő gyorshad tes t a Brata j és a Bereka pa t akok 
men tén Otdohny ina és Krasznopav lovszka közt k iépí te t t védőál lásokba ütközött , ahol a szovjet 
csapa tok szívós el lenál lásra rende lkez tek be. Az 1. gépkocsizó d a n d á r 1941. okt. 19-én 5. 30-kor a 
258. néme t hadosz tá ly által ütöt t résen, erős tüzérségi t ámoga tás mellet t . O tdohnyináná l m e g 
kezdte az e lőretörést és 12 órára elérte a Bra ta j pa tako t . HL vkf. h í rnap ló . 1941. okt. 19—20. 
847—848., 851. o. 

49 L. a 38. lábjegyzetet . 
50 Po l ika rpov által az 1930-as évek elején tervezet t I—IG t ípusú szovjet vadászgép . Az egy

motoros , egyfedelű, s zabadonhordó , behúzha tó fu tóműves , együléses gép c tu la jdonságai a lap ján 
m á r a 2. v i l ágháborúban haszná l t vadászgépek jel lemzőivel rendelkezet t . Első bemuta tkozásako r , 
a spanyo l po lgá rhábo rúban gyorsaságáva l , jó emelkedőképességével kel lemet len meglepetés t 
okozott el lenfeleinek. E k k o r k a p t a tőlük a néme t p a t k á n y (=Rat te) szó torz í tásából a . .Rata" 
nevet . 1941-ben a m á r e lavul t I—16-ok még nagy számban álltak a szovjet légierő szolgá la tában. 
1942 végétől k ivonták őket a had rendbő l , de a Rata elnevezést akko r m á r á l t a lánosan haszná l 
ták ellenfeleik a szovjet gépekre . 
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gk. dd. 2 menetvonalon álló 1—1 zlj-ának gk. oszlopát. A csapat már gk-ról száll
va harcban állt. Légelhárításunk tűzkészen fogadta az elg. repülőket.). 

A magasabbpk. legkésőbb a sikerült betörés alkalmával menjen előre a 
betörés helyére, mert az egymást követő, gyorsan változó eseményekről itt értesül 
legkorábban, itt látja személyesen mindazt, ami a kezdeti siker kiaknázásához ré
szére támpontul szolgálhat. Kívánatos azonban, hogy még a betörés előtt a támadás 
súlyának területén tartózkodjék oly elől, amennyire ezt az idegeihez mért higgadt 
vezetés megengedi. 

Az anyagi ellátást — különösen a lőszerpótlást és a sebesültek ellátását — már a 
támadási tervben feszesen meg kell szervezni (24. o. vége). 

C) V é d e l e m . 

Csak folyammenti védelemben volt részünk éspedig: 
1. a Bug folyó mentén előnyomulás közben kialakult ideiglenes, 1—2 napig tartó 

h í d f ő á l l á s o k b a nr>l és 
2. a Dnyeper mentén 5 hétig tartó folyambiztosításban. 
1. -hez: A Bug menti gyors előretörésünk alkalmával egyes helyeken hídfők kép

zése vált szükségessé ama célból, hogy fontosabb átkelőhelyeket megbízhatóan kéz
bentartsunk hátsóbb lépcsők, vagy az átkelőhelyhez várt, derékszögű irányból előre
mozgó, de lemaradt saját erők beérkezéséig (román és olasz csapatok oldalból való 
előnyomulása). Eme hídfők mind nagy kiter jedésűek voltak. A benne lévő erőket 
zlj-anként 1—1 üteg közvetlenül támogatta. Nagyobb elg. tád. eme hídfőket nem ér
te. Szakasz, század erejű elg. feog-okat a hídfő tüzérsége már messziről szétszórt. A 
hídfő előterepén főleg kisebb — szakasz, század erejű — felderítő egységek talál-
kozóharca volt napirenden, melynél mindkét fél erőszakosan lépett fel, azonban a 
túlerő elől tervszerűen kitért. 

2. -höz: A kiterjedéseket a „VII. Harc. A) Általában."' című fejezet alatt jelen
tettem. Eme szélességi kiterjedések — különösen a IX. 7-én bekövetkezett átcso
portosításáig"'- — úgyszólván semmiféle mélységi tagozást nem engedtek meg, mert 
egyes küzdő zlj-ak még a folyam hézag nélküli figyelésére sem voltak elegendők. 
Ezeknél a megfigyelést az egyes biztosító tagok közti mozgó összekötőjárőrökkel kel
lett kiegészíteni. Eme mozgás — és általában az anyagi ellátás is üzemanyaghiány 
miatt — harácsolt lófogatú járműveken történt. 

A folyam akadályjellege középvízállásnál nagyobb volt, mint a magyar Dunáé. A 
Dnyeper eme szakaszában általában 600—1200 m széles. A szigetek keskenyebb ága 
2—300 m, a szélesebb 4—800 m. Vízsebessége a magyar Duna átlagánál nagyobb. 
A partalakulás váltakozóan uralgó, mélyen homokos, helyenkint teljesen kopár, má
sutt, sűrű bozótos, horhosokkal megszakított. A szigetek sűrűen fásak. Az innenső 
parton 4—18 km hosszú helységek. A víz tükre csak közvetlen közelből pásztázható 
és figyelhető. A saját közvetlen hátsó terep az elg. részéről jobban betekinthető volt, 
mint fordítva, lévén a saját hátsó terep nyíltabb és a folyóhoz közelebb emelkedő 
jellegű, mint az ellenséges. 

Alacsony vízállásnál a vízből helyenkint homokpadok bukkantak fel, melyek a 
szigetek felénk eső ágánál az átgázolást is több helyen lehetővé tették. 

V é d e l m i b e r e n d e z k e d é s . 

a) a I X . 7 - i g t a r t ó c s o p o r t o s í t á s b a n 
K ü z d ő k : táboriőrszerű felállításban a folyam partjának áttekintést nyújtó 

pontjain, egymástól 800—3000 m távolságra. Figyelők a víz tükrénél, összeköttetés 
egymás közt látás és mozgó járőrökkel. Nehéz tűzfegyverek szigetekkel szemben és 
horhosok, fedett területek (25. o. vége) uralására beállítva. 

51 1941 ; ^gusztusának első telében a Bug és az Ingül folyók közt északról délre mozgó ma
gyar csapatok átkelőhelyeket biztosítottak a Bug nyugati partján az ott nyugat—keleti irány
ban előrenyomuló román és olasz csapatoknak. 

52 1941. szept. 7-én az 1. gépkocsizó dandár védőkürletéből 50 km-t átvett a 16. német pán
céloshadosztály. Zse^ényi: i. m. 24. o. 
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T a r t a l é k o k : szd. tartalék 1 rajtól 1 szakaszig. Zlj. tartalék 1 1/2 szakasztól 1 
szd-ig. Dd. tartalék 1 pu. szd., 1 forg. szab. szd. (e célra előírásellenesen, zsákmá
nyolt — főleg automata — puskákkal felszerelve, mert részére pisztoly a rendszere
sített lőfegyver) és harckocsi. Ez utóbbiak üzemanyaggal nem voltak feltöltve, mert 
a dd. kevés tartalékkészlete nem volt kioszható. 

T ü z é r s é g : minden zlj. mögött 1 könnyű üteg, a középső mögött 2 üteg, a küzdő 
zlj-aknak közvetlenül alárendelve. Eme ütegek egy állásból saját zlj-uk területét 
sem uralták, ezért szemrevételezett váltóállásaik voltak. 

L é g v é d e l m i t ü z é r s é g : 1 á.+2 gá. ü. Légvédelem súlya a középső zlj. 
közepén (Nikopol-nál), ahol az elg. fő berepülési iránya volt. 

M ű s z a k i b e r e n d e z é s : lövészárok, rajok részére tampon tszerűen kiépítve. A 
víz közvetlen partján ellenséges kikötésre alkalmas helyeken tányér- és érintőaknák, 
botlódrótok. Feltalálható vízijárművek — amennyire ez lehetséges volt — a saját, 
;nnenső partra voltak kihúzva. Zlj-ankint 1 utász szakasz az árkászok megerősítésére. 

H í r a d á s : rádión és 2 zlj-hoz állami vezeték és nehéz kábel kombinálásával ve
zetékes összeköttetés elég megbízható működéssel, míg a K-i zlj-hoz (47 km arcki
terjedésű zlj.) a vezetékes összeköttetés gyenge volt, többszöri szakadással. 

b) a IX. 7-től 27-ig t a r t ó c s o p o r t o s í t á s b a n 
K ü z d ő k : rendes védelmi csoportosításban a folyam partján. Figyelők, egyes 

nehéz tűzfegyverek a víz tükrénél. 
T a r t a l é k o k : szd. tart. 1 szak. erőben, zlj. tart. 12—1 szd-ig, dd. tart. 1 zlj., 

forg. szab. szd. és 15 harckocsi feltöltött üzemanyaggal. 
T ü z é r s é g : minden zlj. mögött egy közvetlenül alárendelt üteg, mely a zlj. 

egész területét és a túlsó partot is 1—3 km mélységben uralta. Az É-i zlj-nál 2 üteg. 
Ezenfelül egy üteges távolharc csoport közepes lövegekkel, mely szükség esetén min
den zlj. közvetlen üteg tüzét meg tudta erősíteni, továbbá zsákmányolt orosz löve
gekből álló központi üteg, mely vándor-váltóálásokból tüzelhetett, végül egy 2 üte
ges központi támogató csoport. 

A közvetlenül alárendelt támogató ütegekből 3 löveg rejtett tüzelőállásban a fo
lyam tükrének hosszantozására beállítva. 

L é g v é d e l m i t ü z é r s é g : mint a) alatt. Két lgv. á. — tekintettel a jóval 
keskenyebb arckiterjedésre — a víz tükréhez rejtetten beállítva a víz tükrének köz
vetlen pásztázására. 

M ű s z a k i b e r e n d e z é s : mint a) alatt. 
H í r a d á s : rádió és vezetékes, utóbbi nagy mennyiségű talált anyag felhaszná

lásával, megbízhatóan működött minden küzdő és tartalék alakulathoz (26. o. vége). 

A védelem végrehajtása. A harcok lefolytatása 

Harcászati vonatkozásban a legsürgősebb igyekezet odairányult, hogy jó figyelő-
helyek, a gyalogság nehéz tűzfegyverei részére jó tüzelőállások, majd a harcos egy
ségek részére tökéletes kilövést nyújtó és meglepetéseket kizáró lövészárkok, a tar
talékok részére rejtett elhelyezések és fedett megközelítő vonalak rendeztessenek be. 

Belátott területen minden nagyobb mozgás csak éjjel történt. így kerültek tüze
lőállásba az oldalzásra, illetve a víztükör uralására szánt lgv. gépágyúk és egyes ta
rackok is. 

A harccsoport-, tüzérségi- és tartalékparancsnokoknak személyesen meg kellett is-
merniök a saját, valamint a közvetlen szomszéd harcterületét, illetve az alkalmazá
sukra tekintetbe jövő területet is az oda vezető utakkal együtt oly biztonsággal, hogy 
abban éjjel is kiismerjék magukat. 

Mindaddig, amíg az elárasztott folyamszakaszon a magas vízállás az elg. átkelési 
kísérleteket megakadályozta, harácsolt vízijárműveken golyószóróból, műszaki kö
zegekből és tüzérekből összeállított felderítő járőrök kutatták át a Dnyeper eme szi
getvilágát, részint további vízijárművek után, részint pedig a túlsó part felderítése 
érdekében. Midőn a víz apadni kezdett, az apadás mértékével arányosan kezdtek a 
szigetek megélénkülni. Ezeken először polgári ruhás szabadcsapatok (partizánok), 
majd mindig erősebb sorhadseregbeli egységek tűntek fel, melyekkel előbb említett 
felderítőink több ízben tűzharcot vívtak. Röviddel ezután megkezdődött előbb a par
tizánok átszivárgása az innenső partra, később pedig szovjet harcos egységek parti
zánok által vezetett, egyre erősödő átkelési kísérlete. Az egyes partizánok kezdetben 
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a folyó mentén települt községek szélén — mint halászok és egyéb vízen dolgozó em
berek — elvegyültek a polgári lakosság közt, ez utóbbit terrorral hallgatásra kény
szerítve. Csak éjjeli orvtámadásaikból állapítottuk meg jelenlétüket. Ellenrendsza
bályként szigorúan el kellett tiltani a polgári lakosság vízpartra való járását és min
den a vízparton mozgó polgári egyénre tüzelni kellett. Később a partizánok elsza
porodása arra kényszerített bennünket, hogy a vízparti községeket teljesen kilakol
tassuk és erélyes megfélemlítéssel kényszerítsük őket a köztük rejtőző partizánok 
kiadására. Ez volt a leghatásosabb eljárás. 

Eme folyamvédelmünk e l s ő s z a k a s z á b a n 5 3 a küzdők kiterjedése oly nagy 
volt, hogy minden meglepő éjjeli elg. átkelési kísérlet kezdeti sikerrel járt. Ezt ré
szint a saját, rajerejű tábori őrseink éjszakai átkarolhatása, részint pedig az ilyen 
átkelési kísérleteket leplező, igen erős tüzérségi tűz és légi bombatámadások soro
zata is megkönnyítette. A harci zaj és a víz partján telepített aknáink robbanása — 
melybe az ellenséges partraszállók élei mindig beleütköztek — felhívta a szomszé
dok, hátsóbb tűzfegyverek és (27. o. vége) csekély tartalékok figyelmét. Ügyszóiván 
öntevékenyen igyekeztek a felsoroltak a veszélyeztetett helyen beavatkozni. Ilyen 
eljárással — bár a teljes tisztogatás néha a késő délelőtti órákig is eltartott — min
den éjjeli elg. átkelési kísérletet visszavertünk, az innenső parton rekedteket elfog
tuk, illetve megsemmisítettük. 

Az elg. tüzérségi és légi tevékenység a nappal folyamán sem szünetelt. Ez utóbbi 
erejére jellemző, hogy elg.54 tüzéreink a folyamszakaszban, 7 napos ottlétük alatt 10 
elg. repülőgépet lőttek le megbízhatóan megállapítva. 

Ebben az időszakban történt az az eset, amikor a középső küzdő zlj-nál55 (Nikopol) 
egy elg. zlj. kísérelte meg aránylag szűk helyen az átkelést. Az ellentámadáshoz a 
dd. pság. a dd. tartalékból kirendelt egy puskás századot és 10 harckocsit. Még nem 
fejeződtek be itt a 18 km hosszú község megtisztítási műveletei, amikor a dd. pság-
tól 65 km távolságra, a 47 km széles arckiterjedésben biztosító balszárny zlj-nál56 

kelt át egy elg. zlj. Ez utóbbi előtt csupán egy saját tábori őrs állott, mely mögött 
4 km távolságra feküdt a zlj. pság. 1 1/2 szakasz tartalékkal. A zlj. pk.57 eme kis 
tartalékkal — kiegészítve azt a zlj. törzs és az ottlévő lgv. gépágyús félszakasz nél
külözhető embereivel — feltartotta az elg. támadását mindaddig, míg a dd. utolsó 
tartaléka — 3/4 forgalomszabályozó szd. és 5 harckocsi — 65 km távolságról éjjel 
hozzá beérkezett. Ezek hajnalbam indított ellentámadásával visszaverte, illetőleg 
megsemmisítette az átkelt ellenséges zlj-at. 180 fogoly és kb. 200 orosz halott ma
radt az ütközet helyén. 

A bevetett dd. tartaléknak az elg. tüzérségi és légi bomba tűz alatt álló Nikopol-
on keresztül kellett az alkalmazás színhelyére menetelnie. 

Ez az eset fényesen igazolja, hogy 
a) az igazi bajtársiasság és kötelességérzés minden akadályt legyőz. A tartalék 

éjjel, 65 km távolságra, elg. tűzön át megtalálta a szorongatott zlj. pk-ot. 
b) Még kis erő is képes elszánt fellépéssel — különösen éjjel — sokszoros túlerőt 

feltartóztatni. 
c) Vakmerő ellentámadás, mely az elg. oldalát éri, feltétlenül sikerrel jár, hiszen 

a betört elg. is bizonytalan helyzetben van. 
d) Aránylag kis harckocsi erő is sikerrel támad, ha meglepően lép fel és együtt

működik a gyalogsággal. (A zlj. pk. az 5 hk-ból álló szakaszt előbb az áttört elg. 
bal, majd a jobb oldalába irányította. Az elkeseredetten védekező oroszok felka
paszkodtak a hk. tetejére. Innen a saját gyalogosok lőtték le és húzták le őket). 

De bizonyítja ez az eset azt is, hogy ha a csapat feltétlenül bízik a vezetésben, ak
kor megvan a bátorsága a végsőkig való kitartásra. Ezt az alábbiakra alapozom: a 
zlj. pk-ot a harc után megkérdeztem, (28. o. vége) hogyan volt bátorsága 1 1/2 sza
kasszal ellen támadásiba indulni és — este megállítva az elg. zlj-at — kitartani a ha j 
nali órákig. A zlj. pk. azt felelte: „Tudtam, hogy a dd. pk. idejében segítséget fog 
küldeni." 

53 1941. IX. 7-ig. 
54 El í rás . Helyes o lvasa t : lgv. 
55 2. gépkocs izó zászlóal j . 
56 1. gépkocs izó zászlóal j . 
57 Nemes dolna i Leide Richárd a lezredes . 
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Arra a kérdésemre: miként számíthatott ezzel, hisz a dd. pság. és a zlj. közt min
den összekötteités megszakadt a betöréskor és a zlj. pk. nem is tudott erről jelen,-
teni — a felelet ez volt: „Meg voltam győződve, hogy a dd. pk. tudomására jut ez 
a fontos eset!" Valóban, az arcvonal mögött álló lgv. tüzérek relais-szerűen adták 
egymásnak tovább R/358 készülékeiken e hírt ós így jutott el a dd. pság-hoz. 

A Dnyeper menti folyambiztosítás második szakaszában — kisebb arc-
kiterjedések mellett — sokkal tömörebb volt a védelmünk. A hézag nélküli figyelés 
és tűzrendszer mellett sok elg. átkelési kísérlet már kezdeti állapotában összeom
lott az elhárító tűzben. A zlj. erejű — egy ízben 3 zlj. erejű — tüzérséggel előké
szített átkelési kísérletek pedig a saját parton fulladtak vérbe. Tartalékok ismer
ték a tekintetbe jövő harcterületeket és az odavezető utakat, összeköttetések szemé
lyi, vezetékes eszközökkel és rádióval biztosítva voltak. Minden érdekelt minden 
eseményről idejében tudomást szerzett. Lőszerpótlás úgy volt előkészítve — éjjel is 
—, hogy idejében a rendeltetési helyére érkezhetett. Röviden: minden kézben volt, 
mindenki a helyén volt, az adódó feladatok nem jártak a lehetetlenség határán, mint 
az első időszakban. 

Az éjjeli harcokban az egyes emberek, rajok és kisebb csoportok önálló fellépésé
nek számos, szép példája adódott, ahol a k ö z ö s f e l a d a t b a b e i l l e s z k e d ő 
ö n t e v é k e n y s é g erősen kidomborodott. 

Az ellenség nyugtalanítására a hírszerzés (a velünk szemben lévő elg. erők had
rendi hovatartozandóságnak megállapítása) céljából több, eredményes járőrvállal-
kozás indult. 

Követendő példa gyanánt kell ismernünk az orosz gyalogság szívós magatartását. 
Az átkelő éllépcsők igen erős elhárítótüzünkben is — tekintet nélkül súlyos veszte
ségeikre — végrehajtották az átkelést. Akiknek sikerült saját partunk bozótos, sza
kadékos részein megkapaszkodni, legtöbbször a megsemmisülésig kitartottak ott. 
Egyesek még birokra is keltek saját embereinkkel. Nem ezeken a makacsul kitartó 
első lépcsőkön múlt, hogy a hátsóbbak nem tudták őket követni. 

Meg kell még emlékeznünk arról is, hogy saját kisebb egységeink igen ügyesen 
zárták már el az elg. átkelt részei mögött a visszavonulás útját. Fő dolog volt, hogy 
a fő ellenállási vonalunk ismét hézagmentesen saját kézben legyen. Embereink meg
szokták már, hogy a hátuk mögött is folyt a harc, figyelmük csak a víz tükre felé 
irányult. 

A közvetlen harcban részt vettek itt a lgv. gá-k is, valamint a dd. vonal lgv. gép
puskás százada is, mely küzdő gp. szd. gyanánt nyert (29. o. vége) beosztást. Az ak
na záróöv épségben tartása érdekében az összes árkászok és utászok a küzdő csa
patnál tartózkodtak és részt vettek a harobam. 

Ezek az idők igen fárasztók voltak. Nappal a mozgás teljes hiánya, éjjel feszült 
figyelem és harc jellemezték őket. Tisztálkodási lehetőség alig volt. Az egy zlj. ere
jű dd. tart. azonban lehetővé tette a váltásokat. A zlj-ak tart. szd-a is váltotta időn
ként a küzdőket. 

D) V i s s z a v o n u l á s . 

Visszavonulásban nem volt részünk, azonban az oroszok ilynemű hadműveleteiből 
bőséges tanulságokat meríthetünk. 

1. T e r v s z e r ű v i s s z a v o n u l á s 
Minden törekvés odairányul, hogy 
a) az üldözést megnehezítse és 
b) az üldöző elért helyzetét a lehető legkellemetlenebbé tegye. 
a) -hoz: Ide tartozott az utak, vasutak műtárgyainak tökéletes rombolása. Ezek — 

nagyságukhoz képest — az üldözőt órákig, esetleg hosszú hetekig feltartóztatták 
(Dnyeper hidak robbantása) és az üldöző hadműveleteknek új irányt szabtak. 

58 A zászlóalj- és ezredparancsnokságok számára rendszeresített, a terepviszonyoktól függően 
2—40 km körzetben forgalmazó, távíró- és távbeszélőüzemben is használható rádiótípus 
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Ahol a robbantott műtárgyaik az út mellékterepén megkerülhetők voltak, ott gyak
ran találkoztunk eme mellékterep elaknásításával. Ezek megállásokra, óvatosságra 
kényszerítettek bennünket, ami az üldözőnek időveszteség, a visszavonulónak idő
nyereség. 

Menettorlódásoknál elg. repülőtámadás, földi oldal- és arcellentámadások, tüzér
ségi terület- (zavaró) tűz mind megannyi eszköz volt a hatásos késleltetésre. 

b) -hez: A terület kiürítése munkaképes ember, termény és állat tekintetében igen 
éreztette a hatását a hiányzó munkaerőben (útjavítás, terménybetakarítás, hullák és 
dögtestek elhantolása stb.) és a helyszíni élelmezésben. 

Ipartelepek, bányák, villamosvilágítás, vízvezeték tervszerű rombolása súlyosan 
érintette a területet foglaló és hadtápberendezéseket telepítő hadseregeket. 

A rombolások és kiürítések már jóval a terület végleges feladása előtt kezdődtek. 
A robbantásokat saját tüzérségi és légibomibatűz leplezte. A végleges területfeladást 
rendszerint hatalmas tűzzel előkészített ellentámadás előzte meg, melynek elhárítása 
lekötötte figyelmünket és így gyakran sikerült az oroszoknak zömükkel észrevétle
nül leválni rólunk. Leválásukat leplező éjjeli támadásaiknál néha fényszórókkal 
való vakítást is alkalmaztak. 

Egyedüli hatásos eszköz a visszavonulás idejekorán való felismerésére a sűrű légi 
felderítés. 

Már kiürített városokban is el lehetünk készülve időzített és távrobbantásokra, 
partizánok fellépésére. Alapos átkutatás elengedhetetlen (30. o. vége). 

2. K i k é n y s z e r í t e t t v i s s z a v o n u l á s 
Elkeseredett ellentámadásokkal és légierők, páncélosok bőséges alkalmazásával 

kezdődik. Utóvédek harcban a végsőkig kitartanak, sőt feláldozzák magukat — de 
drágán —, hogy minél több időt biztosítsanak a zömök rendezésére. 

A zömök párhuzamos menetvonalakon (esetleg terepen át) egyidejűleg visszame
netelve igyekeznek minél gyorsabban valami természetes akadály, avagy védelem
re alkalmas terepszakasz mögé jutni. Ezt a terepszakaszt (akadályt) előre kijelölt, 
felvevő csapat védi hasonló módon, mint a visszavonulás kezdetén. 

Amit lehet, visszavonulás közben is rombolnak. 

E) Ü l d ö z é s 

Elsősorban a fenti .,D) Visszavonulás." című fejezetben jelentettek ellenszereit kell 
minden erővel megtalálni. Azaz: 

a) Szakadatlan földi és légi felderítés. Az ellenséges zömök visszavonulását sokszor 
csak a sűrű légi felderítés lesz képes megállapítani, mert eme mozgás a földön igen 
jól leplezhető. 

b) A már megállapított visszavonulást légierőkkel és — amíg elérik — légifigye
léssel irányított tüzérségi tűzzel kell erélyesen zavarni. 

c) Tűzerős, harokocsiaiakulatokkal és utászokkal ellátott, gyorsanmozgó üldöző kü
lönítmények készenlétben tartása. Ezek — ha lehet zuhanóbombázó repülők előké
szítése után — törjenek bele az elg. visszavonulást leplező ellentámadásába, repesz-
szék azt szét és törjenek előre a visszavonuló elg. zömök sarkába, szakadatlan tá
madásaikkal szórják azt szét. 

d) A lehető leggyorsabban párhuzamosan üldözésre felkészülni és előretörni. A 
siker a gyorsaságon múlik. Páncélosokkal, műszaki alakulatokkal megerősített gyor-
sanmozgók igyekezzenek az elg. visszavonuló élei elé kerülve, azok előtt szorosokat, 
ép hidakat kézbevenni, őket megállásra, tömörülésre kényszeríteni, bekeríteni és a 
zömöket ékszerű előretöréssel széthasogatva megsemmisíteni. Légierők közreműkö
dése igen kívánatos és hatásos. 

e) A harc ilyenkor elsősorban a legközelebbi hidakért folyik. Ezeket a leggyorsab
ban mozgó részekkel, az üldöző zömtől előretörve kell kézbevenni és az előretörő 
üldöző zömök áthaladása után is biztosítani. Hasonlóképpen biztosítandók azok a 
hidak is (csak átgázolhatatlan folyók hídjairól van szó), melyek birtoklása az elő
retört üldöző zömök oldalainak biztosítását szolgálja. Egyébként az üldözők oldala
ik és hátuk biztosításával ne törődjenek, azt majd elintézik az utánuk jövő lépcsők. 
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F) H a l o g a t ó h a r c 

Ilyenben nem volt részünk, de eme harcmód — saját Harcászati (31. o. vége) Sza
bályzatunkban lefektetett változataiban59 — az oroszoknál sem volt felismerhető. 
Vagy támadás, vagy védelem, vagy visszavonulás van, melynek halogató mivolta a 
csapat vagy seregtest látókörében nem ismerhető fel. Legfeljebb a hadsereg szem
pontjából ezek k i h a t á s a lehet halogatás. Magát a támadást, védelmet, avagy 
visszavonulást a csapat mindig azonos elvek alapján, azonos módon hajtja végre. 

G) H a r c k ü l ö n l e g e s v i s z o n y o k k ö z t . 

1. H a r c é j j e l . 
Megfigyelésem szerint a németek és oroszok is kerülték a mozgóharcban az éjjeli 

harccselekményeket. Állóharcban — folyamvédelemnél — is ezek inkább a „válilalko-
vzások" jellegét viselték magukon. Harckocsik éjjel nem tudnak mozgóharcot vívni. 

A németek meneteiket is szerették a sötétség beállta előtt befejezni és inkább biz
tosítva pihentek. Az oroszok éjjel szívesen meneteltek, hiszen visszavonulásaikat a 
sötétség leplezte leginkább. 

Ezzel szemben mi előnyomulás közben is igen sokszor meneteltünk éjjel. Nagy át
csoportosításainkat önmagunkon belül és hadseregviszonylatban is, egyik szárnyról 
a másikra, továbbá támadáshoz való csoportosulásainkat, készenlétbe helyezéseinket 
is igen gyakran éjjel hajtottuk végre, jóformán veszteség nélkül. Éjjeli rajtaütő tá
madásaink mindig meglepően hatottak és igen eredményesek voltak (2. gk. zlj. 1941. 
VII. 31. Bersad, Ossiewka, 1200 fogoly, több löveg, igen nagy hadianyag, 3. gk. zlj. 
1941. X. 20. Rosdestwenskoje, folyón átgázolva a túlparton hídfőt foglal, 2—300 fo
goly, X. 21. Mecsebelovka Szentgyörgyi fhdgy. éjjeli betörése az elg. védelem átsza-
kítását eredményezi, 1000 fogoly60). 

Ezekből meggyőződésemmé vált, hogy a jól előkészített, előre el nem árult, tehát 
meglepő éjjeli támadások igen hatásosak. Nem szabad azonban elszigetelten marad
niuk, hanem saját mélységünkből kell táplálni őket. Természetesen az éjjeli táma
dások bizonyos mértékben csak korlátolt célúak lehetnek, helyesebben mondva csak 
terepszakaszról terepszakaszra hajthatók végre. Az elért terepszakaszon (községsze-
gély, magaslat, patak túlsó partja stb.) újra rendezkedni kell, mert különben „házi-
csata" alakul ki és a csapat kicsúszik a vezető kezéből. Ilyen éjjeli műveleteket csak 
biztosan kézben tartott, fegyelmezett, jól kiképzett és gyakorlott csapatokkal lehet 
eredményesen,-kevés veszteséggel végrehajtani. 

Mvnden éjjeli művelet — elg. belátta területen — teljes elsötétítéssel történjék. Elg. 
repülők ejtőernyős világító rakétái alatt teljes mozdulatlanság, üveg és egyéb fénylő 
felületek letakarandók. 

2. E r d e i h a r c . M a g a s n ö v é s ű t e r m é n y e k . 
Lehetőleg kerülni kell a nagy kiterjedésű erdőket, mert a csapat kicsúszik a pk. 

kezéből. Meglepetések tömkelege fordulhat elő, melyek a csapatot az eredeti szán
dékától eltérítik. 

Kisebb erdőkön is bizonyos rendszabályok betartása mellett (32. o. vége) halad
junk át. Erre vonatkozóan, valamint általában az erdei harcra vonatkozóan szabály
zatunk kiváló, korszerű határozványokat tartalmaz. Ezekhez hozzáfűzhetjük még: 

a) Ha üldözésben vagyunk, erdőbe való belépés előtt annak szegélyét, pihenésre 
nyugvásra alkalmas helyeit aknák után kutassuk át. (Ennek elmulasztása folytán 
több, hasonló szerencsétlenség történhet.) 

59 A magyar Harcászati Szabályzat szerint a halogató harc célja a elöntés elodázása időnyerés, 
vagy az ellenség megtévesztése céljából. Jellegzetessége, hogy kevés erővel kell meghatározott 
ideig túlerővel szemben harcolni. H. Sz. E—1, 1939. Stádium, 187. o. 

60 1941 július végén a gyorshadtest azt a feladatot kapta, hogy a Bug déli partján maradva 
a Bersad—Gajvoron vonalon délkeleti irányba törjön előre a Búgra és a támadás vonala, vala
mint a Bug közé szorult ellenséget semmisítse meg. 1941. júl. 29-ről 30-ra virradó éjjel az 1. gép
kocsizó dandár Bersadnál a szükségszerűen helyreállított hídon átkelt a Dohnya folyón és Oszi-
jevkán át Gajvoronnál elérte a Búgot. A Bug-kanyar megtisztításakor sok fogolyt és zsákmányt 
ejtett. HL vkf. hírnapló, 1941. júl. 29—30. 341., 349—350. o.; Nagy M.: i. m. 6. o.; 
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b) A fák lombjai közt gyakran maradnak vissza rejtett, elg. lövészek. Áthaladás 
előtt a lombok magasságában saját gp. túz igen hatásos. Megállásoknál a fák lomb
jait is fürkésszük át. 

c) Kisebb erdőparcellák az egyébként kopár mellékterepen vonzzák az elg. repü
lők és tüzérség tüzét. 

d) Nagy terjedelmű kukoricásokon és magasnövésű gabonatáblákon az áthatolás 
úgy történik, mint az erdőkön. A szárnyak biztosításra (páncélelhárítás) súlyt kell 
helyezni, mert az ilyen területek igen alkalmasak elg. páncélos egységek lesállásai
ra. Ha ilyen területek menetvonalunk oldalába esnek, ugyancsak hasonló biztosítás 
szükséges. EJlszánt kisebb elg. csoportok is előszeretettel választanak lesállásokat 
ilyen helyeken. 

3. H e l y s é g h a r c . 
A támadó tervszerűen járjon el. Páncélos alakulatok törjenek át a helység 

túlsó széléig várhuzamos utakon, egyes páncéljárművek egymás mögött ne köze
lebb, mint 200 méter, a hátsó járművek állandóan az elülsők tűzoltalmára készen. 
A páncéltörőkkel ellátott gyalog osztagok szakaszról-szákaszra nyomuljanak elő ház
falak mellett, keresztutcákban oldalbiztosítással. 

Uralgó háztetőkre, tornyokba géppuskákat kell helyezni. Terekre, utcák torkola
tának tengelyébe lövegek álljanak. 

Tartalékok, hátsóbb lépcsők a támadó élek mögötti házakat alaposan kutassák át. 
Lehetőleg több oldalról, de tervszerűen, városrészenként nyomuljanak elő, egyes elő-

nyomulási szakaszokon az öszeköttetéseket állítsuk helyre. 
Fontos az erőműtelepek, villany-, vízközpontok, -posta (távbeszélő), vasútállomás, 

fontos ipari üzemek anyagkészletének gyors kézbevétele és megbízható őrzése. 
A helység megszállása esetén tereken, útvonalakon a csapat és pság. közt gyor-

sanmozgó alakulatokból vett hírvívőláncok álljanak, köztük mozgó, összekötő jár
őrökkel. 

A pság. közelében nagyobb fegyveres készültség, a pság. épületében (folyosókon is) 
fegyveres őrség. 

A nyugalmat minden eszközzel fenn kell tartahi, céltalan lövöldözést drákói szi
gorral megszüntetni. 

Polgári lakosság utcán való közlekedését és nyilvános helyeken való tartózkodá
sát — a helyzethez mérten — vagy korlátozzuk, vagy (33. o. vége) teljesen tiltsuk el. 
Ellenséges érzelmű lakosságból túszokat vegyünk. 

Ha a helységben, vagy annak szegélyén v é d e l e m r e rendezkedünk be, kerül
jük a feltűnő épületeket és kimagasló tornyokat. 

A védőállásokat, figyelő és pság-i helyeket, nehézfegyverek tüzelőállásait lelemé
nyesen rejtsük. 

Megbízható többszörös összeköttetésről gondoskodjunk. 
Tartalékunk legyen a helységen kívül is, tüzérséggel, páncélosokkal. Ezekkel több

szörös, megbízható összeköttetésről kell gondoskodnunk. 

4. H a r c h e g y s é g b e n . 
Hegységben nem harcoltunk, idevágó, újabb tapasztalataim nincsenek. 
Éjjel, ködben, erdőben, helységben vívott harcoknál minden esemény fokozottan 

hat az idegekre. Sötétenlátásra, túlzásokra leszünk hajlamosak. A hírek, jelentések 
— lélektani okokból — nem mindig fedik a való helyzetet. Ezzel — mint teljesen el 
nem kerülhető jelenséggel — a pk-oknak számolni kell. 

Ily helyzetekben csak a higagdt, a híreket ellenőrző, erélyes parancsnok és csa
pat állja meg a helyét. Minden hangulatingadozást, kishitűséget azonnal, határozot
tan, minden eszközzel le kell törni. 

Ha tapasztalatainkat lelkiismeretesen átvizsgáljuk, azt látjuk, hogy azokban alig 
van olyan, ami valóban új lenne, illetve amit nem találunk meg részint szabályza
taink szó szerinti hatarozványaiban, részint pedig azok sorai közt, szabályzataink 
szellemében. Téves dolog volna tehát azt hinni, hogy a korszerű harcmodor és harc
eljárás l é n y e g é b e n változtatta meg harcászati szabályzatainkat. Hibát a pk. 
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és csapat legtöbbször akkor követett el, amikor elhanyagolta szabályzatunk határoz-
ványait. Mindennemű vezetőnek legnehezebb és legfontosabb feladatai közé tartozott, 
hogy eme hibákat észrevegye és azokat idejében kiküszöbölje, pótoltassa. 

Gyakorlati tapasztalataink legfeljebb tehát azt mutatják, hogy szabályzataink egyes 
dolgokat talán fontosságukon túl méretezve domborítanak ki, míg másokat — me
lyek a gyakorlatban fontosnak bizonyultak — talán nem hangsúlyoznak eléggé. 

Amiben erősen korszerűsödnünk kell, az a szervezés és felszerelés. 
A sikert ma és mindig — a korszerű felszerelés mellett — a gyorsaság dönti el. 

A gyorsaságot elsősorban korszerű szervezéssel adhatjuk meg. 

VIII. S z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k . 

A német gyalog seregtesteknél alkalmunk volt látni azokat a szervezési és felsze
relési könnyítéseket, amelyeket ők a nagyobb menetteljesítmény és a harcban való 
mozgékonyság érdekében bevezettek, illetve megengedtek. A német „könnyű ho." 
tudta csak a motorizált seregtesteket még elfogadható gyorsasággal követni, illetve 
csak ilyen „könnyű ho." tudott éleivel a motorizált seregtestek után 1—2 nap múlva 
beérkezni és az előbbieket újabb alkalmazásra felszabadítani. 

Egy ilyen „könnyű ho."-ban rendszerint 2 gy. e., 1 rohamutász zlj., 1—2 kp. szd., 
esetleg 1 lovas szd., 1 páncéltörő zlj., 1 rohamlöveg osztály, 3—4 könnyű üteg, 1—2 
közepes üteg, 1 Igv. zlj. és — az előrelátható alkalmazás szerint — 1—2 hídoszlop 
volt. A gyalogságot és a rohamutász zlj-at kivéve minden más alakulat gk-n, fo
gatolt járműn, kp-on vagy lovon mozgott. A gyalogság és a rohamutászok ugyan
csak sok gép- és fogatolt járművel rendelkeznek, melyen a harc megvíváshoz nem 
feltétlenül szükséges felszerelési, ruházati, fegyverzeti stb. anyagukat viszik. Bőven 
el vannak látva tartalék járművekkel, amelyeken menetbetegeiket, a nagyon kifá-
radtakat és esetleges zsákmányukat szállítják. Eme rendszeresített járműveken fe
lül előnyomulás alkalmával minden gyalogló katona úgy gyorsítja, illetve könnyíti 
meg menetét, ahogyan tudja. Gyakori látvány tehát, hogy a gyalogos zsákmányolt 
lovon, azt szőrén megülve és kötőféken vezetve menetel, avagy zsákmányolt kerék
páron, kétkerekű taligán (gigg) vagy országos járműre1'* többedmagával felkapasz
kodva halad. Természetesen a menetoszlop általunk megszokott képe ily esetben 
erős változást szenved, mert hiszen a különböző eszközökön és jármodban haladó 
csoportok semmiképpen sem alkotnak menetoszlopot, hanem inkább turista csopor
tot. Azonban ez a ho. napi 40 km-t könnyűszerrel, több napon át megtesz, a harc
hoz vagy az elrendelt éjszakai helyre minden ember idejében megérkezik. 

B) G y o r s c s a p a t o k . 

Döntő befolyású a zömök azonos menetsebessége, ezért a seregtesteket lehetőleg 
egynemű zömökből kell képezni. Gépkocsi és lábbal taposott kerékpár nem 
való egy dandárba, mert a kerékpáros rész a közös ellátás miatt is, de az emberi erő 
korlátozottsága miatt is, lefékezi a gépkocsizó dandár menetsebességét, megnyújtja 
annak menetoszlopát és éjjelezési körletét. Ez utóbbiakba — egy menetvonal esetén, 
ami majdnem a normális eset — a hátsóbb lépcsőben előnyomuló gépkocsizó alaku
latok belehajtanak a kerékpáros részekbe, ami a vegyes összetételű seregtest szét
szakítását, összeköttetési, mozgási és ellátási nehézségeket eredményez. 

Lovas seregtest nehezen állítható be gépkocsizó seregtestekkel egy hadtestbe, le
marad és hasonló vezetési nehézségeket teremt, mint a kerékpáros alakulat a gép
kocsizó dandáron belül.62 

Ezzel szemben a gk. seregtestnek — sőt már a gk. zlj-aknak is — feltétlenül szük
ségük van mkp-os egységekre, nagy teljesítményű, azonos típusú (nem polgári kész
letből igénybe vett) oldalkocsis (35. o. vége) mkp-okon. Feld., bizt. és ök. szolgálatra 

61 Szekér. 
62 Az 1941. évi hadjárat tapasztalatai alapján 1942-ben megszüntették a gyorshadtestet. A lovas-

ës kerékpáros alakulatokat egy lovashadosztállyá szervezték át, míg a gépesített csapatokból 
megkezdték a két páncéloshadosztály felállítását. HL HM 42.000 (ein. 1) a—1942.; HM 137.723 (ein. 
1) b. —1942. 

— 206 — 



csak ezek alkalmazhatók eredményesen és megbízhatóan az őszi esőzések beálltáig. 
Eme évszakokban és tavaszi olvadáskor t a l a j u t a k o n sem a mkp., sem a kp. 
egységek nem használhatók. Ilyenkor igen jó szolgálatot tesznek a lánctalpas mkp-ok. 

C) T ü z é r s é g . 

A gk. dd-nál egy 4 löveges'''' tü. oszt. kevésnek bizonyult. A meneteknél és a harc
nál jelentett indokok miatt minden zlj-hoz már menet közben be kellett 1—1 üte
get osztani, mely harcbalépéskor, mint közvetlenül alárendelt, támogató üteg sze
repelt. Központi vezetésre, illetve súlyképzésre tehát csak 1 üteg és a kp. zlj. előre 
vont ütege állott rendelkezésre. A gyakorlat tehát azt mutatta, hogy minden gk. zlj-
nak szervezetszerűen szüksége lenne 1 ütegre, ezenfelül legalább 3 üteges tü. oszt. 
volna — mint gk. dd. közvetlen — kívánatos a nagy harckiterjedések miatt. 

D) L é g v é d e l m i t ü z é r s é g . 

A tüzérséghez hasonló okokból a gk. dd-nál egy Igv. gá. ü. kevésnek bizonyult. 
Szükséges volna egy Igv. tü. oszt. 1 á. és 2 gá. üteggel. 

E) Légierők beosztása gyors seregtestekhez. 
A gépkocsizó seregtestek igen gyakran kapnak önálló feladatokat, melyek iránya 

egymástól eltérő és amelyek cselekményei térben és időben egymástól olyannyira 
elválasztottak, hogy egy kézben tartott légierőkkel nem támogathatók. Nem egyszer 
fordult elő, hogy az egyik gk. dd., mint hadseregközvetlen, önálló feladattal mozgott, 
a másik pedig egy más irányban mozgó német seregtest kötelékébe tartozott. Ezek 
folytán szükségesnek mutatkozik, hogy felderítésre, légitámadások elleni védekezés
re és a földi harcba való beavatkozásra minden gépkocsizó seregtestnek legyen oly 
kisebb légiereje, mellyel a gépkocsizó seregtestparancsnok önállóan rendelkezik és 
amely légierő őt terepjáró gépkocsikon követni tudja. 

F) A n y a g i e l l á t á s . 

Gyorshadtestünk nem volt minden tekintetbén önálló, messzemenő hadműveletek
re képesítve. 

Seregtesteink és csapataink úgyszólván az utolsó rendszeresített létszámú emberig 
és az utolsó előírt anyagkilogrammig kiszámított gép járműszükséglettel indultak el 
M. állomásaikról. Egy gépjármű kiesése már a rajta levő anyag, illetve harcos egy
ség, vagy ellátási szerv visszahagyását eredményezte, még mielőtt az alakulat ellen
séges behatás folytán előálló veszteséget szenvedett volna. 

Hiányok az alábbiakban mutatkoztak: 
A személyirányítás nem rendelkezett megfelelő számú járművekkel ama célra, 

hogy a kifelé menő pótlásokat, vagy bármely okból visszairányított ember és anyag 
szállítmányokat továbbítsa (37. o. vége). 

Az anyaggyűjtő szolgálat sem külön erre a célra szolgáló személyzettel, sem jár
művekkel nem rendelkezett. Ezek hiánya a jövőben is azt eredményezi, hogy a kü
lönben gazdag zsákmány elkótyavetyélődik. 

Hadtápberendezések biztosítására és az azonnal szükségessé váló területi közigaz
gatás bevezetésére szükséges szervekkel a gyorshadtest nem rendelkezett. 

A harcAó csapat jelenlegi szervezése mellett nem tud zsákmányt, foglyot gyűjte
ni, mert nincs kivel őriztetni és szállíttatni. Ily célból visszahagyott részek a harcos 
erőt fogyasztják el feladatuk elvégzése előtt. 

J a v a s l a t : Fenti hiányok szervezetszerű kiküszöbölése. 
Elengedhetetlenül szükséges, hogy már a csapattestek is tartalék járművekkel, fő-

63 Elirás. Helyesen: egy 4 üteges tü. oszt. 
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leg pedig igen nagy mennyiségű tartalék gépjármű alkatrészekkel rendelkezzenek, 
nehogy motorszeleprugó törés miatt — tartalékrugó hiányában — egész járművek 
essenek ki a további használatból. 

IX. F el s z e r e l é s . 

1. F e g y v e r z e t : Jelenlegi lőfegyvereink tökéletesek, gyakorlati alkalmazásban 
kiválóan megfeleltek. 

Gyorsseregtesten belül a csak pisztolyai való felszerelés (híradók, forgalomszabá
lyozók, gépkocsi és motorkerékpár vezetők, tüzérség kezelő legénysége stb.) nem elég
séges, mert mindezek gyakran önvédelmi harcot vívó egységgé válhatnak. 

A nehézpusk ali/| szállítása gk-ról szállás után, tehát gyalog előnyomu-
lásban nincs megoldva. E célra hevederen húzható, négy keréken mozgó talp volna 
rendszeresítendő, melyet egy ember — a hevedert a vállára és derekára kapcsolva 
— kúszva is mozgathat. Ugyanilyen berendezés volna a gp. részére is kívánatos. (Oro
szok géppuskáinak nagy része ilyen berendezéseken mozog.) 

Az orosz géppisztoly igen hatásos támadó fegyvernek is bizonyult. (A 
mi pisztolyunk csak legközelebbi önvédelemre alkalmas.) 

K g r - b ól a legegyszerűbbet (nyeles kgr.) kell rendszeresíteni, mert ez dobha
tó a legmesszebbre, ebből lehet a legkönnyebben harckocsik ellen köteget készíte
ni és kisebb robbantások elvégzésére is ez a legalkalmasabb. Jelenlegi kgr-unk az 
említetteken kívül nem alkalmas zárt helységbe való dobásra, utcáról ablakon át 
házba való dobásra, lőrésdobásra, harckocsiba való dobásra, védőállásban haránt
gát mögé való dobásra, mert ilyen esetben való dobásnál nem lehet a kgr-ot meg
pergetni. Pergő mozgás nélkül pedig kgr-unk nem robban, jóllehet a felsorolt do
bási esetek fordulnak elő a leggyakrabban.,i!i 

Saját aknavetőn kľ*] kiválónak bizonyult. Az oroszok gránátvetőike ŕ1 

is bőségesen alkalmazták folyamátkeléseik előkészítésénél és védekező harcaikban, 
különösen a harcelöőrsöknél (37. o. vége). 

A p ct. á -k számam szaporítandó volna a kétszeresére önmozgótalapkon.m 

A Igv. gépágy ú70 igen kiváló, egyetemes tűzfegyvernek bizonyult. Alkalma
zásra került elg. repülők ellen (ezekből a csövek számához viszonyítva többet lőtt 
le, mint a lgv. á.), kiválóan működött, mint páncéltörő fegyver harckocsik ellen, igen 
eredményesen működött közre gyalogsági támadás visszaverésében és az elg-nek tűz
zel való üldözésében, a Dnyeper menti folyamvédelemben pedig, mint a saját záró
tűz eszköze, a folyó partján beállítva hatalmas pusztítást végzett az átkelő, majd ké
sőbb visszaözönlő elg. csónakokban. 

64 20 mm-es 36 M. nehézpuska: nagy lőszabatosságú és tűzgyorsaságú könnyű páncéltörő 
fegyver. Fedetlen célok ellen repeszgránáttal 2000 m-en, páncéltörő gránáttal gyengén páncé
lozott célok ellen 600 m-en belül hatásos. Gépjármüvekbe szerelve a fenti célok ellen jól bevált. 
45 kp-os tömege miatt gyalogos szállítása nehézkes volt, ezért 1942-től taligán, vagy kocsin von
tatták. 

65 36 M. csapódó gyújtós kézigránát. Becsapódása pontján robban, de csak akkor, ha előtte leg
alább néhány métert haránttengelye körül pörgetve röpült. Ez a pörgő mozgás biztosította ki a 
gránátot. Az 1941-es hadjárat tapasztalatai alapján rendszeresített időzíthető 42 M. nyeles kézi
gránátot már dobás nélkül is működésbe lehetett hozni. Ezért alkalmas volt erdei- és helység
harcban gurító dobásra, réseken való ki- és beejtésre, ajtókon, ablakon való bedobásra, kisebb 
robbantásokra. 

66 81 mm-es 36/39 M. aknavető: a gyalogzászlóaljak fedezék mögött lévő célok elleni, mere
dek röppályájú támogató fegyvere. 

67 A gyalog- és lövészzászlóaljak meredek röppályájú támogató fegyvere, általában 55 mm-es 
űrmérettel. 

68 Egy gépkocsizó dandár 1941-ben harcos zászlóaljként 4 db. (összesen 24 db) 37 mm-es 36 M. 
páncéltörő ágyúval rendelkezett, amely páncélgépkocsik ellen 1000 m-ig, gyengén páncélozott 
harckocsik ellen 300 m-ig volt hatásos. 

69 A páncéltörő tüzérség mozgékonyabbá tételére hozták létre az úgynevezett páncélvadászo
kat. Ezeket az elavult harckocsik alvázára szerelt páncéltörő ágyúkat elsősorban a Wehrmacht 
alkalmazta. A honvédségnél erre célra a 40 M. Nimród páncélvadászt és páncélozott légvédelmi 
gépágyút rendszeresítették. Az 1942-től átadásra kerülő harcjármű egy Toldi harckocsi alvázára 
szerelt 40 mm-es légvédelmi gépágyú volt. 

70 40 mm-es 36 M. légvédelmi gépágyú: fő feladata a kis magasságban megjelenő légi célok 
leküzdése. Nagy lőszabatosságánál, kezdősebességénél és tűzgyorsaságánál fogva 500 m-en belül 
40 mm-es páncélzatú földi célok ellen is alkalmas volt. 
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Hatásos lgv. tüze. kb. 1000—1500 m magasságig volt csak kifejthető. 
A l g v . á g y ú 7 1 megfigyelés szerint leghatásosabb lgv. tüzét 2—300 m között 

fejtette ki. 
A 10,5 cm könnyű tarack12 kiváló löveg, igen nagy erkölcsi-anyagi löve-

vedékhatással. Nagyon szabatos tűzfegyver, mely pontlövésre is alkalmas. 
A 15 cm közepes tarack13 és 10,5 cm1'' közepes ágyú igen erős lövedékhatású sza

batos tűzfegyver. Vontatója15 az adott terepnehézségeket nem tudta mindenkor ide
jében legyőzni. 

2. Ruházat: Minőségben és színben kiválónak bizonyult. 1938 óta immár ötöd
ízben mozgósított csapataink ez alkalommal erősen elviselt ruházatban vonultak 
el, minek folytán a lábbeli és nadráganyag pótlása már a második hadműveleti hó
naptól kezdve szükségessé vált volna. 

A zubbonyok kívül felvarrott fémgombjai a harcos csapatnál nagy mértékben sza
kadoztak le. 

Itt külön kell jelenteni, hogy tényleges tisztikarunk nem rendelkezik hadihaszná
latra alkalmas felső és alsó ruházattal, valamint lábbelivel. A nálunk szokásos köny-
nyű alsó fehérnemű, az előírt anyagból készült nadrág és zubbony, különösen pe
dig a túlzott angol szabású vékonybőrű lovagló csizma nem valók hadiszolgálatra, 
mert nem nyújtanak védelmet még a nyári időjárás viszontagságai ellen sem, gya
logolni pedig angol szabású lovagló csizmában nem lehet. 

Minden tiszt számára szükséges volna legalább egy öltözet posztóruha, meleg al
só fehérnemű és vízhatlan zsíros bőrből készült lábbeli (Bilgeri csizma igen jól 
megfelelt). 

Nyitott gépkocsiban — tehát parancsnoki beosztásban — már nyári éjszakákon is 
csak bélelt bőr felsőkabátban lehet ülni. Ez minden nyitott gépkocsiban utazó tiszt 
részére rendszeresítendő volna valamivel térden alul érő hosszúságban. 

Nyári meneteknél motorkerékpáron és nyitott gépkocsin ülők részére a szemüveg-
veg ellátott porálarc nélkülözhetetlen. Ennek hiánya igen sok szemkötőhártya és to
rokmegbetegedést idézett elő. Előbbi a látási és figyelési képességet, az utóbbi a be
szélő és vezénylő képességet csökkenti. Ezek elkerülésére feltétlenül szükséges a már 
rendszeresített (38. o. vége) és védőszemüveggel ellátott porálarc beszerzése és ki
adása. Motorkerékpárosok és páncélosok járműveken utazók részére egybeszabott 
szerelőruha volna rendszeresítendő. Ugyanerre szükségük van a nyitott gépkocsin 
utazó parancsnokoknak is. A mkp-ok és páncélosok részére jelenleg rendszeresített 
bőrkabát és -nadrág feltétlenül szükséges, azonban jelenlegi szabásában és hord-
módjában nem felel meg. Ugyanis minden bőrnadrág a fenekében szűk. Ebbe a prém
mel bélelt bőrkabátot csak nagy kínnal lehet belepréselni. Az ilyen módon kényel
metlenné vált öltözet a hideg ellen nem véd, de benne a mozgási lehetőség is nagy
mértékben korlátozva van. Sok mkp-ral való bukásnak volt az indító oka az, hogy 
a szűk ruha következtében a mkp-os combja lágyékban merev és nem tudta lábszá
rait a szükségesnek megfelelően használni. 

A szűk nadrágfenék általában a legénységi posztó- sőt zsávolynadrágoknál is ál
talános jelenség. Ez utóbbiaknál a nadrág hátsó, felső széle is túl alacsonyan fek
szik, ami a nadrágot kényelmetlenné teszi és annak idő előtti elszakadásához vezet. 
Indítóoka ennek az anyaggal való takarékosság, ami azonban a ruha idő előtti el
használódása folytán nem gazdaságos. 

71 Bofors licenc alapján Magyarországon gyártott 3 cm-es 29 M. légvédelmi ágyú, főleg kö
zepes és nagy magasságban megjelenő légi célok ellen. 500 m-en belül 77 mm-es páncéllal bo
rított földi célok ellen is hatásos volt. 

72 Német e rede tű 10,5 cm-es 37 M. k ö n n y ű tábor i t a r a c k (Goring) . F e l a d a t a : fedetlen célok 
béní tása , páncélos j á r m ű v e k leküzdése , fedezékben lévő élő e rők és tűz fegyverek lefogása. Max. 
lő távolsága : 10,8 k m 

73 Magyar g y á r t m á n y ú 15 cm-es 31 M. gépvon ta t á sú közepes t a r ack . F e l a d a t a : fedett célok, 
t ábor i erődí tések rombolása , záró tűz adása . Lő távo l sága : 14,6 k m 

74 Magyar g y á r t á s ú 10,5 cm-es , gépvon ta t á sú közepes ágyú . Fe lada ta megegyez ik a közepes 
t a rackéva l . Max. lő távo lsága : 19,5 k m 

75 28 M. Paves i közepes tüzérségi von ta tó . Két , e g y m á s s a l csuklós m e c h a n i z m u s s a l összekö
töt t félkocsiból ál ló, 40 lóerős, ö s s z k e r é k m e g h a j t á s ú von ta tó . Négy nagy m é r e t ű , t ö m ö r g u m i a b 
roncsú k e r e k é n m a x . 20 k m / ó r á s sebességgel ha l adha to t t . T e r e p j á r ó képességé t a k e r e k e k r e 
szerelt , k iha j tha tó vas fogakka l p r ó b á l t á k fokozni . A kis sebességű és t e l j e s í tményű j á r m ű n e m 
tud t a a gépkocsizó a l aku la tok t e m p ó j á t fe lvenni , azoka t a t e r epen köve tn i . 
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3. Híradóanyag: A rendszeresített rádiónk — gondos, előrelátó és szakszerű 
kezelés mellett — teljesen megfeleltek a felmerült követelményeknek. A gépkocsi
zó alakulatoknál R'3-nál kisebb hatótávolságú készülék már nem használható. Az 
R/7 állomások7" száma a gk. dd. híradószázadánál kettővel szaporítandó volna a 
gyakran szükségessé váló összekötő tiszt, valamint az előretolt részek parancsnoká
val való megbízható összeköttetés fenntartása végett. 

Az állandó szolgálat nagy területre és különösen nagy mélységben való szétszóró
dása miatt ennek központi, gyors irányíthatása ugyancsak szükségessé teszi az R/7 
állomások szaporítását már a dandár és ennél magasabb hadműveleti egységeknél is. 

4. M ű s z a k i a n y a g : Hídanyagunk, különösen az úszó aljzatok száma, a gk. 
dd-nál kevésnek bizonyult. A rendszeresített hídanyag minősége kitűnő és kiválóan 
bevált. Rohamcsónak már a zászlóaljak árkász szakaszainál is szükséges. 

A gyorsbürü-anyag nem bírja a hosszú gk. szállítást, mert már szállítás alatt is 
erősen rongálódott. 

Vegyiharcanyag nem került alkalmazásra. 
Műszaki záróharcakna-anyagunk kiválónak bizonyult és folyamvédelemnél bő

séges, hatásos alkalmazást nyert. 
Magasabb parancsnokságoknál nélkülözhetetlen a fogyó anyagtól független éjjeli 

világítás lehetősége. Erre csak a kis villamos áramfejlesztő berendezések felelnek 
meg, melyek percek alatt telepíthetők és a legszükségesebb munkahelyek világítását 
el tudják látni. A petróleum-gázégők szállítás iránti érzékenységük miatt nem bizo
nyultak megbízhatónak. A csapat zsebvillany lámpával való felszerelésének folyama
tossága minden eszközzel (repülőgépen való tartalékelem és [39. o. vége] égő kiszállí
tása) biztosítandó volna, mert ezek hiánya az éjjeli térképolvasást, forgalomszabá
lyozást és a tüzérség kezelő legénységének működését, tehát a tűzharcot teszi le
hetetlenné. 

Fényszóró-anyag nélkül az alakulatok éjjeW repülőtámadások ellen védtelenek. 
Ilyenek pedig igen gyakran és nagy mértékben fordulnak elő. Szükségesek ezek még 
átmeneti állásharcokban is (folyamvédelem), avagy éjjeli támadásoknál való vakí-
tás céljaira. 

5. G é p j á r m ű a n y a g : A „Botond" típusú csapatjármű ez alkalommal is min
denek fölött állónak bizonyult. Október hó közepétől kezdve csak már a magyar Bo
tond-kocsi közlekedett megbízhatóan, beleértve a német gépjárműveket is. E típus 
kifejlesztése parancsnoki személykocsikká, nagyobb térfogatot befogadó anyaggép
kocsikká, valamint nagyobb motorikus erővel rendelkező vontatókká felette kívána
tos volna. Könnyű tüzérségünket már a hadjárat harmadik hónapjától kezdve úgy
szólván kizárólag Botond kocsik vontatták. A gyorshadtest-parancsnokság a hadjá
rat negyedik hónapjában oly átszervezésre kényszerült, melynek eredményeként az 
ellátó szolgálat zöme is Botond gépkocsikkal bonyolódott le. 

A motorkerékpár anyagunk hiányos és meg nem fe\elő volt. Jó időjárási viszo
nyok mellett — tehát az őszi esőzések beálltáig — a motorkerékpár nem nélkülöz
hető igen hátrányos jelenségek nélkül sem a vezetésben, sem a harcban. Az őszi 
esőzések beállta után már csak lánctalpas motorkerékpárok tudnak közlekedni. Ilye
nek hiánya ugyancsak erősen érezhető. 

A parancsnoki személygépkocsik belső berendezése csapattestparancsnoktól felfe
lé már nem felel meg a korszerű követelményeknek, mert nem nyújtja az időjárás
tól és napszaktól függetlenül a harcászati vezetés lehetőségét korántsem oly mér
tékben, mint a német parancsnoki kocsik. 

6. É l e l m i f e l s z e r e l é s : A taliga-konyha gépkocsizó alakulatoknál a j e 
l e n l e g i alakjában nem felel meg, mert lehetetlenné teszi a főzést menet közben. 
Ezzel szemben az orosz típus célszerűbb, mert rajta a szakács menetközben is fedél 
alatt állhat. Eme konyha főzőszerkezete is korszerűbb a miénknél. 

Híradóegységek, utászok, forgalomszabályozó alakulatok mozgókonyhán kívül fő-
zőládákkal is ellátandók, amit gyakori széttagoltságuk követel meg. 

76 Magasabb parancsnokságok számára rendszeresített, 80—250 km-es körzetben forgalmazó, 
távíró és távbeszélő üzemben működő rádiótípus. 
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Az ivóvízzel váló ellátás rendszeresített edény hiányában nem volt megnyugtató
an megoldható. Vegyi és fizikai vízszűrő berendezések már a csapattesteknél is szük
ségesek. 

Az étkezés változatosaabá tétele, továbbá az egyéni szükségletek könnyebb beszer
zése végett célszerűnek mutatkoznék német mintára legalább seregtestenként 1—1 
kantin felállítása. Ebben a kantinban szerezhetne be a katona tisztálkodási cikkeket, 
dohányneműt, esetleg szeszes italokat, különféle konzerv ételeket, valamint ruha és 
felszerelés karbantartási eszközöket (40. o. vége). 

7. Eü . f e l s z e r e l é s : A ruházat és élelmi felszerelésnél említett indokoknál 
fogva kívánatos volna az egyes zászlóaljakat víztartály kocsikkal ellátni. Ezzel az igen 
nehéz ivóvízellátás, továbbá a mosakodási lehetőség nagymértékben meg lenne te
remtve. 

Az orosz harctér — középeurópai ember számára elképzelhetetlen — útnehézségei 
folytán a dd-ok eü. oszlopai néha 100—150 km távolságra is kénytelenek voltak le
maradni. Ennek folytán 2—2 1 2 napi kínlódásos gk. szállítás után érhette csak el a 
sebesült vagy beteg az eü. oszlopot. Nem egy esetben következett be elvérzés az eü. 
oszlophoz való szállítás közben. 

Ezen a nehéz helyzeten úgy igyekeztünk segíteni, hogy az esetleges tart. zlj., tü. 
osztály, lgv. tü. osztály, hk. zlj. segélyhelyek személyzetéből az eü. oszlop és a zlj se
gélyhelyek közötti területen, lehetőleg központiasan és közel a harcoló csapatokhoz. 
A visszaszállítás azonban innen is nagy nehézségekkel járt, mert hiszen az útvona
lak állandóan 100%-os megterhelés alatt állottak. Az útvonalról való letérés pedig 
1 2—1 napos sárbarekedést eredményezett. 

Fentekből folyóan kívánatos volna: 
a) a sebesültszállító és segélyhely-gépkocsikat terepjáró alvázra építeni, 
b) már a segélyhelyeket is életmentő műtétek végzésére képessé tenni. 
A kezeink közé jutott bőséges orosz eü. anyagban csapatorvosaink kiváló berende

zéseket és gyógyszereket találtak. így az orvosi műszerláda úgy volt alkotva, hogy 
fedelének felnyitása és belső rekeszeinek felhúzása folytán műszerasztallá alakult 
át, melyen a műszerek már használati szükségesség sorrendjében voltak csoporto
sítva. Nagyon sok orvosságot találtunk, mely oltóanyaghoz hasonló módon volt tá
rolva és mely anyag a leggyakrabban előforduló bélhurutos megbetegedéseknél gyor
san ható, kiváló gyógyszernek bizonyult. 

A hideg időjárás beálltával mindinkább rákényszerültek a nyugvó csapatok a la
kosság házainak igénybevételére. Ez, valamint a már említett tisztálkodási nehézsé
gek, elég nagymértékű eltetvesedésre vezetett A dd. eü. oszlop fertőtlenítő berende
zése kevésnek bizonyult. A mosó- és mosdószappanhiány a hadműveletek harmadik 
hónapjától kezdve erősen érezhető volt. A tábori postai csomagforgalom megszűnt, 
hazulról küldeni ilyesmit tehát nem lehetett. A polgári lakosságnál szappanhoz jut
ni ugyancsak lehetetlen volt, mert maguk sem rendelkeztek ilyennel. Végszükség 
esetén az alakulatok maguk igyekeztek szappant főzni, ami azonban szakértelem és 
hozzávaló felszerelés stb. hiányában nem vezetett kielégítő eredményre. 

Minthogy hasonló hiányosságokkal jövőben is számolni kell, szükségesnek mutat
kozik a helyszíni szappanfőzéshez való előkészületek intézményes megtétele (szap
panfőzők kiképzése, főzőedények, kiöntéshez való formák, szóda stb. beszerzése) (41. 
o. vége). 
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TILKOVSZKY LÓRÁNT 

BAJCSY-ZSILINSZKY EMLÉKIRATA 
A KATONAI HELYZETRŐL 

KALLAY MIKLÓS MINISZTERELNÖKHÖZ 
1943 AUGUSZTUSÁNAK ELSŐ FELÉBŐL 

Bajcsy-Zsilinszky Endrének a kormányzó kabinetirodája főnökéhez, Amb-
rózy Gyulához intézett 1943. augusztus 14-i levelében olvashatjuk: „Méltóz
tassál megengedni, hogy Hozzád juttassam pártom megbízásából a »Kisgazda
pártnak« a Miniszterelnök Ürhoz intézett emlékiratát, másodpéldány formá
jában, valamint az azt kiegészítő kis katonai összefoglalásomat, melyet már a 
magam nevében írtam, de átnézettem Tombor Jenővel, s ő helyeselte. Arra 
szeretnélek megkérni, méltóztassál mind a két iratot a Kormányzó Ür öfőmél-
tóságának bemutatni."1 

Augusztus 17-én újabb levelet intézett Ambrózyhoz, emlékeztetve: ,,A na
pokban küldöttem el címedre pártunk memorandumát, és azután a másikat, 
a katonai helyzetről." A Független Kisgazdapárt nevében benyújtott július 
31-i politikai memorandum is Bajcsy-Zsilinszky személyes alkotása volt, ame
lyet pártja magáévá tett, s amelyhez más ellenzéki pártok is csatlakoztak, 
mindenekelőtt a Szociáldemokrata Párt. E memorandum lényege az volt, hogy 
Olaszország kiválása nyomán Magyarországnak is ki kell lépnie a Németország 
oldalán viselt háborúból és semlegessége helyreállítására kell törekednie. A 
memorandum katonai vonatkozásokban való kiegészítéséül Kállay részére 
készített — keltezetlen —„katonai összefoglalásban pedig főleg azt akartam 
kihangsúlyozni, hogy nincs mitől félnünk" ezzel kapcsolatban — írta Bajcsy-
Zsilinszky. Miután így megvilágította a politikai memorandum és a katonai 
helyzetről adott összefoglalás egymáshoz való viszonyát, arra kérte levelében 
Ambrózyt, eszközöljön ki részére — és vele együtt esetleg ellenzéki politikus
társai részére is — kihallgatást a kormányzónál, mert úgy tapasztalja, hogy 
törekvéseik nagy ellenállásba ütköznek. Miklós Béla altábornagy, a kormányzó 
katonai irodája főnökének segítségét is szeretné esetleg igénybe venni, „főleg 
a katonai kérdésekben."2 

Bajcsy-Zsilinszky — kizárólag a maga személyében — meg is kapta a kor
mányzói kihallgatást augusztus 25-ére. Közben — augusztus 16-án vagy 17-én 
— már módjában volt megismertetnie „katonai emlékiratát" — immár így 
beszélnek a „kis katonai összefoglalás"-ról — a honvéd vezérkar főnökével, 
Szombathelyi Ferenc vezérezredessel, akivel augusztus 26-án — tehát kormány
zói kihallgatását követő napon — még alkalma volt folytatni vitáját. Bajcsy-
Zsilinszky naplószerű feljegyzései részletesen beszámolnak kormányzói kihall
gatása és a vezérkar főnökével folytatott vitája lefolyásáról.3 

A „katonai emlékirat" két alapvető vonatkozásban igyekezett bátorítást 
adni a „politikai emlékirat"-ban kifejtett terv — Magyarországnak a német 
szövetségben viselt háborúból való kiválása — elfogadásához: 1. A németek 

1 Országos Széchényi K ö n y v t á r Kéz i ra t t á ra (OSzKK), Bajcsy-Zsi l inszky i r a thagya ték . Fond 
28 '69. 

2 Uo. 
3 Tilk.ovszk.-y Lóránt: Bajcsy-Zsi l inszky. í r á sok tőle és róla. Budapes t , 1986. 115—128. o. : Kor

mányzó i k iha l lga táson ; 129—147. o. : Vita a vezé rka r főnökével . 
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már végérvényesen vesztésre állnak, szárazföldön, levegőben, tengeren; a ve
lük szemben álló katonai koalíció erőfölénye egyre növekszik, óriási ember- és 
anyagtartalékai vannak egész földrészeken. Semmi valószínűsége annak, hogy 
a német diplomácia a Szovjetunió és az angolszász hatalmak közt mutatkozó 
bizonyos feszültségeket kiaknázhassa e koalíció megbontására, egy német
szovjet különbéke létesítésére, vagy hogy egy szovjet-japán katonai együttmű
ködés jöhetne létre az angolszászokkal szemben. 2. Az angolszászok és a Szov
jetunió közti — szövetségükön belüli — erőviszonyok annyira egyenlőtlenek 
az előbbiek javára, hogy Európa bolsevizálásútól nem- kell tartani. Nem csak 
az angolszász katonai erő nyújt ez ellen biztosítékot, hanem az a jóléti társa
dalom is, amelyet — Beveridge angol közgazdász terve alapján — Európában 
a háború után megvalósítanának. Különben is a Szovjetunió, amely a Komin
tern 1943 májusi feloszlatása óta is rendelkezik bár .,ötödik hadoszlopokkal" 
az egyes országokban, valószínűleg le is tett. világforradalmi terveiről, sőt 
előfordulhat, hogy odahaza is fel kell számolnia a terrort és diktatúrát, s hatal
mának valamiféle szociáldemokrata rendszerré kell szelídülnie. Az újjáépítés
hez szüksége lesz angolszász támogatásra. 

Bajcsy-Zsilinszky szerint az angolszász haderő szicíliai partraszállása arra 
utal, hogy a következő lépés az olasz félszigeten való partraszállás, illetve az 
Adria felől való előnyomulás lesz, közvetlenül Németország irányában készítve 
elő a döntő csapást; a Balkán, minthogy a németek ilyen körülmények közt 
kénytelenek lesznek kiüríteni, nem lesz a harcban álló nagyhatalmak összecsapá
sának színtere. Az angolszász hatalmaknak természetesen nem lenne ínyükre, 
ha a Balkánra szovjet csapatok hatolnának be, de a szovjet előnyomulás üteme 
fékezhető a számukra történő hadianyag-, élelmiszer- és egyéb szállítások ada
golásával, s főleg a szovjet részről egyre sürgetett második arcvonal megnyitá
sának halogatásával. Ha pedig a szovjet csapatok mégis elérnének a Balkánra, 
az angolszász hatalmak óriási erőfölénye a nagy anyagi és vérveszteségeket 
szenvedett Szovjetunióval szemben még mindig elégséges lesz visszaszorítá
sukra diplomáciai, vagy ha szükséges, katonai eszközökkel is. A ,.katonai emlék
irat" szerint Magyarország számára igen kedvező, hogy a várhatóan Olaszor
szág, illetve az Adria felől bekövetkező angolszász előnyomulás, amellyel egy
idejűleg valószínűleg a Csatorna felől is támadás indul a németek ellen, leg
feljebb az ország néhány nyugati, dunántúli vármegyéjét tenné hadszíntérré, 
így ugyanis nem kell attól tartani, hogy nagyobb német katonai erőt koncent
rálnának ebbe a térségbe, ami megakadályozhatná kiválásunkat a háborúból. 
A magát mielőbb nem hadviselőnek, majd semlegesnek nyilvánító Magyaror
szág, miután visszanyeri szabad önrendelkezését, a maga félmilliós, viszonylag 
nagy katonai erejével Közép- és Délkelet-Európa igen jelentékeny katonai té
nyezőjévé válhat: hagyományos önvédelmi feladatára vállalkozhat történelmi 
határain (ami más szóvei annyit is jelent, hogy teljessé teszi revíziós terület
gyarapodásait, mindenekelőtt Erdélyben). 

A Bajcsy-Zsilinszky által készített katonai emlékirattal nem annak címzett
je, Kállay miniszterelnök foglalkozott érdemben, hanem a legfelsőbb hadúr 
és a honvéd vezérkar főnöke. Egyikük sem tartotta vállalhatónak a háborúból 
való kilépés kockázatát az adott pillanatban. Nem voltak meggyőződve a néme
tek biztos és teljes vereségéről és elég erősnek tartották őket az idő szerint ahhoz, 
hogy a kilépési kísérletre az ország megszállásával feleljenek, amelybe — mint 
tartani lehet tőle — román, szlovák, horvát csapatokat is bevonnának. Nem 
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tágí tot tak at tól a nézetüktől , hogy a németek mellett i k i tar tás nyúj tha t leg
inkább biztonságot Európa — s benne Magyarország — bolsevizálásának vesze
delmével szemben. 

Bajcsy-Zsilinszky eddig publ ikála t lan „katonai emlék i ra ta" nem kevésbé 
fontos kordokumentum, mint a Függet len Kisgazdapár t nevében benyújtot t — 
m á r két és fél évtizede közzétett — „politikai emlékirata" 4 , amellyel összefügg, 
hiszen kiegészítéséül készült. Ugy véljük, fontos ennek publikálása is.5 

Nagyméltóságú 
clr. Kállay Miklós urnák 

m. kir. miniszterelnök 
Budapest 
Miniszterelnökség. 

Nagyméltóságú Miniszterelnök Ür! 

Pártunk legutóbbi emlékiratát katonai vonatkozásokban — ezúttal csak a magam 
személyében, de egy egészen kivételes tehetségű magasrangú hivatásos katona bará
tom jóváhagyásával, illetőleg részletekben való kiigazításával — alábbiakban sze
retném kiegészíteni. 

1. Erőviszonyok az angolszászok és a Szovjetunió között. 
Az erőviszonyok a háromhatalmak és a szövetségesek között annyira véglegesen a 

háromhatalmak rovására alakultak ki, hogy e tekintetben — az olasz fasizmus óta 
különösen — valósággal szószátyárkodás volna bármi további összehasonlítás. 

Annál kevésbé mondható tisztázottnak az erőviszonyok kérdése az angolszászok 
és a Szovjetunió között. Természetesen csupán vázlatszerűen sorolom föl a követ
kezőket: 

a) angolszászok körülbelül annyian lehetnek a földön, mint a Szovjetunió népei : 
vagy száznyolcvanmillió ember. De ezidőszerint az orosz száznyolcvanmillióból talán 
egyharmadnyi, vagy a szovjet területre való átmenekülés révén annál nem sokkal 
kevesebb, német megszállás alatt senyved. 

b) Az angolszászok mellett áll a Brit Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok 
minden népe, közülük még Indiát sem sikerült, a legnehezebb időkben sem, föllazí
tani, ez szintén néhány százmillió embertartalékot jelent, Kínával együtt sok száz
milliót. 

c) Az angolszászoknak van még egy óriási ember- és anyagtartalékuk: Európa s 
az egész világ szabadszellemű, szabadságra vágyó népei, a semlegesek és pillanatnyi
lag leigázottak egyaránt, kiket London és Washington alkalomadtán és szükség esetén 
fölfegyverezhet és mozgósíthat bármelyik diktatúra ellen. 

cl) Az angolszászok anyagi ereje sokszorosa az oroszokénak. 
e) Az angolszász katonai erő ma már sokkal több, mint az orosz, s ez a különbség, 

részben a felőrlő keleti harcok, részben az óriás angolszász hadianyaggyártás folytán 
egyre csak nő, az angolszászok javára, akik idáig még emberben, anyagban nem 
sokat veszítettek. 

f) Az angolszászoké a tenger és az óceán, birodalmaik és flottáik révén. 
g) Az angolszászoké az egyre szédítőbb arányban megmutatkozó légi fölény, ennek 

a háborúnak egyik döntő fegyvere. 
h) Anyagilag — hadianyag, élelmiszer, egyéb nyersanyag és készáruk tekintetében 

— az oroszok vannak függő helyzetben az angolszászoktól, nem megfordítva. 

4 A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt emlékirata Magyarország külpolitikai 
és belpolitikai kibontakozásáról, Kállay Miklós miniszterelnökhöz (1943. július 31.) (Közli: Pin
té/- István) Századok, 1965. évf. 1—2. sz. 172—198. b . 

5 A 7 gépelt oldal terjedelmű ..katonai emlékirat" közlése az Országos Levéltárban található 
példány alapján történik. (K. 107.. 184. csomó Baross-Drucker György 1943—1944. évi iratainak 
5. dossziéjában). A Bajcsy-Zsilinszky irathagyatékban fennmaradt példány csonka: 2. és 3. 
oldala hiányzik. (OSzKK. Fond 28 5.) 
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Ezekből az adottságokból következik egy angolszász-szovjetorosz erőpárhuzam 
során a legdöntőbb jelentőségű és kiegyenlíthetetlen többlet az angolszászok javára: 
Szovjetoroszország nagyobb flotta híján, világóceáni pozíció nélkül, anyagiakban is 
az angolszász világhoz kapcsoltan, ma még legértékesebb területeiről is megfosz-
tottan, csak egyet tehet: védekezik a német haderővel szemben és legfeljebb meg
veri azt. De valójában csak egy irányban nyomulhat előre: nyugat felé. Ezzel szem
ben az angolszászok az óceánoknak és ma már a Földközi tengernek is birtokában: 
akkor és ott támadnak, amikor és ahol akarnak. 

Vagyis: az angolszászoké a nagyobb erő, és övék a politikai és katonai kezdemé
nyezés hatalma. Ez azt jelenti, hogy szabadabban választhatják meg céljaikat is, 
eszközeiket is, de az időtényező is az ő hatalmukban van. Szovjetoroszország, még 
ha legyőzné is a német keleti haderőt, adottságánál fogva csak szűkebb körben 
mozoghat szabadon, és kénytelen kompromisszumra lépni az angolszász túlhatalom-
mal. 

Ez természetesen nem azt jelenti, mintha remélni lehetne, hogy Sztálin a Komin
tern föloszlatásával komolyan lemondott volna a világforradalom gondolatáról, vagy 
hogy a két angolszász hatalom politikai és katonai felsőbbsége akkora volna, hogy 
az diktálási lehetőséget biztosítana nekik. A szovjetorosz katonai erő szinte kimerít
hetetlennek látszik, méreteiben és nagyszerű fölszereltségében még csak most bon
takozik ki igazán a bámuló világ szeme elé. Világos, hogy ez az óriási erő az angol
szászokat is szorítja bizonyos kisebb-nagyobb kompromisszumok felé. Mégis: az 
angolszász fölény olyan nagy és olyan biztos alapokon nyugvó, amely egyszerűen 
elképzelhetetlenné teszi, hogy életérdekeik ellenére is belemenjenek kompromisszu
mokba. 

Igaz, Szovjetoroszország — elméletben — kelet felé megegyezhet Japánnal, mellyel 
ma sincs hadilábon, vagy kiegyezhet — esetleg egy bolsevizálódó — Németbiroda
lommal. 

De föl kell vetnünk a kérdést mindenekelőtt: miért tenné ezt Szovjetoroszország, 
rettenetes vérveszteségei s legértékesebb területeinek pusztulása után? Miután 
majdnem elvérzett a német kolosszussal való élethalálharca során, miért vállalná a 
további élethalálharcot két ma már nyilvánvalóan a németnél egyenként is nagyobb 
kolosszus, a Brit Birodalom és az Egyesült Államok, sőt Páneurópa, Pánamerika, 
Pánausztrália és legalábbis — Kínával és Indiával — kétharmad Ázsia ellen? Ezt a 
mérhetetlen kockázatot csak akkor vállalhatná, ha az angolszász hatalmak Szovjet-
oroszoiszág nagyhatalmiságát, vagy éppen létét fenyegetnék, s ugyanakkor reményük 
lehetne valaminő bolsevista világforradalomra a közeljövőben. De egyfelől az angol
szászok semmiesetre sem akarják csorbítani Szovjetoroszország birtokállományát, sőt 
valószínűnek látszik, hogy nyugat felé Besszarábiát, Bukovinát, sőt talán jó darab 
feketetengeri román tengerpartot is, szívesen odaengednék Oroszországnak, s talán a 
balti államokat is, ha nem is szívesen, kelet felé pedig még nagyobb területi enged
ményeket tehetnek a Szovjetnek. Másfelől pedig a világ bolsevizálódása a Beveridge-
tervvel jellemezhető radikális, de szabadszellemű új nagyvonalú szociálpolitika és 
szociális átalakulás küszöbén, valamint a szociáldemokrácia újabb európai és világ
viszonylatban is jelentkező megerősödése révén: enyhénszólva reménytelen. A koc
kázat, melyet Szovjetoroszország kétségtelenül vállalni kénytelen egy angolszász-orosz 
összefogás és együttműködés esetén, az, hogy esetleg le kell bontania a terrort és a 
diktatúrát. De vájjon, fölmerül a dilemma: Oroszország biztonsága és újbóli fölépí
tése, esetleg a terror és diktatúra lebontása, vagy éppen a bolsevista rendszernek 
valaminő mensevik-féle vagy szociáldemokrata rendszerré való átszelídülése formá
jában, vagy a reménytelen küzdelem újraíölvetele a világforradalomért egy vagy 
két olyan partnerrel, amely lelke mélyén nem bolsevista s közülük a japán alig is 
bolsevizálható: nem kétséges, hogy Szovjetoroszország inkább az előbbit fogja válasz
tani. Nem szólván arról, hogy Kína barátságának elvesztéséért sem volna megfelelő 
kárpótlás Szovjetoroszország számára egy orosz-japán együttműködés. 

Konkrétebben: az angolszász hatalmak és Szovjetoroszország között más lényege
sebb ellentét e pillanatbari alig lehet egyéb, mint hogy az angolszászok nem enged
hetik meg Európa és a világ bolsevizálását, és hogy nem hajlandók Oroszország 
egyoldalú befolyása alá bocsátani a skandináv áUamokat, Finnországot, Lengyelor
szágot, automatikusan a középső Dunavölgyét és a Balkánt, s hogy ha be is engednék 
valami módon Oroszországot a Földközi tengerre, ennek a fő brit idegpályának, mely 
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immár angolszász idegpályává változott, birtokát megosztani nem hajlandók Szov
jetoroszországgal. Ez az ellentét, bár azt sem tudjuk, mekkora mértékig áll fönn, 
elég erős lehet arra, hogy bizonyos diplomáciai erőpróbákat, esetleg huzavonákat 
eredményezzen, de gyönge ahhoz, hogy Szovjetoroszországot az angolszász hatal
makkal való szakításra ösztökélje. 

Ez az angolszász-szovjetorosz helyzet körülbelül így alakult ki: 
Egy az, hogy a Németbirodalom támadása elébe vágott a Szovjet politikájának, 

mely nyilván két eshetőség között kívánt választani az új világháborúban: semleges
ség végig, vagy beavatkozás akkor, mikor a két addigi háborús fél már alaposan 
megfogyasztotta egymás erőit s eként szovjetorosz erővel eldönteni a háborút. Meg
fordítva történt: Szovjetoroszország került az őrlőmalomba. Más meg az. hogy a 
Németbirodalomnak az orosz-német háború előtt sem volt meg — már 1940. szep
tember 15-én sem, mikor a Royal Air Force első fényes győzelmét aratta a német 
légierőn — a szükséges légi fölénye Anglia elözönléséhez. mégkevesbé a tengeri 
fölénye. Könnyen kiszámítható, hogy Nagybritannia és az Egyesült Államok azóta, 
három év alatt, hova fejlesztették légierőiket, flottájukat, különösen a tengeralatt
járó háború letörése óta, valamint szárazföldi haderejüket, amivel még elérhetet
lenebb távolságba tolódott Anglia elözönlésének lehetősége és reménysége. 

Az kiszámítani, hol — hol mindenütt — fognak az angolszászok támadni, nem 
lehet. De azt lehet tudni, hogy sem politikai, sem katonai érdekeik ellenére nem 
fognak cselekedni, miután birtokukban van a kezdeményezés hatalma. 

Ezt minden bizonnyal tudják Sztálinéit is. Bizonnyal látják a világforradalom és a 
világbolsevizmus belátható időn [belül] való reménytelenségét, viszont Oroszország 
fölépítésének elengedhetetlen és elodázhatatlan szükségét s egyetlen lehetőségét az 
angolszász segítség útján. Ezért valószínű, hogy inkább az angolszászokkal való 
együttműködés kétségtelenül egy és más tekintetben kényelmetlen kompromisszumát 
vállalják továbbra is, mintsem egy németekkel vagy japánokkal való különbéke, il
letve együttműködés mérhetetlen kockázatát. Mindezeknél fogva az a valószínű, hogy 
Sztálin, legalábbis egyelőre, félreteszi talán „jobb időkre" — ha ugyan föl nem 
számolta magában már — a világforradalom tervét és inkább a nagyobb erővel 
egyezik meg, amely ellenségként esetleg, sőt valószínűleg, őt is félreállíthatná. 

De mind e meggondolásokba nyilván belejátszik az Idő is, mely hol nem vár, hol 
nem siet. S egy olyan kiváló képességű államférfiú, mint Sztálin, aligha téveszti 
szem elől, hogy az időtényező az angolszászok bi; tokában van. Az angolszászok 
siettethetik is, késleltethetik is a háborút, ahogy az érdekeinek megfelel. 

2. A következtetések reánk nézve is. 
Az angolszász túlerőből és nagyobb mozgási, cselekvési szabadságból, szemben a 

szovjetorosz kisebb erővel és mozgási korlátozottsággal, világosan következik, hogy 
az angolszászok nem engedhetik be az oroszokat a Balkánra, Lengyelországba. Finn
országba. Ezt elérhetik valószínűleg — kisebb részben — az oroszoknak való hadi
anyag-, élelmiszer- és egyéb szállítások adagolásával, főleg a második arcvonal meg
felelő tempírozásával. Szükség esetén pedig hatalmi szembefordulással is, vágső 
esetben az egész világ, elsősorban egész Európa fölfegyverzésével és mozgósításával. 
Nyilvánvaló, hogy egyedül az angolszászok tudják a világot igazán megmozdítani, 
ha kell, a bolsevizmus ellen. 

Ezt minden bizonnyal tudják Sztalinék is. Azt is kell, hogy tudják: bár mindenütt, 
főleg a háborúvesztes és a szociális szempontból kiegyensúlyozatlan országokban 
van bizonyos, esetleg igen erős „ötödik hadoszlop": ezek együttvéve is csak akkor 
segíthetnének lángralobbantani komolyan a bolsevista világforradalmat, ha Szovjet
oroszország lehetne egyedüli győztese a világháborúnak. Erről pedig a fentebb kifej
tett erőarányok és helyzet folytán még csak szó sem lehet. 

De éppen úgy következik ebből a túlerőből és anyagbeli, kezdeményezési elsőbb
ségből és nagy mozgási szabadságból az angolszászok oldalán az is, hogy fölösleges 
akciókat nem csinálnak. Igyekeznek minél kevesebb kockázattal, mennél kevesebb 
erőpazarlással s mennél rövidebb úton leteríteni a Németbirodalmat. Olaszország 
birtokában délről közvetlenül megindulhatnak-a Németbirodalom ellen. Ugyanakkor 
északnyugatról a Csatorna felől is, eként harapófogóba kapva a birodalmat. Nincsen 
okvetlenül szükségük sem egy hosszú franciaországi, sem egy szintén pár ezer kilo
méteres balkáni arcvonalra. Egy Adria felől és a Csatorna felől — Norvégia, talán 
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Finnország fölhasználásával — való támadás hadászatilag lekapcsolná Franciaorszá
got és a Balkánt, illetőleg sikere esetén inkább tisztogatási, mellékhadszíntérré deval
válná mindkettőt. 

Nehéz elképzelni, hogy az angolszász hadvezetőség mesterségesen törekednék 
sokezer kilométerrel Franciaországon és Balkánon meghosszabbítani a maga arc
vonalát, ahelyett, hogy a légitámadások útján megdolgozott és haderejét sokfelé 
szétosztott Németországot magát venné egy déli — északnyugati közvetlen harapó
fogóba. 

Ezt az elgondolást politikai szempontok és meggondolások is valószínűsíteni lát
szanak, sőt újabb ankarai értesülések is. Ha bizonyosra is vehető, hogy az angol
szászok nem hajlandók beengedni a Balkánra — végszükség nélkül — az oroszokat, 
az is bizonyos, hogy ok nélkül nem rontják az angolszász-orosz viszonyt, amely 
amúgy sem látszik tisztázottnak és zavartalannak. Márpedig egy sietős, katonailag 
nem okvetlenül szükséges, nagyerejű balkáni angolszász akció azt a látszatot is kelt
hetné, hogy az angolszászok sietnek elébe vágni ezen az orosz politika részéről egy 
évszázad óta protektori szándékokkal kezelt Balkánon Szovjetoroszországnak. És egy 
másik, egyszerre politikai és katonai szempont: Törökország beavatkozása egy balkáni 
nagyarányú akcióba különösen kényelmetlen volna Szovjetoroszországnak, nagyon 
is nyilvánvalóvá tenné, hogy Törökország ismét levantei és balkáni nagyhatalom, 
újból óriási katonai fölényben a Balkán szláv népeivel szemben. És egy harmadik 
politikai és katonai meggondolás: Törökország és a közelkeleti szövetséges haderő 
puskaporának szárazon tartása arra az — egyébként egyelőre valószínűtlen — eshe
tőségre, ha Szovjetoroszország mégis megkísérelné a Balkán elözönlését. A török 
politika újabban való visszakanyarodása a tényleges semlegesség álláspontjára — 
ami aligha történhetett angolszász jóváhagyás nélkül — szintén azt látszik valószínű
síteni, hogy a Balkán egyelőre nincsen az angolszász hadviselés homlokterében. Ha 
csak a Balkán északnyugati sarka, s ennek következéseképpen Magyarország nyugati 
részei, maximálisan a Dunántúl, nem válnék hadszíntérré. A Balkán egészében, leg
feljebb egy túlságosan gyors ütemű szovjetorosz előrenyomulás esetén, amikor 
előreláthatólag akcióba lépne Törökország és a szíriai és közelkeleti angolszász 
haderő. 

Mindez talán némileg merész és önkényes találgatás, de szerintem erre a kedvezőbb 
eshetőségre is föl kell készülnünk. Arra, hogy az események sodrában aktívabb 
magyar politika lehetőségei is megnyílhatnak számunkra. Mert ha Magyarország nem 
válik a maga egészében, legfeljebb nyugati részeiben világerők mérkőzése helyévé, 
Magyarország relatív nagy katonai ereje — a szükséges személyi átcsoportosítás és 
gyors átnevelés után — az átmenetileg és éppen a legnehezebb időkben magára 
hagyott Közép- és Déleurópa igen jelentékeny politikai és katonai tényezőjévé válhat. 

A Balkán relatív kikapcsolódását a nagyobbarányú hadműveletekből annyi komoly 
szempont, meggondolás, jel és értesülés látszik valószínűsíteni, hogy ezt a magyar 
politikának is igen komoly számításba kellene vennie, legalábbis mint egy bekövet
kező eshetőséget, s ezen az alapon is minél szorosabbra fűzni — ami hál, Istennek 
nyilvánvalóan történik is — Törökországgal, a Balkán vezető hatalmával, barát
ságunkat. 

Úgy gondolom, ebben a perspektívában lényegesen megkisebbedik lassan esedé
kessé váló semlegességi s a már most esedékessé vált nem hadviselői deklarációnknak 
kockázata. S ez az optimistább lehetőség csak sürgetheti kiválásunkat a háborúból, 
szabad önrendelkezésünk visszaszerzésének és bátor önvédelmünk új raf öl vételének 
parancsnoló szükségességét. 

Fogadja Miniszterelnök Ür őszinte tiszteletem kifejezését, mellyel vagyok 
igaz híve 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 
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SZEMLE 
A MAGYAR KATONAI EMIGRÁCIÓ 

ÉS A HADTÖRTÉNETlRAS 

Adonyi—Naredy Ferenc kritikai írásaiból 

Gondolatok a 
MAGYARORSZÁG HONVÉDELME A II. VILÁGHÁBORÜ ELŐTT ÉS ALATT 

(1920—1945) című könyvsorozat III. kötetéhez 

Most, hogy Dalnoki Veress Lajos szol
gálaton kívüli vezérezredes szerkeszté
sében a „Magyarország honvédelme a 
II. világháború előtt és alatt (1920— 
1945)" c. könyvsorozat utolsó kötete is 
a könyvpiacra került, elérkezettnek lá
tom az időt, hogy mint az első, már 
1954-ben megjelent magyar háborús 
szakkönyv, „A magyar katona a II. vi
lágháborúban" (Ungarn's Armee im II. 
Weltkrieg, Vowinckel Verlag) szerzője, 
papírra vessem gondolataimat, vélemé
nyemet eme részeiben kiváló, sok rész-
letadatot tartalmazó művel kapcsolat
ban. 

Előre kell bocsátanom, hogy a szer
kesztő bizottság elnöke, Veress Lajos 
vezérezredes, aki a Ludovika Akadémi
án hadtörténelem tanárom, és a tordai 
csatában hadseregparancsnokom volt, 
egy évvel azután, hogy Magyarországot 
(1956-ban) elhagyta, szemrehányást tett 
nekem, mondván: a katonai emigráció 
még semmit sem alkotott a szakiroda
lom terén, holott könyvem akkor már 
mind Magyarországon, mind a Macart
ney professzor híres történelmi művéhez 
forrásmunkaként szerepelt. — Ezt csak 
azért említem, mert kár volt, különö
sen e III. kötet szerzői részéről — ki
véve vitéz Major vezérezredest —, hogy 
nem vették figyelembe azt, amit én, egy 
kísérő írásban, említett munkámban is 
kifejezésre juttattam: „Az emigrációs 
lehetőségeket tekintve, főleg a tudomá
nyos kutatáshoz szükséges adatok, ok
mányok hiányossága folytán, ez a mű 
távolról sem tarthat igényt a teljesség
r e . . . Ismételjük, a könyv célja nem is 
hadtörténelmi mű alkotása, hanem a vi
lágháború magyar katonájának elfogu
latlan bemutatása és a magyar kato
naeszmény ápolása." Tudniillik ez a 
könyv sem „hadtörténelmi mű", s érté
ke inkább abban rejlik, hogy az én 
könyvemben helyszűke miatt csupán 
érintett adatokat a kor még élő sze

replői saját tudásukkal, élményeikkel, 
tapasztalataikkal kiegészítették, ámde 
lényegileg semmi újat nem hoztak, nem 
úgy mint pl. Darnóy Pál kiváló hadtör
ténelmi részletekkel összeállított és a 
Hadak Utján-ban megjelent sorozata, a 
„Hadtörténelmi részletek a magyar tér
ségben lefolyt küzdelem döntő szaka
száról (1944/45.)". Ezért a fenti új mű
vet is, jellegénél fogva, inkább a „Ma
gyar hadtörténelmi adalékok (1920— 
1945)" cím illette volna meg; az szak
szempontból találóbb lett volna. 

Ez a könyvsorozat — különösen an
nak III. kötete —, egyes elfogulatlan, 
kiváló szerzőitől eltekintve, sajnos ma
gán viseli az önigazolás szándékát a 
történtekkel kapcsolatban — mindenne
mű ellenelképzelés nélkül. Ezek a szer
zők, éppúgy mint Nemeskürty István a 
„Rekviem egy hadseregért" c. könyvé
ben, nem veszik figyelembe Magyaror
szág geopolitikai helyzetét és a katonai 
akciók indítékát képező történelmi-poli
tikai megfontolásokat. Ahogy Dr. Cser-
nohorszky helyesen írja a fenti könyv
ről készült kritikájában (Nemzetőr) : 
, , . . . mintha Magyarország a németek 
által megszállt Európában azt csinálha
tott volna, amit akart, s akkor léphetett 
volna ki a háborúból, amikor erre ked
ve kerekedett . . ." , vagy: „ . . . a német 
szövetségből való tartózkodása sem 
menthette volna meg tragikus sorsától." 

A hibákat kizárólag a „központi ve
zetés", a vezérkar számlájára írják, 
mintha az minden gondolkodás nélkül 
a hitleri rendszer kiszolgálója lett vol
na s ezen a téren egészen az „árulás" 
vádjáig mennek! Ezeket a sebeket 
most, 45 év után, felszakítani igazán 
kár volt! 

Egy katonaírónak a szakszerűségre 
kell törekednie és nem egyéni politikai 
felfogását, érzelmeit hangsúlyozni, s 
azokat a történtek leírásában visszaad-
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ni, különösen nem saját bajtársaival 
szemben, még ha nézete szerint azok 
talán helytelenül is cselekedtek, éssze-
mélyeskedően, a származási ' táblázatot 
kihangsúlyozva nyilatkozni. Ez feltét
lenül elítélendő! 

Az én 1954-ben megjelent könyvem
ben az ellenséggel szemben is csak a 
realitásokat, a tényeket ismertettem, 
igyekeztem kerülni minden olyan kife
jezést, jellemzést, mely bántóan hatha
tott volna. Én is felsoroltam a szövet
séges német vezetés hibáit, visszaélése
it, elítélendő magatartását, de ezzel kap
csolatban szabadjon idéznem nem Hit
ler-barát német szakemberek kritiká
ját: „Der Verfasser übt auch herbe, 
aber taktvoll vorgetragene Kritik an 
der in den letzten Kriegsjahren immer 
stärker zugetretenen Starrheit und Un
zugänglichkeit der höchsten deutschen 
Führung." (Wehrkunde) 

Az elvi észrevételek után lássuk a 
részleteket : 

A származási kérdés: Mindenekelőtt 
a „származási táblázat" alapján ki aka
rom fogni a volt vezérkari tiszteket bí
rálók vitorlájából a szelet. 

A származásáról senki sem tehet és 
a honvédség sem marasztalható el, hogy 
tisztikarának annyi „vegyes" származá
sú tagja volt, mert hisz az Osztrák— 
Magyar Monarchia soknépűsége ráütöt
te bélyegét nemcsak az egész magyar, 
hanem az osztrák középosztályra is. 
Erre vonatkozólag idézem técsői Mó
ricz Béla családtörténész által a den-
geleghi, csokalyi Fényes család törté
netéről írottakat: „Maximilian Naredi 
alezredes beházasodása a Fényes csa
ládba egyik bizonyítéka annak a sok 
száz és ezer esetnek, miként vált az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadserege 
a két ország közti társadalmi közeledés
nek kapcsává." Hogy a tisztikarban 
több osztrák (német) származású tiszt 
szolgált az I. világháború után, az a cs. 
és kir. közös hadsereg öröksége volt, 
ahol sok „vegyes" származású tiszt 
szolgált magyar legénységű alakulatok
nál is, akiket a Monarchia szétesése 
után átvettek az új m. kir. honvédség
be és később utódaik is — rendszerint 
— a tiszti pályát választották. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy zömük nem 
lett volna épp olyan jó magyar, mint 
akik magukat „mélymagyarnak" val
lották! 

Történelmünk számtalan példája bi

zonyítja ezt a megállapítást. Vegyük 
csak az 1848-as szabadságharc példá
ját, ahol a magyar ügyért kivégzett 13 
tábornak között 8 nem magyar szár
mazású volt, mégis mindnyájan a ma
gyar állameszmét szolgálták. Ezt tették 
a m. kir. honvédség „vegyes" szárma
zású tisztjei is, ezért felelőtlenség e kér
désben általánosítani! Én inkább azt 
állítom, hogy nem a származás, hanem 
inkább a társadalmi és szociális légkör, 
melyben egyes tisztek éltek, befolyásol
ta „németbarátságukat*' vagy „német-
ellenességüket". 

Jellemző a „származástól független" 
beállítottságra és cselekvésre Werth 
Henrik vezérezredesnek a Vezérkar Fő
nökének 1940 tavaszi pozitív reagálása 
az úgynevezett „Molotov-ajánlattal" 
kapcsolatban, amiről Zakó András ve
zérőrnagy, a Legfelsőbb Honvédelmi 
Tanács akkori titkára, eredeti okmá
nyok alapján, következőképpen ír: „A 
magyar külpolitika 1939 és 1941 között 
is már két malomkő között őrlődött. . . 
A szovjetekkel való kezdeti kapcsola
tok látszólag jól indultak . . . 1940 tava
szán egy kimondottan politikai jellegű 
közeledés történt. Ugyanis amikor a 
magyar kormány 1940. április 24-én né
met—olasz—magyar megbeszéléseket 
sürgetett a Romániával szembeni reví
ziós igényeink megvalósítására, Hitler 
ezt határozottan visszautasította, mert a 
nyugati arcvonalon tervezett hadműve
letekre való tekintettel keleten és a Bal
kánon a békességet minden áron fenn 
akarta tartani. Erre a szovjet kormány, 
amely akkor már elhatározta Besszará-
bia és Észak-Bukovina annektálását, 
katonai szövetséget ajánlott fel nekünk 
Románia ellen, erdélyi céljaink előse
gítésére." E sorok írója, néhai Zakó ve
zérőrnagy, részt vett a Legfelsőbb Hon
védelmi Tanács ülésén, amelyen a hon
véd vezérkar főnöke, Werth Henrik ve
zérezredes, a szovjet ajánlatot megfon
tolandónak tartotta és ilyen értelmű 
előterjesztést tett is a Tanácsnak. A ké
sőbb minduntalan „németbérencséggel" 
vádolt Werth vezérezredes tisztában 
volt a német állásponttal, de volt olyan 
jó magyar, hogy a nemzeti célok érde
kében kész volt akár ilyen kockázat 
vállalására is. Teleki Pál miniszterel
nök szenvedélyesen elutasította a ja
vaslatot mondván: „Ebben a tárgyban 
még levelezőlapot sem óhajtok váltani 
a szovjetekkel! Mit szólnának ehhez a 
nyugati hatalmak?" Nos, hogy mit szól-
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tak volna hozzá, azt később tapasztal
hattuk! 

Érvelésem alátámasztására idézem 
még a másik pólus, a „Hadtörténelmi 
Közlemények" XXI. évfolyamában Bu
dapesten 1974-ben megjelent nézetet, 
mely így szól: „Tévedés azonban azt ál
lítani, amit Nagybaczoni Nagy Vilmos 
egykori horthysta honvédelmi minisz
ter, »Végzetes esztendők« c. emlékira
tában (v. Veress Lajos vezérezredes 
könyvéhez hasonlóan!) képvisel, hogy 
a németbarátságnak genealógiai okai 
voltak. A német származás ugyanis nem 
tesz valakit eleve a magyar nép ellen
ségévé, a német világuralmi tervek el
kötelezettjévé, vagy a német ultrareak
ciós fasizmus hűséges kiszolgálójává. A 
magyar történelem számos példával 
szolgálhat arra nézve, hogy német szár
mazású hazafiak a haladó nemzeti for
radalmi küzdelmek élharcosai vol
tak . . . Ma már azonban azt is tudjuk, 
hogy a Werth Henrik vezette vezérkar 
a magyar uralkodó osztálynak nemcsak 
az angolfii szárnyával volt éles harc
ban, hanem sok esetben a horthysta 
kormánnyal is." 

E két idézet és egybehangzó nézet 
után rátérek a „Magyarország honvé
delme a II. világháború előtt és alatt" 
c. könyv téves nézeteivel kapcsolatos 
bíráló megjegyzéseimre. 

A fegyverszüneti kérdés 
A III. kötetben különösen Bor Jenő 

szolgálaton kívüli altábornagy XVII. 
fejezete és Koszorús Ferenc vezérkari 
ezredes XVII A alfejezetei azok, me
lyek a kényes „fegyverszüneti kérdés
sel" foglalkoznak és ameiyek számta
lan ellentmondást tartalmaznak. Ezek
re kitérni nem e hozzászólás feladata. 
Feladatomat abban látom, hogy a III. 
kötetben a magyar katonai vezetéssel 
kapcsolatos súlyos megállapításokat a 
realitások és az azóta nyilvánosságra 
került tények felidézésével visszauta
sítsam, illetve hogy objektív képet kí
séreljek alkotni. 

Hogy a mindenképpen való hibakere
sés vádjával ne illethessenek, szabad
jon egy—két idézettel a III. kötetben 
előforduló kifogásolható kitételekre rá
mutatnom : 

Halmaji Bor Jenő az 1944. október 
15-i eseményekkel kapcsolatban a kö
vetkezőket állítja : 

.,. . . hozzájárult Miklós vezérezredes 

elhatározásához, hogy vezérkari főnöké
vel és parancsőrtisztjével együtt sze
mélyesen menjen át az oroszokhoz. 

Az orosz oldalról minden lehetőt el
követtek, hogy hadseregét a németek 
ellen fordítsa, de eredménytelenül. . . 

A németek gyorsan újból kezükbe 
vették a vezetést és a magyar árulók 
segítségével az országot a teljes elpusz
tításnak tették ki." 

Valójában 1944. október 15-én a fegy
verszünetre vonatkozólag még nem volt 
konkrét megegyezés és semmiféle ka
tonai végrehajtási intézkedés a csapa
tok részére nem került kiadásra, csak 
„fegyverszüneti tárgyalások folytak". 
Tehát ebben az időben az „áruló" szó 
találó alkalmazását tisztán a jogi hely
zet alapján lehetne csupán meghatá
rozni, így használata nemcsak sértő, ha
nem kétélű is, mert hisz a jogi helyzet 
határozottan Bor megállapítása ellen 
szól, ez pedig arra vezethetne, hogy 
esetleg a jóakaratú és szintén a magyar 
érdekekért, de „másképp cselekvőket" 
kell árulónak bélyegezni, mint ahogy a 
szovjetek is akként kezelték a Vla-
szov-hadsereg tagjait. 

Koszorús Ferenc vezérkari ezredes a 
következőképpen ír a Vezérkar Főnök
ség vezetéséről: 

„ . . . szégyenteljes baj csak ott van, 
hogy ezt a (vezetési) aktivitást a láza
dók oldalán, ezek érdekében fejtette 
ki. Az események leírásánál láthatjuk, 
hogy a VKF október 15-én már egé
szen nyíltan fordult ellene saját hon
védesküjének, Legfelsőbb Hadurának, a 
magyar alkotmánynak és törvények
nek." 

Ezt az igazságnak meg nem felelő ál
lítást a „Magyarország honvédelme a 
II. világháború előtt és alatt*' III. köte
téből vett idézetek és hivatkozások 
maguk döntik halomra, ugyanis: 

a) A Kormányzó 1944. október 15-i 
kiáltványában maga intézkedett, hogy 
„A csapatok, híven esküjükhöz, tovább
ra is kötelesek engedelmeskedni pa
rancsnokaiknak, akiket én neveztem 
ki." 

b) 1944. október 15-én a Kormányzó 
maga akarta elkerülni az oroszokkal 
harcban álló német hadseregek hátba
támadását, az előzetes fegyverszüneti 
feltételek alapján, így az egyetlen le
hető konkrét katonai intézkedés ezidő-
ben a vitéz Vörös János vezérezredes, 
a Vezérkari Főnöke által kiadott, so-
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kat vitatott távirat volt, amely szerint: 
„A fegyverszünet még nincs megkötve, 
csak fegyverszüneti tárgyalások foly
nak. — A harcot tovább kell folytatni 
bármely oldalról jövő támadás ellen . . . " 

c) „Alkotmányos szemszögből tekint
ve a fegyverszünetet előkészítő szemé
lyes munkája a Kormányzó Ürnak al
kotmányellenes volt" — szögezi le ma
ga Bor altábornagy a 113. oldalon. A 
hozzájárulás a Koronatanács és parla
ment határozati jogkörébe tartozott, 
melyet a Kormányzó maga is kívánt. 
A miniszterelnök és a kormány még az 
október 15-én 10 óra 45-<kor tartott Ko
ronatanácson is ellenezte a „fegyver
szünetkérés szándékát" és ezért a kor
mány le is mondott. A Kormányzó 
egyedül maradt elhatározásával, tehát 
alig lehet ezzel kapcsolatban — mint 
Koszorús teszi — a Vezérkarfőnökséget 
alkotmány- és törvényellenességgel vá
dolni, hisz maga „a kormányelnök 
megtagadta a kormányzói szózat ellen
jegyzését". 

Ezek után csak mély megdöbbenéssel 
lehet visszautasítani Koszorús vezér
kari ezredes állandóan használt leala
csonyító kifejezéseit bajtársai ellen, 
mint pl. „katonai nácik munkájának 
eredménye", vagy a „VKF-ségen belül 
működő pángermán mag", ahelyett, 
hogy szakszerű tényekkel és érvekkel 
igyekezett volna a „másként gondolko
zók" esetleges tévedéseit bebizonyítani 
— mint ahogy magam fogok igyekezni 
— nem új gondolatokkal, hanem már 
hivatkozott, 1951-ben megjelent „A 
magyar katona a II. világháborúban" 
című könyvemből vett idézetekkel a 
döntő kérdésre: a fegyverszünet vég
rehajthatóságára és következményeire 
reávilágítani, hogy a döntést — a két 
különböző nézet helyességére vonatko
zólag — az olvasóra bízzam ! 

Könyvem 74. oldalán ez olvasható: 
„A fegyverszünet kérdésével kapcso

latban a politikai nézetek kifejtése nem 
tartozik eme könyv keretébe, a harc
téren lejátszódó történésekből azonban 
világosan kitűnik, hogy a fegyverszü
net nem volt katonailag előkészítve, 
így gyakorlati végrehajtása nem is si
kerülhetett volna, de nem volt meg a 
harcoló katonánál a lelki alapja sem, 
mert egy—két rendszerint egyéni ok
ból »átfutótól« eltekintve mindenki tel
jesítette kötelességét és épp az bizo
nyítja a magyar katona értékét, hogy 
az október 15-i események és az azu

tán következő politikai változás meg
rázkódtatásai ellenére, a honvédség 
még mindig hatásos eszköz maradt a 
haza szolgálatában. 

Végül a fegyverszünettől várt egyet
len katonai előny: a veszteségek csök
kentése is kétes érték lett volna a Ka-
tym-i intő példán és az oroszok által 
megszállt területeken végrehajtott tö
meges elhurcolásokon és felelőtlen vé
rengzéseken okulva; az ország (a né
met ellenállás miatt) továbbra is harc
terület maradt volna és a háborús pusz
títás mérve sem lett volna kisebb." 

A 99. oldalon ezt írom: „Ha mi is át
allunk, talán megmentünk pár száz 
életet, múló földi javat, de Románia és 
az oroszbarát Bulgária példái után ezek 
is lényegtelenek lettek volna. . . . A ma
gyar átállás végeredményben azt je
lentette volna, hogy elvész Nyugat-
Európa . . . " 

„Nézzük ehhez az utóbbi állításhoz 
az 1944. október 15-ikei általános ka
tonai helyzetet! Az angolszász haderő 
október közepén még mindig nagyobb 
akcióra képtelenül állott a Rajna part
ján. Németország önvédelme a »Volkst-
urm« erők kiképzésével még messze 
volt a teljes kiépítettségtől. Az Arden
nek-i ellentámadásra felállított német 
tartalékalakulatok még messze voltak 
ütőképességük elérésétől, tehát német 
tartalék nem állt több rendelkezésre! 
így is a legjobb páncélos hadosztályo
kat dobták magyar területre. A balká
ni német hadsereg súlyos visszavonuló 
harcait vívta, tehát le volt kötve. Szlo
vákiában erős kommunista partizán
mozgalom lángolt fel. 

Elképzelhetjük, hogy ebben a hely
zetben milyen hatása lett volna annak, 
ha az ország védelmére magyar terü
leten bevetett 27 magyar seregtest — 
a románokhoz hasonlóan — átáll a bol
sevista oldalra. Ez a magyar földön ál
ló német csapatok zömének kikapcso
lását is jelentette volna; Duklától, az 
északi Kárpátoktól le egészen Szerbia 
közepéig, többszáz kilométeres résen át, 
feltartóztathatatlanul törtek és özönlöt
tek volna előre Malinovszkij és Tolbu-
hin — főleg gyorscsapatokból álló — 
hadseregcsoportjai Bécs felé, azon át a 
Duna völgyében Bajorországba, talán 
a Rajnáig. Ebben a helyzetben a szov
jet térnyerés csak menetütem kérdése 
lett volna. Alapul vehetjük, hogy a 
szovjet haderő 1943 folyamán a zárt 
arcvonallal védekező németek ellen na-
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pi átlagos 3 kilométeres sebességgel 
közeledett a magyar határ felé. Ha eb
ben a fenti esetben csak 6 kilométeres, 
tehát kétszeres átlagot veszünk, s be
számítjuk még a kényszerű hadműve
leti szüneteket, úgy is csak három hó
nap kellett volna ahhoz, hogy az oro
szok elérjék a Budapesttől 700 kilomé
terre lévő Münchent. — . . .Ha a szov
jeteknek már korábban sikerül előre
törniük (mint valójában a magyaror
szági további harcok miatt sohasem!) a 
déli német területekre, nagy kérdés, 
hogy Jalta egyáltalán létrejött volna-
e? . . . 

A háború utáni politikai távlatban, 
azt hiszem, mindenki elfogulatlanul 
megállapíthatja, hogy az 1944—1945-ös 
magyarországi védelmi harcokban a 
magyar katona teljesítménye sorsdöntő 
hadászati kihatással bírt. A háborút 
természetesen nem döntötte el, azonban 
a bolsevista térnyerés ütemének lefé
kezésével jelentős mértékben elősegí-
tete a mostani politikai helyzet kiala
kulását . .. Mindez hiányoznék, ha Eu
rópa már 1945-ben bolsevizálódik!" 

A fenti soEok olvasása talán megcá
folja vitéz Veress Lajos vezérezredes 
ama állítását, hogy akik tovább har
coltak : „nem nyerték m e g . . . a német 
hadsereg fegyverbarátságát és megbe
csülését, de nem vívták ki a nefhzet 
háláját és elismerését sem!" Bár ez 
utóbbiban talán igaza lett! 

A megbecsülést kivívtuk minden jó
zan és objektív németnél, ha nagy ál
talánosságban most nem is, de a tör
ténelem során ez biztos elismerést fog 
nyerni. Hogy saját nemzetünk háláját 
mai helyzetében nem nyerhettük el, az 
érthető, mert sajnos az áldozatokkal 
nem tudtunk segíteni sorsán, de a ka
tonai megbecsülést az objektívan bírá
lók bizton megadják! 

Ugyanis minden józan gondolkodó, 
aki az eseményekről helyesen tájéko
zódott, beláthatja, hogy egy fegyver
szünet 1944. október 15-én már elké
sett! 

Könyvem 26. oldalán írom: „.. .a né
met—szovjetorosz összeütközés feltar
tóztathatatlanul bekövetkezett, ezáltal, 
geopolitikai helyzetüknél fogva, elke
rülhetetlenné vált a szovjet birodalom
mal szomszédos kis nemzeteknek ebben 
a nagyhatalmi küzdelemben való rész
vétele (lásd Bulgária esetét 1944 szep
temberében, mely addig baráti és ígv 
semleges volt) ! Ehhez járult még Ma

gyarországnak az 1919-es tapasztalatok 
szerinti antikommunista beállítottsága 
és saját hazája önvédelmére való ter
mészetes joga és törekvése." 

így mi katonák 1941 júniustól akko
ri felelős politikai vezetésünk rendelke
zéseit katonai téren valósítottuk meg és 
hogy ezt a magunkra vett háborús ál
lapotot mikor szüntethettük volna meg, 
az ismét a politikai vezetés elhatározá
sa lett volna. A fegyverszünet megkö
tésére (a finn példához hasonlóan) ka
tonai szempontból talán két alkalom 
adódott volna: március 19-én és 1944. 
augusztus 23-án (román kiugrás). Az el
ső terminusnál az orosz haderő még tá
volabb volt határainktól, így, egy ide
jében történő politikai előkészítés után, 
a katonai fegyverszünet-műveletek 
könnyebben végrehaj thatóbbak lettek 
volna. Eredménye az ország teljes né
met megszállása, majd utána Bulgári
ához hasonlóan a teljes orosz hatalmi 
érdekkörbe való besorolás lett volna. 

Ugyanakkor megkímélődött volna az 
ország a nagyobb véráldozatoktól és 
anyagi károktól, amiket a harcok 1944. 
október 15-e után Magyarország terü
letén megköveteltek. Politikailag azon
ban a legcsekélyebb eredmény sem 
volt remélhető, amint kifejtettem, Nyu
gat-Európa sorsa bizton másként ala
kult volna! 

A fegyverszünet katonai végrehajt
hatósága 

Egy fegyverszünet katonai kivitelezé
se egyike a legnehezebb műveleteknek, 
azt tervszerűen csakis az arcvonal sta
bilizálódásával (pl. Tisza-, vagy Duna
védelem) lehet végrehajtani úgy, hogy 
az a saját és az addig szövetséges csa
patokra ne legyen hátrányos. Ez 1944. 
október 15-én lehetetlen volt és ezt Ve
ress Lajos könyve is elismeri, mikor a 
123. oldalon a következőket írja: „A 
várbeliek amatőr munkája, technikai
lag éppúgy, mint diplomáciailag, a dön
tő órában nem tudott a követelmények
nek eleget tenni." Ehhez hozzájárult, 
hogy egy mozgásban lévő, fellazult arc
vonalon, az ellenséggel érintkezésben, 
a katonai végrehajtás csakis egy pusz
ta „megadás", tehát fogságba esés le
hetett volna, ahogy azt Malinovszkij he
lyesen látta — és kérdem: ki adta vol
na ki erre a parancsot és ki hajtotta 
volna végre ezt az „öngyilkosságot'*? 
Legjellemzőbb volt erre vonatkozólag 
néhai Tömöry vezérőrnagynak, a 12. 
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tartalékhadosztály parancsnokának ki
jelentése október 15-ével kapcsolatban: 
„A fegyverszünet nem nyújtott részem
re reményt a helyzet megváltására. Mi, 
saját magunk tettük volna nyakunkra 
a kötelet. Az én nézetem az volt, hogy 
a fegyverrel a kézben még egy kis le
hetőség volt az átvészelésre. Fegyver 
nélkül a biztos halálnak lettünk volna 
kitéve." Ez jellemezte a harcban álló 
honvédség zömének nézetét. 

Amint már említettem, a harcoló csa
patok magatartására a Vezérkar Főnö
ke, mint hivatott parancsnokság által 
kiadott hadműveleti intézkedés követé
se (Vörös János távirata) volt az egye
dül mérvadó. 

Ezzel szemben és ezzel ellentétben 
csak egy katonai végrehajtási elhatá
rozás és utasítás lett volna a gyakor
latban kivitelezhető, mégpedig Mali-
novszkij tábornok Utassy vezérkari ez
redes útján küldött intézkedései javas
lata, mely szerint: 

„Az 1. és 2. magyar hadsereg adja 
meg magát a velük szemben lévő orosz 
főparancsnoknak, a IV. hdt. Pécsen a 
Jugoszlávoknak. A (valószínű 3.) hds. 
forduljon hátra, vonuljon Budapestre és 
ha a fővárost el tudja foglalni (a né
met csapatoktól) és tartani tudja, ö 
az orosz csapatokkal a várost meg fog
ja kerülni." 

E hadművelet végrehajtása esetén 
— ha a fogságba esést annak lehet ne
vezni — annak kihatásait, azt hiszem, 
felesleges ecsetelni. Ehhez csak a ma
gyar helyzetet szeretném vázolni: az 1. 
hadsereg teljesen intakt hadosztályai 
még a Kárpátokban állottak. A 2. had
sereg Tiszához visszavonult hadosztá
lyai (pl. a 25. gyaloghadosztály, mely
nek hadosztály vezérkari főnöke vol
tam), ha Torda óta megtépázva, és a 
székely legénység zömének Erdélyben 
való maradása dacára is, még mindig 
harcképesen, rendezetten álltak a Tisza 
védelmében. Tehát nem osztom Veress 
Lajos vezérezredes véleményét, hogy 
németek általi elfogatása és kikapcso
lása miatt a: „2. erdélyi hadsereg ma
gyar vonatkozásban már csak papíron 
volt meg". Elfogatása előtt kiadott 
„visszavonulási parancsát a Tisza mö
gé" hadműveleti szempontból nyugod
tan visszavonhatta volna, illetve olyan 
formában adhata volna ki, hogy a né
metek ne fogjanak, úgy mint mi is, 
gyanút — mert a visszavonulásra 
kényszerítő események úgysem enged

tek volna mást és a német vezetés is 
erre az elhatározásra jutott. Legalább
is a 25. gyaloghadosztály hadművele
teire az október 15-i események egyál
talán nem hatottak ki. 

Egy következménye mégis volt a kor
mányzói kiáltványnak, és ezen a téren 
egyetértek a könyv szerzőivel, hogy 
megrendítette a honvédség szellemét és 
két táborra osztotta azt, melynek kiha
tásai még 30 év eltelte után is meg
nyilatkoznak. 

Visszatérve a fegyverszünet katonai 
végrehajtásának lehetőségére, le kell 
szögeznem, hogy Malinovszkij tábor
nok orosz szempontból helyes elképze
lése hatalmas véráldozatot jelentett 
volna és így teljes sikertelenséget ma
gyar részről, illetve Budapest orosz 
megszállását már 1944 októberében! 
Továbbá a fegyverszünet e végrehajtá
si módja a német helyzetet és ezzel a 
háború kimenetelét súlyosbította volna, 
mert a Dráva és Budapest között így 
keletkezett űr a déli arcvonal teljes fel
bomlását jelentette volna. Hadászati ki
hatásairól már előbb részletesen írtam. 

A könyv kritikájának befejezése előtt 
még szeretnék kitérni a „személyeske
désekre", melyekre külön tanulmány
ban lehetne csak felelni, különösen ami 
Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a 
vezérkar volt főnöke személyét illeti. A 
könyv kétségbe vonja, hogy „ráter
mett Vezérkar Főnök" volt. Vörös 
János vezérezredesről a Vezérkar kö
vetkező Főnökéről, aki, ha hibái vol
tak is,-de személyes tapasztalatból tu
dom, hogy mindig „kiváló magyar ha
zafi" volt, azt írják: „Gyenge volt koc
kázatos feladatok megoldásához és így 
kétségtelenül nem volt félelem és gáncs 
nélküli lovag". Vitéz Heszlényi vezér
ezredes, a 3. hadsereg kiváló jellemszi
lárd parancsnoka: „A háború alatt 
mint szélsőjobboldali (?) gondolkozású, 
németbarát volt ismeretes" . . . Mind
ezen megállapítások személyeskedő és 
helytelen voltáról, személyes élménye
im alapján, épp az ellenkezőjét tudnám 
bizonyítani, legyen szabad ismét már 
többször hivatkozott könyvemre utal
nom. 

Befejezésül le szeretném szögezni, ha 
a fentiekben kifejtett gondolataimat 
mérlegelték volna a III. kötet írói, ak
kor talán nem éltek volna bajtársaik
kal, elöljáró társaikkal kapcsolatban 
oly lealázó és szubjektív kritikával. 
Szerintem a Vezérkari Főnökség kép-
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zett vezető személyiségei igenis tájé
kozottak voltak a valódi háborús hely
zetről. A magyar vezérkar zöme már 
Sztálingrád óta tudta, hogy a háború 
elveszett, vagy legalábbis sejtették, ha 
nem is akarták hinni, hogy a háború 
előnytelen kimenetelű lesz. Ők nem Szá
las! és a németek miatt cselekedtek 
úgy, ahogy az 1944. október 15-én tör
tént, hanem — mivel a politika már az 
1941-i orosz ajánlat elutasításával, ta
lán már a háborúba lépés elhatározásá
val csődöt mondott — ők úgy cseleked
tek október 15-én, ahogy a „katonai jó
zan ész" megkövetelte. 

Ismétlem, kár volt a III. kötet ilyen
képpen való megírása és kár volt a so
rozat szellemével az értékes fejezeteket 
(mint pl. Mészöly Elemér vezérőrnagy 
I. kötetbeli I—VI. fejezetét: Magyaror
szág katonapolitikai helyzete a két vi
lágháború között) lerontani. Célszerűbb 
lett volna, amint már említettem, az 
akkori vezető állású, már kihalóban lé
vő katonák élményeit, feljegyzéseit, 
naplóit összefoglalni, rendszerezve 
megírni egy majdani igazi, objektívan, 

Több, Magyarországon a II. világhá
ború után megjelent hadtörténelmi 
könyv „hozzászólójaként" és az első, a 
háború után megjelent hadtörténelmi 
mű (A magyar katona a II. világhábo
rúban) írójaként Nagy Vilmos értékes 
könyvéhez szeretnék röviden hozzászól
ni és egy helyesbítést kérni. 

A könyv nagyon érdekes egy elismert 
magyar katonai vezető tapasztalatainak 
és véleményének ismertetése szempont
jából, mert történelmet, különösen 
olyan vitás korról, mint 1944/45 volt, 
csak akkor lehet objektívan írni, ha 
többeket, lehetőleg minden felet meg
hallgatunk. Ezért is adtam — mint a ve
zérkar főnökének, Vörös János vezér
ezredesnek volt szárnysegéde — szíve-

a Magyarországon és ' Nyugaton tárolt 
magyar és idegen hadtörténelmi okmá
nyok alapján megírandó: „Magyar had
történelem 1920—1945-ig" c. tudomá
nyos mű részére. 

Az idő múlik és ezt a feladatot ad
dig kellene végrehajtani, legalábbis 
vázlataiban, amíg a „szereplők" még 
élnek. 

Az ismertetett mű azonban az esemé
nyek ismertetésével a — III. kötet el
hibázott szellemétől eltekintve — hoz
zájárult a magyar katonaeszmény ápo
lásához és bizonyítja — amit Nemes-
kürty „Rekviem egy hadseregért" c. 
könyve is elismer — a magyar katona 
kiválóságát: hogy alacsonyabb rendű 
felszerelése, szervezése, kiképzése da
cára, a túlerejű ellenséggel szemben 
még reménytelen helyzetben is, a ma
gyar katona mindenkor helytállt. Kár, 
hogy szubjektív beállítottsága miatt 
nem került ebben a könyvsorozatban 
kifejezésre a magyar nép és magyar 
katona történelmi szerepe Kelet és 
Nyugat között. 

sen interjút a Századunk c. filmsorozat
hoz! 

Ebben a könyvben két állítás is iga
zolta eddigi írásaimban, interjúimban 
már kifejtett nézeteimet: 

a) Sztálingrádig (1942 őszéig) senki 
sem (Nagy Vilmos sem) volt meggyő
ződve a háború kimeneteléről; hogy ki 
lesz a győztes, emlékiratai szerint, még 
Churchill sem sejtette. 

b) A 195. oldalon írja a szerző „ . . . 
semmiképp sem érhette volna az orszá
got 1944. október 15-én a kormányzói 
proklamáció készületlenül". Szerintem 
különösen nem a katonai vonalat, mely
nek kötelessége lett volna a „fegyver
szünet" hadműveleti előkészítése, vég
rehajtása. Tehát hogy 1944. október 15. 

Hozzászólás 
Nagybaczoni Nagy Vilmos 
VÉGZETES ESZTENDŐK 

(Második, átdolgozott kiadás, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1986) c. 
könyvéhez 
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végrehajthatatlan volt, Nagy Vilmos is 
igazolja! Elégtétel volt számomra, hogy 
ö is helyesli, amit könyvemben kifej
tettem: kár volt 1940 nyarán, mikor 
a Szovjetunió Romániával szemben is 
fellépett, az együttműködést velük, Er
dély visszaszerzése érdekében, nem ki
építeni. Talán másképp alakult volna 
Magyarország sorsa! Ehhez csak annyit, 
hogy Werth vezérezredes, mint a Vezér
kar Főnöke, és a vezérkar egésze is 
helyeselte ezt, csak a „politika" (a Kor
mányzó és környezete valamint gr. 
Teleki miniszterelnök) intette le a né
metekre való tekintettel. 

Mint nem helyes és a tényeknek nem 
megfelelő megállapítása viszont Nagy 
Vilmosnak a 101. oldalon: „A zsidó
kérdés . . . Ebben a kérdésben a vezér
karnál sem találtam megértésre." Ép
pen én személyesen dolgoztam ki az 
1. vkf. (elvi) alosztálya vezetőjeként, a 
Vezérkar Főnöke, Szombathelyi vezér
ezredes utasítására egy rendeletterve
zetet a HM részére és a hadműveleti 
egységeknek a „Zsidó munkaszázadok
kal való bánásmódra", melynek tartal
ma teljesen egyező volt Nagy Vilmos 
nézeteivel és 100%-ig az emberiesség 
jegyében íródott és adatott ki! Erre a 
rendeletre senki sem adhatott negatív 
bírálatot. Nem lehet általánosítani: ha 
egyes vezérkariak erősen „antiszemiták" 
voltak is, a vezérkar, mint olyan, egé
szében nem volt az! 

Teljesen helytelenítem, hogy a 321. 
oldalon a származásra hivatkozva ítéli 
meg egyesek „magyar érzelmét", tevé
kenységét, beállítottságát. Szerintem 
nem a származás, hanem a lelki beállí
tottság volt a döntő (lásd Náday altá
bornagyot). Hisz Nagy Vilmos maga is 
írja: „ . . .hogy a színmagyarok között 
is fellelhető volt a szélsőjobboldal egy-
egy nagyhangú képviselője". És fordít
va is megvolt! Az idegen származás a 

monarchia öröksége volt, de sokszor 
nagy haszonnal! 

Magam is osztrák (karintiai) apától 
és magyar anyától származom, nagy
bátyám az ismert szociáldemokrata 
képviselő, ércsokalyi Fényes László 
volt. Ezért a tényeknek semmiképp 
sem megfelelő, mikor a 329. oldalon a 
könyv (lehet, hogy nem éppen Nagy 
Vilmos) engem is felsorol, ráadásul 
helytelen névmegadással („Abonyi" ve
zérkari őrnagy: Nareddi), mint az 1944 
októberében vezető szerepet játszó ka
tonát ! 

Nevem: Adonyi-Naredy, 1944. június 
15. óta a harctéren voltam, addig Vörös 
János vezérezredes szárnysegéde, ö 
engem csak 6 hónapra akart kiengedni, 
de mire ez lejárt (1944. X. 15.), már ö 
sem volt a vezérkar főnöke. Engem 
pedig, éppen beállítottságom miatt, az 
akkori „nyilas katonai vezetőség" nem 
hívott vissza a Központba, hanem harc
téren maradtam, mint hadosztály ve
zérkari főnök, majd ismét felfele „buk
tatva" mint az „1. hadsereg főszállás-
mestere". Ez bizonyítja, hogy az 1944. 
október 15-i „központi" eseményekhez 
nem volt semmi közöm és könyvem
ben (1951) is csak mint „harctéri vezér
kari tiszt" tudtam október 15-ről be
számolni, az ott kapott parancsok alap
ján. Német kiadásban ezt a fejezetet 
a német könyvkiadó felkérésére a két 
főszereplővel : Hennyey vezérezredes, 
külügyminiszterrel és Kapitánffy Albin 
vezérkari őrnagy, szárnysegéd utódom
mal írattam meg! 

Jó lenne, ha a jövőben hasonló köny
vek megjelennének, a történelmi igaz
ság miatt esetleg még élő, akkori vezér
kariakat is felkérni lektorálásra. 

összefoglalva: e hibák mellett is ér
demes a hadtörténelemmel foglalko
zóknak ezt az értékes írást elolvasni, 
tanulmányozni ! 
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Hozzászólás 
Eszenyi László 

TRIANONI NEMZEDÉK 
(Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1989) című könyvéhez 

Sok „politikai tendenciával" megírt 
könyv után került kezembe az 1989-
ben Magyarországon kiadott, de az 
egyesült államokbeli emigrációban szü
letett, nagyon is jellemző című, kiváló 
írás, a „Trianoni nemzedék", a mi ka
tonai nemzedékünket igazoló jelmon
dat alatt: „Teljes igazságot és semmi 
mást, mint az igazságot! „Remélem, 
hogy az e jelmondat szellemében írot
tak végleg feltárják a m. kir. honvéd
séget vádolók és a múltban azt igaz
ságtalanul üldöző politikusok, hadtör
ténészek előtt is a valóságot, azt, hogy 
mi, a gyermekkorunk óta „katonának 
nevelt nemzedék", úgy cselekedtünk, 
ahogy neveltek és amit a Ludovika 
Akadémia jelszava hirdet: „A hazáért 
mindhalálig!" Így ez a könyv, őszinte 
szavaival, nem csekély mértékben járul 
hozzá „rehabilitálásunkhoz!" 

Ez a jelmondat jellemzi az Eszenyi 
könyvében írottakat, főleg azoknak a 
vezérkari bajtársaknak, akiknek a mi 
1930-ban avatott vezérkari évfolya
munktól eltérően, a fiatalabb évfolya
mokat jellemző „háborús pályafutás" 
jutott már osztályrészül. E pályafutás 
jellemzői: a külföldi csapatszolgálat, a 
doni harcokban való gyakorlati harc
téri bevetés, ami szomorú áldozatokat 
is követelt; a 2 évre lerövidített Hadi
akadémia után majdnem folytatólagos 
harctéri beosztások és így a kevés „köz
ponti szolgálat"! E „háborús vezérkari 
tisztek" pályafutásának állomásait ki
válóan ismerteti Eszenyi könyve, mely
ben saját életútját írja le, lelki harcai
val, egyéni élményeivel, elöljáróit jel
lemző kiváló ismertetéseivel, elegendő, 
mégis kevesebb történeim i-esemény i 
boncolgatással, mint azt már hasonló 
természetű írásokban tapasztalhattunk, 
így a nem katonai előképzettségű nagy
közönségnek ez a könyv talán szóra
koztatóbb olvasmány és amint a szerző 
írja: „Szeretném, ha írásomat minél 
több fiatal magyar olvasná odahaza, 
hogy tisztább, igazabb képet kapjanak 
az előttük járó nemzedékről!" — és kü
lönösen a m. klr. honvédségről. Így ez 
a könyv igazi magyar célt is szolgál. 

Nagyon tetszettek Eszenyi könyvében 
a Kádár Gyula vezérkari ezredes „A 
Ludovikától Sopronkőhidáig" c. emlé
kezése I. részével (Csapatszolgálaton) 
szemben a saját csapatszolgálatáról 
írottak. A Kádár-könyv, az általános 
helyzettől eltérően, igazságtalanul, rosz-
szakaratúan írja le a debreceni csapat
életet, a m. kir. Honvédségnek csak a 
gyengéit mutatva ki. Lehet, hogy Ká
dárnak ezt a megjelenhetés érdekében 
így kellett megírnia, mert hisz ez a 
rész élesen ellenkezik, a II. résszel, a 
„központi beosztásban" megéltek ob
jektív leírásával, amit akkori beosztá
som (1. vkf.) folytán hivatalos érintke
zéseink révén tudok igazolni. Eszenyi 
is felmutatja a m. kir. Honvédség hir
telen fejlesztésével kapcsolatosan elő
állt nehézségeiket, de ezeket egy kiváló 
tiszt, mint ő, igyekezett kiküszöbölni. 

Kiválóan jellemzi könyve 252. olda
lán a m. kir. tisztikar 1943-as lelki be
állítottságát a szovjetunióbeli háborús 
bevetéssel és szovjet haderőnek az or
szág határaihoz való közeledésével kap
csolatban, midőn így ír: „ . . . 1943 kö
zepén én még nem ismertem olyan tisz
tet, aki a szovjet mellett foglalt volna 
állást, . . . Ma sokan ezt az érzést az első 
kommunizmus — a Tanácsköztársaság 
— kellemetlen emlékeivel magyaráz
zák,- vagy az azóta eltelt huszonöt év 
antibolsevista nevelésének tulajdonít
ják. E két okhoz hozzájárult az a ta
pasztalat is, amit a Szovjetunió terüle
tén szereztünk . . . arról a miénknél jó
val kezdetlegesebb életformáról ami a 
háború kitöréséig ott uralkodott az új 
szocialista rend negyedszázados fenn
állása után is . . . " „Minden ellenkező 
véleménnyel szemben állítom, hogy a 
tisztikar zöme nem a ma »züllöttnek 
és rothadtnak« leírt úri világot akarta 
átmenteni, hanem szívvel-lélekkel küz
dött egy szociálisabb, igazságosabb ma
gyar jövőért, ami azonban nem hason
lított mindarra, amit keleten láttunk 
és tapasztaltunk." 

Különösen a m. kir. tisztikar szoci
ális beállítottságáról írt fenti sorait tu
dom igazolni az 1950-es években meg-
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jelent könyvemben írottakkal és az 
1989-ben Budapesten „Fegyverszüneti 
lehetőségek" című előadásomban mon
dottakkal. 

Az író objektivitását jellemzik a 305. 
és 313. oldalon a 7. gyaloghadosztály 
harcaival és a Kárpátokba való vissza
vonulásával kapcsolatos közlései is. 
Azokat kiegészítendő, mint annak a 
hadosztálynak a vezérkari főnöke, sze
retném elmondani, hogy a 7. gyalog
hadosztály helytelen harcjelentés alap
ján történt, büntetésbeli feloszlatásá
nak igazságtalan voltát a Hadtörténeti 
Intézet kiváló munkatársai is külön 
tanulmányban tudják igazolni. Most 
csak annyit, hogy a vezérkar főnökét, 
vitéz Vörös János vezérezredest saját 
öccse, vitéz Vörös Géza altábornagy, a 
VII. hadtest parancsnoka helytelen, ön
magát főleg a németek felé mentő 
„harcjelentésével" tévesztette meg. Az 
igazság az volt, hogy német összekötő 
tisztünk közölte: a hadosztályt, időnye
rés céljából, Lembergnél feládozzák. 
Ezért, saját felelősségünkre, kiadtuk a 
már előre elkészített visszavonulási pa
rancsot, azonnali végrehajtásra, amit a 
VII. hadtest parancsnoka, a németek 
miatt, nem mert kiadni. Ezért hadosz
tályparancsnokommal, vitéz Kudriczy 
altábornaggyal, hadbíróság előtt kel
lett magunkat rehabilitálni — de a had
osztály felét sikerült megmenteni, és 
ezek kiválóan helytálltak a Kárpátok 
védelmében. 

Ez a könyv kiválóan ábrázolja az 
1944. október 14—15-én történteket is. 
Egyezik véleményünk abban, hogy az 
utolsó lehetőség egy fegyverszünetre 
1944. március 19-én volt, a német meg
szálláskor. Az 1944. október 15-i „fegy
verszüneti kérés" már nem volt kato
nailag előkészítve, Még az 1. hadsereg 
parancsnokságánál (parancsnok vitéz 
Miklós Béla vezérezredes, a Kormány
zó által legjobban beavatott vezetők 
egyike) is csak zavart, meghasonlást 
okozott a nem várt fegyverszüneti be
jelentés. Történelmi távlatból megér
téssel kell találkoznia Miklós Béla ve
zérezredes és vezérkari főnöke. Kéri 
Kálmán vezérkari ezredes oroszokhoz 

való átmenetelének is: így próbálták 
talán az elhibázott, elő nem készített 
fegyverszünetet még végrehajthatóvá 
tenni, de ők éppúgy nem számoltak a 
m. kir. honvédség zömének beállított
ságával, amelyet a szovjet uralomtól 
való félelem jellemzett, mint az októ
ber 15-i „kormányzói kör." Ezért a 
Kormányzó az emigrációban maga 
mentette fel a m. kir. honvédséget az 
„esküszegés vádja" alól! 

Befejezésül, a sok pozitívum után, 
még egy kiegészítő megjegyzésem lenne 
vitéz Vörös János vezérezredes, a ve
zérkar akkori főnöke személyével kap
csolatban. Eszenyí bevallja itt, hogy 

nem ismerem (orosz vonal mögé) 
átlépésének körülményeit . . . ". Indo
kait, mint volt szárnysegédének, sze
mélyesen juttatta tudomásomra: Vörös 
János felmentése után, tisztán a német 
SS által várható elfogatása elől mene
kült balatonfüredi otthonából, a ma
gyar csendőrség értesítésére, a rendel
kezésére álló szolgálati gépkocsijával, a 
Balatont megkerülve a Duna-Tisza kö
zére, premontrei apát barátjához, an
nak kolostorába. Ott szerzetesnek öl
tözve húzódott meg és nem gondolt az 
orosz vonalak mögé való átmenetre. 
Csak miutáp az oroszok előretörtek Bu
dapest felé, és nem akarta jelenlétével 
tovább terhelni apát barátját, jelent
kezett Debrecenben az új magyar kor
mánynál, ahol megbízták a Honvédel
mi Miniszterséggel. Egyesek szerint az 
oroszok beleegyezését talán az váltotta 
ki, hogy összetévesztették vitéz Veress 
Lajos vezérezredessel. Mindenesetre ez 
a szerintem mindig magyar népe érde
kében tevékenykedő katonai vezető 
ottani működésével is egy új „honvéd
séget" igyekezett a m. kir. Honvédség 
roncsaiból szervezni, a régi erkölcsi 
alapokon, és nem egy politikai hatal
mat kiszolgáló „néphadsereget"! 

összegezve: mint hadtörténelemmel 
foglalkozó volt vezérkari tiszt, őszinte 
szívből gratulálhatok ehhez a kiváló 
könyvhöz, annak minden sorával egyet
értve! örülök, hogy ez a könyv napja
inkban, a jövő nemzedékek érdekében 
is, kiadásra kerülhetett Magyaroszágon. 
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SÁRHIDAI GYULA 

TENGEREK SZÜRKE FARKASAI 

(Maecenas, Budapest, 1989. 245 o.) 

A címben szürke tengeri farkasok, a 
a címlapon tátott szájú fehér cápa vil
logtatja fogait. Ha ezek után termé
szettudományos munkát gyanít a 
könyvben az olvasó a tenger farkasai
ról, netán a fehér cápa újabb rémtettei
ről szeretne tájékozódni, meglepődve 
tapasztalhatja, hogy felültették. A bo
rító és a cím csak álca, érdeklődést fel
keltő, vásárlót csábító üzleti fogás. 

Mert a könyv tengeralattjárókról, az 
az első és a második világháború neves 
búvárhajóbevetéseiről szól. 

Miért akkor ez a félrevezető címlap? 
Talán a kiadó nem bízott abban, hogy 
a magyar olvasót érdekli a hadtörténet? 
Persze, tarthatott ettől és joggal, hi
szen ezt az érdeklődést nem lehetett 
előre felmérni, mert Magyarországon 
az elmúlt negyven évben — legjobb 
tudásom szerint — tengeralattjárókról 
nem jelent meg könyv. Akiket ez érde
kelt, azok csak valamilyen idegen nyel
vű és külföldről, drága pénzen beszer
zett munkából elégíthették ki tudás
szomjukat. Pedig e munkák száma nem 
csekély! Angol, német, francia, olasz 
nyelven számtalan mű ismerteti a két 
világháború búvárnaszádjainak és le
génységüknek viszontagságos harcait, 
magának a tengeralattjárónak az épí
tés- és fejlődéstörténetét. 

Sárhidai Gyula könyvének — és a 
közreadására vállalkozó Maecenas Ki
adónak — az az eléggé nem dicsérhető 
érdeme, hogy áttörték ezt a falat. 

Külön ki kell emelni, hogy a szerző 
a könyv arányaihoz mérten elég rész
letesen szól az osztrák-magyar búvár
hajókról is és ezzel helyére teszi had
történeti irodalmunkban az Osztrák-
Magyar Monarchia haditengerészetének 
legalább az egyik ágát. Hiszen hazánk
ban ma már kevesen tudnak arról, hogy 
ilyesmi létezett, s hogy tengeralattjáró-
saink — közöttük számtalan magyar — 
eredményesen állták meg helyüket a 
tengeri nemzetek halálos mérkőzése
sében. E szempontból különösen a „Ma
gyarok a Monarchia tengeralattjáróin" 
című fejezet tanulságos. Emeli a munka 
értékét néhány pontos, az osztrák-ma

gyar tengeralattjárók eredményeit be
mutató táblázat. Nem említi a könyv, 
sajnos, hogy ezek a kis búvárnaszádok 
az Adrián kívül a Földközi-tengeren is 
jártak, közülük az U 27 — magyar tisz
tekkel — több mint három hónapig 
volt távol hazai kikötőjétől. Megrá
zó és erőteljes az „Utolsó torpedólövés 
az Adrián" című fejezet, amely rend
kívül szemléltetően adja elő az 1918. 
október 2-i, Durazzó elleni, illetve az 
ezt a kikötőt védő hadműveletet. Ez a 
csata ugyanolyan elkeseredetten folyt, 
mint a több mint négy esztendőn át 
tartó háború kezdetén. 

Ugyancsak megszívlelendő és tanul
ságos a korlátlan tengeralattjáró hábo
rúról szóló fejezet, amely a tények bir
tokában új megvilágításba helyezi a 
brit királyi és a német császári hadi
tengerészetet. 

A könyv nagyjából azonos terjedel
mű két részből, az első és a második 
világháború harccselekményeit tárgya
ló részből áll. Gondosabb szerkesztés az 
első világháború mérlegét az első rész
hez csatlakoztathatta volna. 

A két világháború közötti tengeralatt
járófejlesztés és a második világháború 
leírása közelebb áll hozzánk, bár az if
jabb nemzedék számára nyilván ez is 
újdonság. A második rész azonban ter
jedelmesebb lehetne. Különösen a bő
vebb leírásokat, az eseménytörténetet 
keveslem, amit valószínűleg a számta
lan és kétségtelenül szükséges táblázat 
szoríthatott ki a megszabott terjedelmű 
könyvből. Ez nyilván nem a szerzőn 
múlhatott. Ismerve a magyar könyvki
adás mostani sajnálatos helyzetét, fel
tételezhető, hogy ebben a kérdésben 
papírgondok, nyomdai kapacitáshiány, 
az árkalkuláció, a vásárlóerő feltétele
zett hiánya és nem utolsó sorban a 
könyvterjesztők érdektelensége játszott 
szerepet. 

Kár, mert a második világháború ten
geralattjárós históriája izgalmas, drá
mai történet. Arról nem is beszélve, 
hogy hatása napjainkig meghatározója 
világunk történelmének. 

A könyvet számtalan jó fénykép, tér-
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kép és hajórajz teszi még érdekesebbé. 
Ehhez képest, 99 forintos árával, ki
mondottan olcsó. 

Mindezekhez túl a könyvhöz még né
hány megjegyzés kívánkozik. 

Elsősorban hiányolom a „k. u. k." rö
vidítés feloldását. A szerző nyilván 
meg van győződve arról, hogy ezt min
denki ismeri. Mégis, legalább az első 
előfordulásnál, tanácsos lett volna ki
írni: „kaiserliche und königliche, rövi
dítve k. u. k." A „k. u. k.-s naszádokat"-
fordulat azonban semmiképpen sem he
lyes, hiszen nem szabad azt mondani, 
hogy „ . . . königliche-s", azaz „királyi-
as", még akkor sem, ha napjainkban 
használjuk például az „NDK-s" kifeje
zést. 

Szerintem magyar könyvben a ha
zánkban kereken száz éve elfogadott 
„császári és királyi", rövidítve „cs. és 
kir." jelölés a helyes, amint azt egyet
len egyszer, a 62. lapon olvashatjuk. Ha 
van valaminek magyar megfelelője, ak
kor éljünk vele, különösen, ha feléle-
dőben van egy magyar nyelvű haditen
gerészeti szakirodalom. Valamikor ré
gen volt ilyen és a korabeli szerzők 
nagy műgonddal igyekeztek minden 
haditengerészeti szakkifejezést magyar
ra átültetni. Ebből a szempontból kü
lönösen érthetetlen a 35. oldalon olvas
ható „Grosskampfschiffe", amikor en
nek is van már régóta magyar megfe
lelője, a „(nagy)csatahajó". Ide tarto
zik a torpedó indítására (lanszírozásá-
ra) szóló parancs idézése németül: 
„Los", méghozzá nagy „L"-el. Helye
sebb a „rajta", „indul", „torpedót in
díts" stb. (32., 45., 47. stb. oldal.) Ugyan
ez vonatkozik a többi német kifejezés
re, amelyeknek magyar megfelelője 
már teljesen meghonosodott szakirodal
munkban: ObH (Legfelsőbb Hadsereg
vezetés) az 55. és 67. oldalon, AOK 
(Hadseregfőparancsnokság) a 67. olda
lon, Admiralstab (tengerészeti vezér
kar) az 57. oldalon, Hochseeflotte (nyílt
tengeri hajóhad) az 56. oldalon és így 
tovább. 

Hiányolom a különböző — a könyv 
értékét és érdekességét nagyban emelő 
— idézetek közelebbi forrásmegjelölé
sét, pl. Weddigen tengerész főhadnagy 
hadinaplójánál (és természetesen a töb
bi hajónapló és jelentés idézésénél), 
amikor 1914 szeptember 22-én elsüly-
lyesztette a brit ABOUKIR-t és két 
másik páncélos cirkálót. (Ezek nevét 

különben hasztalan keressük a könyv
ben: HOGUE, CRESSY). 

Egyébként az osztrák-magyar tenger
alattjárókat a háború kezdetéig római 
számmal, utána pusztán arab számmal 
jelölték. 

A hivatalos német nyelvű iratokban 
az „U" az Unterseeboot (tengeralattjá
ró) rövidítéseként szerepel, de nem tar
tozik úgy hozzá a tengeralattjáró nevé
hez, mint a németeknél. A tengerészek 
sapkaszalagján is csak a hajó nemét 
jelöli, amikor az SMS helyett SMU be
tűcsoport került annak a naszádnak a 
száma elé, amelyen az illető tengerész 
szolgált (SMS—Seine Majestäts Schiff, 
SMU—Seine Majestäts Unterseeboot, 
SMM—Seine Majestäts Monitor.) 

A metszetrajzok — helyesen nézet
rajzok — szemléltetőbbek lennének, ha 
a valódi méretek szerint különböző 
nagyságúak lettek volna, vagy mind
egyik alá léptéket rajzoltak volna. A 
táblázatokban foglalt adatok és kimu
tatások korrektek és pontosak s ez nagy 
érdeme a munkának. Csupán egyetlen 
kiegészítést tennék a 93. oldalon talál
ható, „Az Osztrák-Magyar Monarchia 
tengeralattjáró-beszerzései" felcímű ki
mutatáshoz: a 22 hazai gyártású, il
letve építésű naszád közül négyet nem
csak hogy a Monarchia területén, vagy 
az akkor a Magyar Királysághoz tarto
zott Fiúméban, hanem Budapesten, a 
DGT Óbudai Hajógyárában állítottak 
elő és vasúton szállították azokat a 
tengerpartra (a 27, 28, 40 és 41-es szá-
múakat). 

A német tengerésztisztek rendfoko
zati elnevezésének magyarra átülteté
sénél nagyobb következetességet vár
nék. Gondolok itt az Oberleutnant zur 
See-re és a Kapitänleutnant-ra. Mert, 
ha a Kapitänleutnantból sorhajóhad
nagy lett magyarul, akkor a másikból 
fregatthadnagynak kellett volna len
nie. 

A következőkben néhány elírásra és 
pontatlanságra hívom fel a figyelmet. 
Ezek valószínűleg nyomdahibák. 

A 40—41. oldalon szó van arról az 
olasz tengeralattjáróról, amelyet lovag 
Georg von Trapp sorhajóhadnagy süly-
lyesztett el. Ennek a búvárnaszádnak 
a neve helyesen NEREIDE. A 46. és 47. 
oldalon szereplő hajó neve helyesen 
GÄA, a 79. oldalon pedig a tengerész
tiszt neve Dürrigl. A 68. oldalon levő 
fénykép a 11-es naszádot ábrázolja. A 
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42. oldalon az U 10, a 49. oldalon pedig 
az U 11-nek, esetleg az U 15—-17 (?)-nek 
látható fényképe, Sajnos, a kép túl ki
csi, sötét és homályos ahhoz, hogy min
den kétséget kizáróan meg lehessen ál
lapítani, a felsoroltak közül melyikről 
van szó. Csak az a bizonyos, hogy nem 

az U 10, mert annál egészen más elren
dezésűek és alakúak —kerekek — a 
merülőtartályok nyílásai. 

És még egy megjegyzés. Winston 
Churchill sohasem volt admirális, de 
még csak tengerésztiszt sem. 

Csonkaréti Károly 
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SZÉCHENYI ISTVÁN GRÖF SZÜLETÉSÉNEK 
200. ÉVFORDULÓJÁRA 

ÁCS TIBOR 

„TÁBORNOK AKAROK LENNI" 

Széchenyi katonaévei a császári-királyi hadseregben 

A bécsi I. kerület Michaeler Platz 1. szám alatti Szent Mihály plébániatemp
lom hivatalában őrzik ma is az 1784 májusától 1804 áprilisáig megkereszteltek 
anyakönyvét, melynek 90. oldalán a rovatok sorrendjében a következők ol
vashatók : 

„Születési könyv. Keresztelő: P. Don Hieronymus Winkler. Év: 1791. Hó
nap: Szeptember 21. Lakás és házszám: A városban 18. A megkeresztelt neve: 
István, Mária, Péter. Vallás: Katolikus. Neme: Fiú. Házasságból született: 
Igen. Szülők. Az apa neve és helyzete vagy rangja: Őkegyelmessége Széchényi 
Ferenc gróf. Az anya kereszt- és családneve: Julianna grófnő, született Festetics 
grófnő. Keresztszülők: Bárány Péter, őkegyelmessége Széchényi gróf titkára, 
Ardrich Péter Széchényi gróf jószágigazgatója helyett. Festetics Anna grófnő 
helyett. Megjegyzés: Steidle János szülész. Otthon született."1 

E nagybecsű forrás minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Széchenyi 
István gróf 1791. szeptember 21-én az ausztriai Bécsben, a belvárosi Herren-
gasse 18. számú házban született. Széchenyi természetesen ismerte születési 
idejét és helyét, mégsem a helyes adatokat közölte a hadseregben katonai ira
tainak készítőivel. Ennek az a magyarázata, hogy főhadnaggyá való előlépte
tésétől kezdve nagyon fontosnak tartotta magyarsága hangsúlyozását, s azt, 
hogy katonai kötelezettségeit idő előtt teljesíti. A cs. kir. katonai hatóságokkal 
magyarsága bizonyítására születési helyeként 1815-ig a Sopron megyei Cenket, 
1816-tól a Somogy megyei Csokonyát közölte. Az 1792. év születési időpontul 
való bejegyeztetésével pedig, magyar főrendként, azt kívánta deklarálni, hogy 
a magyar nemesi felkelésben már az előírt 18 éves kor előtt megkezdte ka
tonai szolgálatát.2 

Tiszti pályafutásának legfontosabb állomásait és személyi adatait katonai 
törzslapja így örökítette meg: „Törzskönyv. Füzet: 1. Oldal: 73. Széchenyi Ist
ván gróf. Születés. Helység: Csokonya. Uradalom: meg nem nevezett u. Járás 
vagy megye: Somogy megye. Ország: Magyarország. Születési év: 1792. Val
lása katolikus. Állapota: nőtlen. Foglalkozása: nincsen. Növedék: 1809. áp
rilis 16-án a győri f őszállásmesteri törzsbe főhadnagynak kinevezték. Későb
biek, rendfokozat, változás, évben, leírás: áthelyezték 1810. január 1-én a her
ceg Lichtenstein 7. húsz. ezredbe; áthelyezték 1811. április 30-án a gróf Mérveid 

1 Protocollum Baptisatorum In Caesareo Aulica Parochia Sancti Michaelis Wienna Austria 
A prima Maji Anni 1784 Usque ad ultum: Április Anni 1804. 90. o. Megköszönöm Zachar József 
szíves segítségét az eredeti keresztelési anyakönyv címlapjáról és 90. oldaláról készített xerox
másolatért. 

2 L. példának Hadtörténeti Levéltár. A magyar nemesi felkelés iratai 1809—1810. 5—9. sz. cso
mó. National Liste (a továbbiakban — MNFI) 1809: 13/26. és Kriegsarchiv (a továbbiakban — KA) 
Wien. Transferirungs Liste. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1809., 1810. Fasc. 66. 
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1. ulánusezredbe; 2. lovasszázadosnak előlépett 1813. július 1-én; 1. lovasszá
zadosnak előlépett 1813. október 20-án; áthelyezték 1815. március 1-én az an
gol régensherceg 5. húsz. ezredbe; áthelyezték 1820. március 16-án az (4. húsz.) 
ezredbe; kilépett 1826. április 15-én az Udvari Haditanács folyó év március 24-i 
G 1012. sz. rendeletével rendfokozat nélkül."3 

A katonai törzslap adatai azonban nem tükrözhetik vissza Széchenyi tiszti 
pályafutásának történetét és hadügyi nézeteinek fejlődését, nem is említve 
a katonai karrierjéhez fűzött valóra nem vált elképzeléseit és reményeit. Jog
gal hitte, hogy előkelő származása, nagy vagyona, kiemelkedő háborús tettei, 
katonai ismeretei és parancsnoki képességei alapján fényes tiszti karrier előtt 
áll. A már 30. életévében járó gróf Széchenyi István első lovasszázados — a 4. 
huszárezred 1. őrnagyi osztálya 1. századának parancsnoka — még arról ábrán
dozik naplójában 1821. március 27-én, hogy talán „mint tábornok" fejezi be 
életét és elérendő életcéljai között első helyen ezt jegyezte fel: „Híres katona 
akarok lenni, minden rendjellel kitüntetve, s minden hírlap révén nevezetes."4 

Reményei azonban a katonai pályán nem váltak valóra, még őrnaggyá sem 
léptették elő, de Széchenyiben kitörülhetetlen nyomokat hagyott 18 éves korá
tól 35 éves koráig tartó, tizenhét esztendei szolgálata. 

Mindig büszke volt katonamúltjára és később, közszereplésekor, írásaiban 
és beszédeiben rendszeresen felidézte annak egy-egy epizódját. Ezt példázza 
a Magyar Tudós Társaság elnökének 1840. július 26-i felhívására 1840. augusz
tus 11-én írt válaszlevele is, melyben így nyilatkozik katonai szolgálatáról: 
„Az 1809-diki Insurrectioban azonban, valamint a győri ütközet babérjaiban 
már részt vettem. — Katonáskodásom 17 évig tartott, Lipcsénél másod kapi
tányból elsővé lettem, mely fokozatra több háborúban s csatában volt ré
szem, több lovagi keresztet nyertem, de magasbra kapitányságnál nem emel
tetem, — míg végkép 1825-ben, mert az akkori országgyűlésben úgy szóltam 
mint éreztem, s hallgatni nem akartam, oly kemény — s mondhatom, oly mél
tatlan bánásmóddal érintetem némi elölj áróimtul, mikép egyébként sokat nyel
ni tanult gyomromnak dacára sem valék képes az eféle erkölcsi dorongoláso-
kat eltűrni, s abban hagyám azon [katonai] rendet, melyben vénülni s halni 
csak abbul az okbul is szándékozék, mivel megkezdtem, s mindig természetem 
ellenére volt: valamint abba hagyni."5 

Felvetődik a kérdés, mit takarnak e láthatóan mély keserűséggel leírt sorok. 
Az egyértelműen kivehető, hogy nagy csalódottságot életének egy események
ben gazdag és mozgalmas időszakáról, az 1809. április 16-tól 1826. április 15-ig 
tartó katonáskodásáról és a cs. kir. hadseregről. Ez a rövid válasz azonban 
nagyon leegyszerűsítené e bonyolult időszaknak a maga összetettségében való 
bemutatását. Az eddigi feldolgozások gazdag forrásanyagra támaszkodva áb
rázolják Széchenyi katonáskodása történetének számos eseményét, személyi-

3 KA Wien. 4. Huss. Rgt. Grundbuch. Abgang. Heft l. 73. o. 
4 Gróf Széchenyi István naplói. Második kötet (1820—1825) Szerk.: Viszota Gyula (a továbbiak

ban — Naplók II.) Budapest, 1926. 144. o. 
5 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár. Régi Akadémiai Levéltár (a to

vábbiakban — RAL) K 328/1840. 



ségének és gondolatvilágának fejlődését.6 Ára a katonáról és hadügyi nézetei 
alakulásáról felvázolt képet világosabbá tehetjük, pontosíthatjuk és kiegészít
hetjük, ha felhasználjuk az eleddig több vonatkozásban figyelmen kívül ha
gyott, személyével foglalkozó katonai iratokat és saját írásait. Ezek segítségé
vel ismeretlen adalékokkal és vonásokkal gazdagíthatjuk katonai pályafutásá
nak képét és hadügyi nézeteit; mindez szervesen hozzátartozik az életmű egé
széhez. 

Az 1809. évi hadjárat főszállásmesteri törzsének tisztje 

Széchenyi István igen korán a katonai pályára lépett, ami szemében a haza 
és a trón iránti kötelességek teljesítését és egyben az egyéni dicsőség és fényes 
karrier megszerzésének lehetőségét is jelentette. Elhatározásában az is szere
pet játszott, hogy a Franciaország elleni korábbi háborúk a Habsburg Biroda
lom számára súlyos katonai vereségekkel és megalázó következményekkel jár
tak. Ezt a csorbát kiköszörülendő az udvar megkezdte a spanyol felkeléssel el
foglalt Napóleon elleni újabb háború előkészületeit. Ennek jegyében a magyar 
országgyűlés 1808 októberében megszavazta a nemesi felkelés összehívásának 
törvényét.7 

A családi hagyomány érvényesült abban, hogy — miként a hétéves háború
ban Mária Terézia alatt, most, I. Ferenc alatt is — három Széchenyi állt a csata
sorba, noha a törvény csak a család egy fiát kötelezte a szolgálatra. Távol ma
radhatott volna az elsőszülötti jogán a 28 éves, házas Lajos, akit a soproni lo
vasosztály századosává választottak. Ez után a két ifjabb fiú — a 20 éves Pál 
és a 17 éves István nem volt kötelezhető katonai szolgálatra, sőt a 18 éves kor
határ miatt a legfiatalabb Széchenyi egyáltalán nem. Ám ennek ellenére 1808 
őszén Pál és István közölték apjukkal, hogy élethivatásul óhajtják választani 
a katonatiszti pályát.8 

Az apa tudomásul vette két fia döntését, de felkérte a család régi barátját, 
Moritz Gomez de Parientos altábornagyot, a bécsi Kriegsarchiv igazgatóját, 
akit Károly főherceg a magyar nemesi felkelő hadsereg főszállásmesteréül (ve
zérkari főnökéül) nevezett ki, hogy irányítsa Pál és István katonai kiképzését. 
Az ifjak a számukra rendezett tiszti tanfolyam anyagát mintegy fél év alatt 
jól elsajátították, az oktató vezérkari tisztek és a tudásukat ellenőrző Gomez 
altábornagy 1809 márciusában alkalmasnak ítélték őket a főszállásmesteri törzs 
beosztott tiszti szolgálatának ellátására.9 Ez örvendetes eredmény volt, hiszen 

6 L. N. Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe a lipcsei csatában (1813. október 16— 
19.). Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — HK), 1914. 335—362. o.; Bártfai Szabó László: 
Gróf Széchényi István katonai pályája. 1809—1826. HK 1928. 36—68. o.; Viszota Gyula: Gróf Szé
chenyi István mint katona. Budapest, 1943. 161 o.; Török Pál: Gróf Széchenyi István mint ka
tona. HK 1943. 171—194. o.; Acs Tibor: Gróf Széchenyi István — a katona. Honvédségi Szemle, 
1986. 8. sz., 6—18. o. : Vő: Egy nehéz döntés. Adatok Széchenyi István katonai szolgálatának tör
ténetéhez. Magyar Tudomány, 1986. 8—9. sz. 719—727. o. ; Vő: Angaben zum historischen Porträt 
von István Széchenyi. Acta Historien, 1986. 3—4. sz., 349—363. o. 

7 Az 1809. évi hadjárat történetére 1. Domanovszky Sándor: József nádor élete. I. k. Második 
rész. Budapest, 1944.; József nádor iratai. 1807—1809. III. k. (Kiadta: Domanovszky Sándor) Bu
dapest, 1935.; R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés századik évforulójának emlékére. I—II. k. 
Budapest, 1909., 1911.; Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország. Budapest, 1977.; Veres D. 
Csaba: Napóleon hadai Magyarországon. Budapest, 1987. 

8 Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferencz 1754—1820. Budapest, 1902. 308—310. o. 
9 Országos Levéltár P 623. Széchenyi család levéltára. Család által rendezett iratok. 24. cs. 

(a továbbiakban — SzCsL) I. k. 9. sz. II. cs. 40. sz. 19—20. fol.; Viszota: i. m. 80. o. A jegyzetekben, 
ha sikerült megtalálnunk, megjelöljük a Széchényi iratoknak eredeti kézirattári és levéltári 
őrzési helyét és ha közreadták, megjelenési helyüket is. 
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a háborús párt ekkorra elérte célját: tovább folytatták a felkészülést a táma
dásra és 1809. február 8-án eldőlt a nagy kérdés: Károly főherceget leszavazva 
elhatározták, hogy háborút indítanak Franciaország ellen. Március végére be
fejezték a cs. kir. hadsereg csapatainak felvonultatását a tervezett főcsapás, az 
osztrák-bajor határ, valamint a két kisegítő csapás, az osztrák-olasz határvi
dék és Krakkó (a Varsói Nagyhercegség) irányában. Március 3-án I. Ferenc 
utasította József nádort és az esztergomi érseket, hogy személyesen járják vé
gig a vármegyéket és szólítsák fegyverbe a nemességet. 

A történelem tehát alkalmat teremtett arra, hogy a főúri nevelésben ré
szesült, serdülő István erejét és képességeit próbára tegye. A nagytekintélyű 
családfő is mindent elkövetett fiai tiszti érvényesülése érdekében. 1809. már
cius 15-én Károly főhercegtől, a cs. kir. hadsereg főparancsnokától kérte a tá
mogatást; március 20-i levelében pedig József nádort, a nemesi felkelő had
sereg főparancsnokát kérte, hogy Pál és István fiát nevezze ki tisztnek és osz-
sza be a főszállásmesteri törzsbe. Indoklásul előadta, hogy fiai a szükséges ka
tonai ismeretekkel rendelkeznek és Gomez altábornagy vezetése mellett ve
zérkari tiszti beosztásban katonai tudásukat tovább tudják gyarapítani.10 

A nádor 1809. március 26-i válaszában megdicsérte Pál és István buzgósá
gát, hogy hazaszeretetből katonák akarnak lenni, ám kifejtette, hogy a felkelő 
hadsereg vezérkaránál csak elméletileg és gyakorlatilag kipróbált tiszteket le
het alkalmazni. S azt ajánlotta az apának, hogy előbb valamelyik vármegye 
felkelő alakulatához neveztesse ki fiait tiszteknek és majd ottani helytállásuk 
után lesz elérhető az atyai óhajnak megfelelő beosztásba jutás is.11 Az elutasí
tás nem csüggesztette el Széchényi Ferenc grófot, mert Gomez altábornagy 
segítségével elérte két fia előléptetését és beosztásba helyezését. Gomez 1809. 
április 4-i előterjesztésében arra kérte Károly főherceget, hogy gróf Széchenyi 
Pált és Istvánt léptesse elő főhadnagynak és ossza be a királyi magyar nemesi 
felkelés főszállásmesteri törzsébe; az elmúlt ősszel mindkét ifjú lovassági szol
gálatot látott el Bécsben és a katonai ismereteket szorgalmasan elsajátították. 
Megtanulták a tábori erődítés elméletét és gyakorlatban a terepfelmérést. Nem
zetük jól felkészült, erkölcsileg szilárd ifjai, a katonai pályára szánták magukat 
és vezetésével ügyes vezérkari tisztekké válhatnak. Apjuknak a monarchia és 
a haza érdekében kifejtett szolgálata kézzelfogható bizonyítéka hazafiasságuk-
nak.12 

Az előterjesztés után az eredmény már nem volt kétséges, Gomez altábornagy 
még aznap levelet írt az anyának, Festetics grófnőnek. Ebben örömmel közölte, 
hogy délelőtt Károly főhercegnél kezdeményezte Pál és István gróf főhadnagyi 
előléptetését és beosztását a magyar felkelés vezérkarába. Ilyenformán az ügy 
becsületesen elintézést fog nyerni.13 Valóban, Károly főherceg 1809. április 
7-én aláírta az alábbi szövegű parancsot: „G. 2028. A Császári Fenség genera
lisszimusz az előterjesztés alapján előléptette, ( . . . ) gróf Széchenyi Pált és 
Istvánt 16-ával főhadnagyokká és a magyar felkelés főszállásmesteri törzsébe 
kinevezni kegyeskedett, melyről altábornagy urat értesítem és intézkedésre 

10 SzCsL I. k. 9. sz. II. cs. 40. sz. 11—12. fol.; Viszota: i. m. 77—79. o. 
11 Uo. 19—21. fol.; Gróf Széchényi István levelei szülőihez. Gróf Széchenyi István levelei. IV. 

(összeállította Zichy Antal) Budapest, 1896. ( a továbbiakban — Levelek IV.) 23—24. o. 
12 Uo. ; Viszota : i. m. 80. o. 
13 Uo. 19. fol.; uo. 79. o. 
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megküldöm. Bécs, 1809. április 7. A legmagasabb parancsból Gaillet táborszer
nagy sk. Láttam, az eredetivel megegyező. M. Gomez altábornagy."14 

Ezekben az április elejei napokban a Széchenyi István életét befolyásoló ha
di események is felgyorsultak. Megtörtént a hadüzenet és 1809. április 10-én a 
dunai hadsereg hat hadteste megtámadta Bajorország északkeleti térségében a 
francia csapatokat, Krakkónál a VII. hadtest is támadott; április 11-én János 
főherceg déli hadserege tört be az Olasz Királyságba. A támadás napján, 1809. 
április 10-én, I. Ferenc magyar király utasította József nádort, hogy hívja had
ba a magyar nemesi felkelést. A nádor azonnal elrendelte a felkelő csapatok 
második mustráját. Ekkorra már a két ifjú Széchenyi is felkészült a bevonu
lásra; elbúcsúztak családjuktól. 

Széchenyi István 1809. április 11-én Cenken írt levélben köszönte meg a szü
lők sok jótéteményét és megfogadta: „Az állásnak, amelynek életemet szen
telem, becsületére kívánok válni."15 Szüleinek Ígéretet tett arra, hogy hű ma
rad az otthon tanult elveihez. 

Nem tudni pontosan, mikor és hol jelentkezett a két ifjú főhadnagy szolgá
lattételre az 1809. február 20-án felállított és szervezetében március 7-én jó
váhagyott magyar nemesi felkelő hadsereg f őszállásmesteri törzsénél.iG Széche
nyi első parancsnoka, báró Franz Ertel hadmérnök alezredes, 1809. április 3-
tól tartózkodott Győrben azzal a megbízatással, hogy mérje fel a város meg
erősítésének és a sánctábor megépítésének lehetőségeit.17 Mindez egyre sürge
tőbbé vált, mivel Napóleon 1809. áprilisi 16. és 23. között az osztrák főerőket 
megverte és visszavonulásra kényszerítette a Morvamezőig. A vereség hírére 
április 29-én János főherceg is megállította az előrenyomulását. Az események 
hatására József nádort utasították, hogy a dunántúli felkelő csapatokat azon
nal vonja előre a határt képező Lajta folyóhoz és Győr körzetébe. 

Április 27-én József főherceg szózattal fordult a magyar nemességhez, hogy 
a fenyegető ellenséges támadás elhárítására a felkelő alakulatok azonnal vo
nuljanak a határra és a gyülekezés központjába, Győrbe. Még aznap Budáról 
Gomez vezérkari főnök utasította Ertel alezredest, hogy a győri sánctábor ter
vét terjessze fel és építését rögtön kezdje meg. Közölte azt is, hogy a nádor 
megbízta a sánctábor igazgatásával és a munkálatokhoz szükséges személyze
tet biztosítják, valamint, hogy „gróf Széchenyi főhadnagy szolgálatra tovább
ra is önnél marad".18 Ebben a vezérkari utasításban olvashatunk először hiva
talosan az ifjú főhadnagy beosztásáról. 

A győri sánctábor építésének fontosságát igazolják Gomez altábornagy és 
Ertel alezredes április végétől június elejéig folyó napi utasítás- és jelentésvál
tásai. Ertel alezredes április 29-én jelenti Budára Gomez vezérkari főnöknek: 
„Tegnap, 28-án gróf Széchenyi István főhadnagy szolgálattételre jelentkezett 
és a számára átadott pénzt valóban meghozta."19 Ezenkívül még részletesen 
beszámolt a sánctábor építéséről. Ennek alapján Gomez altábornagy jelentette 
Károly főherceg főparancsnoknak, hogy a várható francia támadás irányában, 
a Rába bal partjától a Duna mosoni ágának jobb partjáig húzódó győri sánc-

14 Uo. 20—21. fol. ; Levelei IV. 24. o. 
15 SzCsL I. k . I I . es. 9. sz., 39. sz. 14—15. f ol. ; Levelek IV. 3—4. o. 
16 MNFI 1809:2/2., 2/4., 3/4. 
17 MNFI 1809:4/1. 
18 MNFI 1809:4/14. 
19 MNFI 1809:4/16. 
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tábort Ertel alezredes vezetésével 4 héten belül felépítik.20 I. Ferenc 1809. má
jus 6-án megdicsérte a győri erődítési munkálatokat, melyekben Széchenyi is 
részt vett.21 Ugyanaznap Gomez altábornagy intézkedett, hogy a munkálatok 
meggyorsítására a budai főparancsnokság utaljon ki 60 ezer forintot és sánc
szereket Ertel alezredesnek.22 Ezenkívül utasította Érteit, hogy a sánctábort 
a megyei munkásokkal mielőbb fejezze be és intézkedjen a Rába és Rábca vé
delmére, mindenekelőtt árzsilip készítésével.23 Ertel alezredes május 7-én fel
terjesztette a sánctábor védelmi tervét és az elárasztó vízművek terveit.24 Május 
8-i jelentésében pedig arról számolt be, hogy a sánctábor munkálatai éjjel és 
nappal több ezer munkás részvételével folynak.25 Május 11-i jelentésében ki
emelte a tisztek, így Széchenyi főhadnagy szerepét a sáncok építésében, ame
lyért a vezérkari főnök megdicsérte.26 

Bécs kapitulációjának napján, 1809. május 13-án Ertel alezredes újabb je
lentésben számolt be Gomez altábornagynak a sánctábor építéséről, kitérve 
arra, hogy a „sáncásásra, mivel tegnapelőtt délután a parasztok 2/3 része nem 
dolgozott, mások csak álltak, sürgősen kiadtam kemény szóval a parancsot a 
munka végzésére, mivel feltételezem, hogy ez talán a francia emisszáriusok 
hatására történt. Gróf Széchenyi főhadnagy úrnál van 5000 ft és ebből minden 
bírónak egy munkás után napi 30 krajcárt fizet és pénztárosként ide-oda lo
vagol a munkahelyek közt".27 Ertel feltételezése, hogy a sánctábor építése fran
cia emisszáriusok hatására akadozott, nem volt megalapozott, mert Széchenyi 
főhadnagy levelei is bizonyítják, hogy Napóleon 1809. május 15-i proklamációja 
a magyarok részéről visszhang nélkül maradt.28 A sáncokat építő parasztok mun
kalassításának és -beszüntetésének az lehetett az oka, hogy nem volt jól meg
szervezve munkájuk vezetése és nem kapták meg a bérüket naponta. Ezeket a 
hiányosságokat szüntette meg Ertel alezredes, mint ahogy ez jelentéséből kitű
nik, azzal, hogy az ifjú főhadnagyot bízta meg a munka felügyeletével és a na
ponkénti bérkifizetéssel. Ezt támasztja alá a május 14-i jelentésében a munkála
tokról adott helyzetkép, amely megemlítette: „gróf Széchenyi főhadnagy to
vábbra is a sáncmunkákért" felel.29 

Bécs kapitulációja és a franciák megjelenése a magyar határon meggyorsí
totta a csapatok összpontosítását Győr körzetében, ami lehetővé tette az épülő 
sánctábor védelmét is az esetleges ellenséges rajtaütéssel szemben. Ertel alez
redes május 17-én jelentette Gomez vezérkari főnöknek, hogy a sánctábor épí
tésében és a hajóhíd felállításában hat tisztje példamutató munkát végzett. 
Többek között „gróf Széchenyi főhadnagyot" is név szerint megemlíti, mint 
akinek „kimagasló rátermettsége és hazafisága által vált lehetővé egy ilyen mű 
igen rövid idő alatti felállítása és ezért különleges figyelmet érdemel".30 A 
sánctábort a csapatok 1809. május 20-án szállták meg, de továbbra is folyt a 
sáncok tökéletesítése. 

26 MNFI 1809:5/2. 
21 MNFI 1809:5/21. 
22 MNFI 1809:5/22. 
23 MNFI 1809:5/24. 
24 MNFI 1809:5/15. 
25 MNFI 1809:5/32. 
26 MNFI 1809:5/45., 47. 
27 MNFI 1809:5/53. 
28 SzCsL I. k . I I . cs. 9. sz., 39. sz. 14—15., 34—39. fol. ; Levelek IV. 3—12. o. 
29 MNFI 1809:5/58. 
30 MNFI 1809:5/90. 



Széchenyi főhadnagy ezekben a napokban nagy szorgalommal látta el a 
sáncépítők felügyeletét és bérük kifizetését. Édesanyjának 1809. május 18-án 
éjjel 1 órakor írt levelében beszámolt arról, hogy hajnali fél háromkor kel fel 
és éjjel 12 óra után fekhet le, mert a munka után az egész számadás terhe, több 
mint 30 ezer forint szabályos elkönyvelése reá hárul. Néhány nap múlva elkészül 
a munka és epekedve várják az ellenséget, mert biztosan vissza fogják verni. 
A sánctábor védőinek száma még csekély, de napról napra növekszik. Az őr
helye már ki van jelölve és ő azt megvédi az ellenséggel szemben, mert királya 
és hazája iránti kötelességet mindig híven fogja teljesíteni. Egész nap lovagol
nia kell, mivel el kell jutnia minden álláshoz, hogy megtekintse és a parasz
tokat szorgalmas munkára ösztökélje. Mindenki, még a munkát végző parasz
tok is, a legjobb érzülettel vannak eltelve, az ellenségtől senki sem fél, a sikert 
biztosra veszik. Nagy szükség lenne pénzre, hogy lovakat vásárolhasson, mi
vel ha az egyetlen barnája elfárad, akkor sokszor a 7000 ölnyi távolságot saját 
lábán kell végig futnia, hogy a sáncokon dolgozó 8 ezer munkást igazgathassa. 
Elegendő számú jó ló azért kell neki, mivel mint alezredese is mondta, a többi 
tisztnek erre nincs módja, s így őneki kell a többiekért is helytállni a szolgá
latban. Ehhez várja szülei segítségét.31 Ugyanezekről számolt be az apjának 
küldött levelében is. Megírta, hogy az apai tanács szerint jó rendben vezeti a 
pénzek számadását; báró Ertel alezredes teljes bizalommal van iránta és szol
gálati feladatkörét így határozza meg : 

„Kedves Széchenyi, nekem első kötelességem, hogy hazámnak szolgáljak, 
ezért elöljáróim utasításait pontosan teljesítenem kell. Kötelességem az, hogy 
a sánctábort a lehető leghamarabb elkészíttessem. Ha erőm javát a számadás
sal, az emberek megszámlálásával töltenem el, nem marad időm a lényeges 
teendőkre, s ekkor nem szolgálok hazámnak; azért ön t használom fel e mun
kára és a számadásra. Megbízom az ö n arcában és családjában, mert e családból 
senki sem követett el rosszat, sőt minden alkalommal bebizonyította, hogy kész 
az igaz ügyet szolgálni, s ha szükséges, kész a hazáért életét, vérét és vagyonát 
feláldozni!" E szavak után elővette a bankjegykötegeket és számolatlanul át
adta Széchenyinek, hogy fizessen ki mindent, ami szükséges. Egy hét múlva.az 
alezredes magához rendelte az ifjú főhadnagyot és kérte, számoljon el. Az el
számolt, és amikor a számlákat és iratokat átnyújtotta parancsnokának, az az 
egész elszámolást kidobta az ablakon. A pénzkifizetésekre ezután is számolat
lanul kapta a bankjegyeket és a maradékot számolatlanul adta vissza Érteinek. 
így tehát, írta az apjának, a számadás miatt nem jöhet zavarba, de kérte, amit 
elmondott, ne adja tovább senkinek, nehogy alezredesének e furcsa eljárás mi
att kellemetlensége támadjon. Megemlítette azt is, hogy ilyen elszámolási rend 
mellett könnyen szerezhetett volna magának 5—6 ezer forintot. Társai aján
lották is ezt neki, de nyilván tréfáltak vele, mert nem hiszi, hogy olyan gyen-, 
gének tartsák, hogy ilyen ostobaságot elkövessen.32 

Széchenyi Ferenc gróf, szokásához híven, István fia parancsnokát 1809. má
jus 16-án Pestről irt levélben kereste meg, hogy egyengesse az ifjú gróf karrier
jét. Báró Ertel május 18-i válaszában megírta, hogy teljesen meg van elégedve 
Istvánnal, mert minden feladatot jól és készséggel teljesít. Ö maga is három 

31 SzCsL, I. k. II. cs. 9. sz., 39. sz. 35—36. fol. ; Levelek IV. 6—9. o. 
32 Uo. 
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gyermek atyja, így méltányolni tudja a nemesen gondolkodó és három fiát fel
áldozni kész idős gróf nagylelkűségét. Istvánt büntetéssel fenyegette meg, hogy 
ha csak el nem rendeli, ne merészeljen puskatüzbe menni, a legkomolyabb pil
lanatban majd oda rendeli és ha ott marad, atyjával együtt megsiratja; ha visz-
szatér, az egész világ előtt hősként áll majd.33 Május 25-én Ferdinand Voith 
őrnagy, Pál fia parancsnoka számolt be levélben fiairól és a katonai helyzet
ről. Közölte, hogy István báró Ertel alezredes parancsnoksága alatt a sánctá
borban van.34 

Május 22. és 31. között megfelelő erejű csapatok vonultak Győrbe és a sánc
tábor védelmét is biztosították. Erre nagy szükség volt, mert az ellenség 1809. 
június 2-án elfoglalta Mosonmagyaróvárt és veszélyeztetni kezdte Győrt, aho
vá a nádor is megérkezett főszállásmesteri törzsével. A sánctábor előtt, Győr
től északnyugatra, a felkelő lovasság járőrözött, amikor 1809. június 3-án este 
megjelentek a franciák és nagy nyugtalanságot keltettek a Rába vonalát védő, 
tapasztalatlan felkelők között. Éjszaka tévedésből lövöldözés és pánik támadt. 
A vaklárma olyan riadalmat keltett, hogy az éjszaka folyamán a győri sánc
táborban, sőt a várban is riadót rendeltek el és a katonák fegyverben várták 
az ellenség támadását. 

Széchenyi június 5-én számolt be levélben apjának a város körüli helyzetről: 
két napja éjjel és nappal nincs nyugalom, nagy a riadalom és a lárma, fegy
verben kell állniuk. A felkelők a győzelem reményével várják a megütközést a 
franciákkal. A fiatal főhadnagy a legtürelmetlenebbek közé tartozott. Katonai 
tapasztalatlanságból legyőzhetetlennek gondolta a magyar nemesi felkelő had
sereget és bevehetetlennek a győri erődítéseket. Megítélése szerint Győr váro
sa jól meg volt erődítve: mintegy 24 000 főre becsülte a védelem erejét, a sán
cokat áttörhetetlennek ítélte. Biztosította apját, hogy az ellenség zaklatásai 
ellenére bátran néznek a halálnak is elébe. Szülei példájára a hit és erkölcs, a 
király és a haza iránti hűség vezeti minden lépését.35 

Június 5-én Gomez altábornagy intézkedett a csapatoknak a sánctáborba és 
az egész védővonalba történő felállításáról, továbbá a főszállásmesteri törzs 
tisztjeinek feladatköréről: „A főszállásmesteri törzs tisztjeit a következőkép
pen osztom be és alkalmazom: báró Ertel alezredes úr irányítja a győri tábor
nak erődítését, gondoskodik a tűzifáról, kutakról, őrizteti a tábort, alkalmaz
za az ágyúkat stb. Nevezett alezredes úrhoz Tanárky és Széchenyi főhadnagy 
lesz beosztva."36 Majd részletesen intézkedett még a vezérkar tevékenységére 
a harc során, amit a tisztek aláírásukkal vettek tudomásul. Ugyanebből az idő
ből származik a vezérkar 38 törzs- és főtisztjének egy másik beosztási listája, 
melyen a felsorolt 12 főhadnagy között Széchenyi István gróf az utolsó helyen 
szerepelt.37 

Közben június 5—11. között kibontakozott Nyugat-Magyarországon Jenő al
király (Eugene Beauharnais) itáliai hadseregének támadása, amely elől János 
főherceg csapatai harcolva vonultak vissza Győr irányába. 1809. június 13-án 

33 Uo. 1—2. fol. ; Levelek IV. 25—26. o. 
34 Uo. 3—4. fol. ; Uo. 26—27. O. 
35 Uo. 37—38. fol. ; Uo. 7—9. O. 
36 MNFI 1809:6/40. 
37 MNFI 1809:6/90g. 



délelőtt a nemesi felkelés 11 108 gyalogosa és 8839 lovasa egyesült a es. kir. IX. 
hadtest 20 524 gyalogosával és 2003 lovasával. Az egyesült hadsereg főparancs
nokává János főherceg lovassági tábornokot nevezték ki, aki parancsot kapott 
Károly főhercegtől, hogy Győrnél ütközzön meg az ellenséggel. Súlyos hadve
zetési mulasztásból az előnyomuló franciák Gyirmót és Csanak térségében 
1809. június 13-án délután váratlanul meglephették az ott táborozó lovasságot. 
Az összecsapás során az ellenséges lovasság közel jutott a sánctáborhoz. Ekkor 
Ertel alezredes parancsára két 7 fontos tarackot és egy 6 fontos ágyút helyez
tek állásba a Rába bal partjára és tüzelni kezdtek a csanaki templomig előre
tört ellenséges lovasságra, valamint a Csanak és Gyirmót közti mezőn két osz
lopban előrenyomuló ellenséges gyalogzászlóaljakra. 

Báró Ertel alezredes hivatalos jelentésében az eseményeket így örökítette 
meg: ő és Széchenyi főhadnagy a Rába ellenség által nem támadott balpartjá
ról jól megfigyelhették a franciák támadását és szándékait. Ügy ítélték meg, 
hogy az ellenség a saját csapatokat Győrbe akarja beszorítani. Ezért elrendelte 
két tarack és egy ágyú kedvező tüzelőállásba helyezését, melyet a „remény
teljes" gróf Széchenyi István főhadnagy egy másik tiszttársával együtt gyorsan 
végrehajtott, majd hatásos tüzeléssel a támadó ellenséges lovasságot és gyalog
ságot rendezetlen visszavonulásra kényszerítették. A sikeres ágyúzásnak a 
szürkület vetett véget.''8 Széchenyi tehát már a csata nyitányát jelentő első ösz-
szecsapásban a parancsnoka által is elismert érdemeket szerzett. 

Közismert, hogy 1809. június 14-én Győrnél az egyesített osztrák hadsereg 
(40 184 fő, 32 löveg) vereséget szenvedett a francia itáliai hadseregtől (53 865 
fő, 144 löveg). A csatavesztés okaiként az osztrák tábornokok kapkodását, ha
nyagságát és a magyar nemesi felkelés fegyelmezetlenségét, elavultságát em
legetik a korabeli források.'19 A csata objektív elemzése alapján azonban meg
állapítható, hogy János főherceg hadseregparancsnok és Nugent tábornok ve
zérkari főnök csata előtti és alatti elemi hadvezéri hibái, balfogásai idézték elő 
az emlékezetes kudarcot. Legtragikusabb tévedésük az volt, hogy harcrendjük 
legsebezhetőbb szárnyát, a balszárnyat, a kiképzetlen nemesi lovasegységekből 
alakították ki ; ezeket futamították meg a franciák. Az egyesített hadsereg Győr
től Komáromig való visszavonulása lényegében rendben zajlott le. A győri vár
tól nyugatra elterülő sánctábort báró Meskó József vezérőrnagy (3966 gyalogos, 
1295 lovas, 10 löveg) nem kapott parancsot a visszavonulásra, a zűrzavarban 
megfeledkeztek róla. 

A csata során várták a sánctábor megtámadását, ami azonban nem követke
zett be, így Ertel alezredes és Széchenyi főhadnagy a csata lefolyását a rábai 
hajóhídtól nem messze, egy ház tetejéről kísérték figyelemmel. Amint Ertel a 
hadsereg visszavonulását meglátta, teljesítette Gomez altábornagy parancsát 
és Széchenyi főhadnaggyal együtt felszedette a hajóhíd pallóit és a hajókat a 
győri vár védelme alá helyezték, majd Széchenyi Istvánnal Győrbe ment. Ertel 
alezredes a városban maradt és a kapitulációig részt vett a védelemben, Széche
nyi főhadnagy visszatért a sánctáborba, ahol Voith őrnagy vezérkari főnöknél 
jelentkezett szolgálattételre/'0 A franciák felszólítására a sánctábor védői nem 

38 MNFI 1810:13/37. 
39 Kosáry: i. m . 118. o. 
40 MNFI 1810:13/37. 
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adták meg magukat, hanem az 1809. június 14-én este 10 órakor az összes tiszt 
részvételével megtartott Győr-Űjvárosi haditanácson úgy döntöttek, a táborból 
kitörve merész portyát hajtanak végre az ellenség mögöttes területén. Erről 
Meskó tábornok éjjel 11 órakor jelentést küldött József nádornak: „Sietek Fen
ségednek ezt a körülményt gróf Széchenyi főhadnagy útján alázatosan jelen
teni."*1 

Az ifjú Széchenyi küldetését az ellenség által megszállt területen hajtotta 
végre; éjjel, csónakon leevezett a Rábcán a Mosoni-Dunára, majd Komáromba, 
ahol 15-én adta át a kitörés tervét József nádornak, aki erről a bátor hőstett
ről naplójában is megemlékezett.42 Széchenyi vitézsége szerepel Kisfaludy Sán
dor őrnagy, Ertel alezredes és Voith őrnagy hivatalos jelentéseiben is.43 Június 
15-től Széchenyi ismét a f őszállásmesteri törzsben teljesít szolgálatot. A győri 
csatáról élményei és a főhadiszállás véleménye alapján az a véleménye, hogy 
a franciák vesztesége kétszer annyi volt, mint az egyesített hadseregé, amely a 
legnagyobb rendben vonult vissza. A csatavesztésnek egyedül, bár többen kö
zülük bámulatos vitézséget fejtettek ki, a tűzben sohasem volt inszurgensek 
az okai, bár igaz, nem kívánhatja senki sem, hogy az újonnan szervezett, fel-
szereletlen és kiképzetlen felkelő csapatok a legnagyobb gránát- és ágyútüzet 
kiállják.7'4 Az ifjú főhadnagy jól értesült volt és ez lehetővé tette számára, hogy 
a különböző álláspontok alapján értékelje a győri csata jelentőségét és a kiala
kult helyzetet. 

A fiatal gróf szüleinek küldött leveleiben tudósított a katonai helyzetről, de 
nem számolt be nekik életveszélyes küldetéséről. Erről Voith őrnagy leveléből 
értesült az apa, aki megjegyezte, szerette volna ha István gróf mellette marad
hatott volna a sánctáborbon és együtt törhettek volna ki a hadtesttel, hogy a 
kiérdemelt elismerést és megbecsülést testvériesen megossza vele. Ám a dön
tés pillanatában nem tudták milyen sors vár rájuk és azért azt hiszi, helyesen 
cselekedett, amikor az ifjú grófot bízta meg a jelentés elvitelével/10 Meskó ve
zérőrnagy 1809. június 30-án Zalabérről jelentést tett I. Ferencnek a hadtest 
sikeres kitöréséről és tevékenységéről, melyben kiemelte: „Gróf Széchenyi Ist
ván főhadnagy, a főszállásmesteri törzsből, aki június 14-ről 15-re virradó éj
szaka azon fáradozott, hogy a Duna valamely pontján átkeljen és visszavonulási 
elhatározásomat Ö királyi fenségnek a legsürgősebben átadja, külön említést 
érdemel és e fontos feladatnak végrehajtásáért felséges királyi figyelmébe 
ajánlom."46 

Széchenyi István a nemesi felkelés vezérkarában mint legfiatalabb tiszt telje
sített szolgálatot, napi kapcsolatba került József és János főhercegekkel, a cs. 
kir. hadsereg és a nemesi felkelés sok tábornokával, törzs- és főtisztjeivel. Kü
lönböző megbízatásokat teljesített Győr sikertelen felmentési kísérlete alatt, 
majd 1809. június 26-án, amikor József nádor a hevesen ágyúzott Pozsonyba 
ment János főherceghez tanácskozni, Széchenyi is a kíséretében volt. Másnap 
ott találjuk Böőnél, ahol a császár megszemlélte a magyar nemesi felkelő csa-

41 MNFI 1810:13/35. 
42 József n á d o r i ra ta i . 1807—1809. III . k., 505. o. 
43 MNFI 1810:13/28., 35., 37., Kisfaludy Sándor h á t r a h a g y o t t m u n k á i . (Kiad ta : Gálos Rezső) 

Győr, 1931. 133—134. o., Viszota: i. m. 88—99. o . ; Levele IV. 306—324. o. 
44 SzCsL I. k . I I . cs. 9. sz., 39. sz. 33. fol . ; Levelek IV. 12—13. o. 
45 Uo. 5—8. fol . ; Levelek IV. 27—29. o. 
46 MNFI 1809:13/36. 
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patokat.47 Nehéz napokat élt át az egyre súlyosabbá váló hadi események miatt, 
amelyek a július 5—6-i vesztes csatához, majd a 20-án kihirdetett fegyverszü
nethez vezettek. Ekkortájt készülhetett a „Személyi lista a magyar felkelő had
sereg főszállásmesteri törzse törzs- és főtiszti urairól", amely 8 törzstiszt, 4 szá
zados, 11 főhadnagy és 1 alhadnagy adatait tartalmazta, Széchenyiről az aláb
biakat: „Rangsor: 10. Rendfokozata: főhadnagy. Neve: gróf Széchenyi István. 
Kora: 18. Vallása: Katolikus. Állapota: Nőtlen. Szolgálati leírása: 1809. április 
16-tól főhadnagy a főszállásmesteri törzsben. Ismeretei: Német, latin, francia, 
magyar jó, valamint tud olaszul. Iskoláit befejezte, filozófiából vizsgát tett. A 
matematikát és a geometriát jól ismeri."48 A személyi listából kiderül, hogy 
Széchenyi a birodalom minden tájáról származó jól képzett vezérkari tisztek 
között szolgált, akiktől nyilván felhasználható elméleti és gyakorlati ismere
teket szerezhetett. 

Közben, 1809. augusztus elején, új hadrendbe sorolták a hadsereg alakula
tait és augusztus 7-én elkészült a magyar nemesi felkelés új hadrendje is. A 
felkelő csapatokból és más alakulatokból szervezett II. tartalékhadtest parancs
noka József nádor lett, aki törzsét Kisbérre helyezte,49 a király, az udvar és a 
hadsereg vezérkara pedig Tatára költözött. Az 1809. augusztus 25-i parancs 
alapján a II. tartalékhadtest főszállásmesteri törzsébe osztották a következő
ket: „főnök Petrich ezredes, Lipszky alezredes, Maretich őrnagy, Csolich, 
Amerling, Hartlieb, Kaiser századosok, Sádeczky, Koch, Matiss, gróf Széchenyi 
Pál, gróf Széchenyi István főhadnagyok."50 

Széchenyi a szállingózó békekötési híreknek nem adott hitelt. Folytatta ka
tonai tanulmányait, a Lipszky-f éle térképek alapján új terepfelvételeket készí
tett. Magatartásával és tevékenységével kivívta parancsnokainak megelégedett
ségét és mind írta: „munkánk valóban igen nehéz és érdekes."51 1809. augusztus 
25-én Tatán az uralkodó báró Meskó altábornagyot a Mária Terézia Rend pa
rancsnoki, Voith őrnagyot a lovagi fokozatával tüntette ki, gróf Keglevich 
György tábornoknak, gróf Eszterházy Nepomuk János ezredesnek és gróf 
Széchenyi István főhadnagynak kifejezte „legmagasabb megelégedését". Ezt 
a nádor augusztus 26-án Tatán kiadott rendeletében közölte Davidovich tábor
szernagy kerületparancsnokkal; érdekes, hogy a rendelet fogalmazványába 
először Pault írtak, majd azt áthúzva föléje Stephant. A tisztázott rendeletbe 
már a helyes név került.52 Az örömhírt báró Voith őrnagy levélben közölte 
gróf Széchényi Ferenccel,53 aki már augusztus 23-án levélben kérte Petrich 
ezredestől és Haugwitz alezredestől, hogy szorgalmazzák fiai előléptetését. Pet
rich szeptember 3-i válaszában megírta, hogy ő a Széchenyi-fiúk szigorú és 
igazságos parancsnoka, s mindent megtesz kiképzésükért és megérdemelt elő
menetelükért. Ezt a kötelességét teljesíti nemcsak egy nagytekintélyű család 
tagjaival, hanem az ajánlást nélkülöző tisztekkel szemben is.54 Ugyanaznap 
Haugwitz is megírta az apának, hogy a nemesi felkelés körülményei, az egy 

47 SzCsL I. k . II . cs. 9. sz., 39. sz. 32. fol.; Levelek IV. 13—14. o. 
48 MNFI 1809:13/23. 
49 MNFI 1809:8/5., 6. 
50 MNFI 1809:13/28. 
51 SzCsL I. k . I I . cs . 9. sz., 39. sz. 29. fol. ; Levelek IV. 14—15. o. 
52 MNFI 1809:8/23. 
53 SzCsL I. k . II . cs. 9. sz., 39. sz. 9—10. fol. ; Levelek IV. 29—30. o. 
54 Uo. 45. fol. ; Viszota : i. m. 81—82. o. 
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ütközetben való részvétel, a rövid hadjárat nem engedte meg a két ifjú har
cosnak azt, amit kívánt, az előléptetést.55 

Petrich ezredes 1809. szeptember 9-én írta alá a főszállásmesteri törzs tisztjei 
ranglistáját, amelyben a tíz főhadnagy rangsorában Széchenyi István főhad
nagy 1809. április 16-ával a 9. helyen állt és ugyanekkor rendelték el az egysé
ges vezérkar létrehozását Josef Radetzky altábornaggyal az élén.56 Ekkor már 
az apa Voith őrnagy segítségével Pálnak és Istvánnak új beosztást kerestet.57 

Ez nagyon időszerűvé vált mert Petrich ezredes 1809. szeptember 13-án jelen
tette, hogy a létszámfeletti vezérkari tiszteket le kell adnia és a rangsorban az 
utolsó két Széchenyi főhadnagy áthelyezését javasolta.58 Közben Széchenyi 
István a reá bízott feladatokat jól végrehajtotta és az volt a meggyőződése, 
hogy nem gondolhatnak semmilyen békére, hanem téli hadjáratot várnak, 
melyben „a hazáért feláldozzuk egészségünket, s ha kell életünk árán megvé
delmezzük". Ez a nyilatkozat környezetének visszhangját tükrözi.59 

Október 14-én kötötték meg a súlyos feltételeket tartalmazó schönbrunni 
békét, és ugyanaznap Széchenyi arról írt szüleinek, hogy hadgyakorlat végre
hajtására készülnek.60 Az október 21-i és 23-i hadgyakorlat tervezetében a csá
szári királyi fenség kíséretében szerepel gróf Széchenyi István főhadnagy.61 

A hadgyakorlatra való készülés közben Radetzky vezérkari főnök 1809. októ
ber 26-án parancsot adott a vezérkari tiszteknek, hogy a legújabb politikai 
eseményeket, vagyis a békekötést illetően minden nem illő okoskodástól tar
tózkodjanak.62 Erre a parancsra szükség volt, azt Széchenyi István levelei is 
bizonyítják.63 Közben folyt a készülődés a Pápán végrehajtandó hadgyakorlatra 
és szemlére, amelyet a császár úgy módosított, hogy Székesfehérvár térségében 
fogják megtartani. A vezérkari tisztek, köztük Széchenyi István, a helyszínen 
dolgozták ki a részletes tervet.64 

Ebben az időben előrelépés történt Széchenyi István áthelyezésének ügyé
ben. 1809. november 12-én herceg Lichtenstein tábornagy, a 7. huszárezred tu
lajdonosa értesítette gróf Széchenyi Ferencet, hogy szívesen látja István fiát 
ezredében, és a parancsot áthelyezésére már kiadta.63 Másnap elkészült a szé
kesfehérvári szemlegyakorlat végleges terve, amelyben gróf Széchenyi főhad
nagy az 1. csoportban szerepelt.66 Az 1809. november 17. és 19. közötti szem
legyakorlat sikerrel záródott. Gróf Széchenyi István főhadnagy a szemle alatt 
vezérkari tiszti kötelességeit a király és a nádor környezetében teljesítette. Ek
kor már folyamatban volt szabadságának engedélyezése is. Petrich ezredes er
ről tudósította az apát, kijelentve azt is, hogy szolgálati alkalmazhatásával 
mindig meg volt elégedve és reméli, hogy a katonai pályán a fiúk az államnak 
biztos szolgálatára lesznek. A fiatal grófot áthelyezték a főszállásmesteri törzs
ből herceg Lichtenstein főparancsnok rendeletére a 7. huszárezredbe: a néhány 
évi csapatgyakorlat szükséges alapfeltétele a vezérkari tiszti szolgálatnak és 

55 Uo. 47. fol. ; Uo. 82—83. o. 
56 MNFI 1809:9/4., 17 1/2., 18., 20. 
57 SzCsL I . k . I I . c s . 9. sz., 39. sz. 11—12. fol. ; Levelek IV. 30—31. o. 
58 József n á d o r i ra ta i . 1807—1809. I I I . k . 679. o. 
59 SzCsL I. k . I I . cs. 9. sz., 39. sz. 24—25. fol . ; Levelek IV. 17—18. o.-
60 Uo. 21—22. fol. ; Uo . 19—20. o. . : 
61 MNFI 1809:10/15., 21., 13/14. 
62 MNFI 1809:10/23. 
63 SzCsL I. k . I I . cs. 9. sz. 39. sz. 17—24. fol . ; Levelek IV. 18—21. o. 
64-MNFI 1809:11/1., 2. . 
65 SzCsL I. k . I I . cs. 9. sz., 39. sz. 46. fol . ; Viszota: i. m . 83—84. o. 
66 MNFI 1809:11/3., 5. 
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később kieszközölhető, hogy fia a f őszállásmesteri törzsbe kerüljön — írta az 
ezredes.07 

Az uralkodó 1809. november 24-én hazabocsátja a magyar nemesi felkelést; 
Radetzky altábornagy 1809. december 30-i rendeletével végrehajtja a vezérkari 
tisztek csökkentését, a listán szereplő 30 főhadnagy rangsorában 18. helyen ez 
olvasható: „Rendfokozat: főhadnagy. Neve: Széchenyi Istv. Előző beosztása: 
Főherceg nádornál. Áthelyezése: Lichtenstein huszárokhoz."68 A vezérkarból 
látszámcsökkentés miatt elkerült 97 törzs- és főtisztből csak a két Széchenyi 
fiút helyezték át a kivételezettnek számító huszársághoz. 

Ezzel az eseménnyel zárult gróf Széchenyi István szolgálatának első állo
mása, amely 1809. április 16-tól december 31-ig, 8 és 1/2 hónapig tartott. A 
hadsereg és a vezérkar legfiatalabb főhadnagya volt, kapcsolatba került kü
lönböző emberekkel, parasztokkkal és kézművesekkel, polgárokkal és nemesek
kel, közkatonákkal és tisztekkel, neves tábornokokkal és híres államférfiakkal, a 
főhercegekkel, a nádorral és az uralkodóval. Az átélt események nagy hatással 
voltak személyiségének fejlődésére és gondolkodásmódjának alakulására. So
kat gyarapodott hadtudományi és katonai képzettsége. Gyakorlatot szerzett 
a vezérkari munkában, de tapasztalatokra tett szert a műszaki, gyalogos, lo
vas és tüzér fegyvernemi ismeretekben is. Megszilárdult benne a tiszti hivatás 
iránti elkötelezettség, ezzel vágott neki új lovastiszti beosztásának. Széchenyi 
tiszti pályafutásának kezdete jól sikerült annak dacára, hogy 1819-ben, nagy 
lelki válsága idején, naplójában, vitatható módon, önmaga iránt túl szigorú 
kritikával illette ezt az időszakot.69 

A 7. huszár- és az 1. ulánusezred főhadnagya 
1810—1813 

Gróf Széchenyi Istvánt az a megtiszteltetés érte, hogy magára ölthette a 7. 
huszárezred díszes — fűzöld csákó, világoskék mente, dolmány és nadrág — 
főhadnagyi egyenruháját. Az ezred tulajdonosa 1801 óta Johann Liechtenstein 
herceg, tábornagy volt, az ezred parancsnoka 1807-től Vlasits Ferenc ezredes. 
Az ezred 1798-ban alakult és részt vett az 1799., 1800., 1805. és az 1809. évi had
járatban. Az alakulat 1809. december 26-án Magyarországról áttelepült a mor
vaországi Magyarbródba, ahová 1810. január l-jén, Széchenyi áthelyezésének 
napján érkezett meg.70 

Az áthelyezési lista szerint a es. kir. udvari haditanács 1809. december 21-i 
rendeletére „a f őszállásmesteri törzsből a tisztelt ezredhez 1810. január 1-ével 
áthelyezték gróf Széchenyi István főhadnagy urat, aki született Cenken, Ma
gyarországon, 18 éves, katolikus, nőtlen, és 1809. április 16-tól főhadnagy az 
említett testületnél".71 Az alakulat hadbiztosa, Andreas Jacks január 30-án 
vette át az áthelyezési listát és az 1810. február havi állománykimutatás át-

67 SzCsL I. k. II. cs. 9. sz., 39. sz. 40—41. íol. ; Viszota : i. m. 84—»5. o. 
68 MNFI 1809:12/10. 
69 Gróf Széchenyi István naplói. Első kötet. (Szerk. : Viszota Gyula) (a továbbiakban — Nap

lók I.) Budapest, 1925. 702—703. o. 
70 A 7. huszárezred történetére l. Geschichte des k, k. Hussaren-Regiments Nr. 7. Von dersen 

Errichtung im Jahr 1798 bis Ende 1855. Wien, 1855. és Geschichte des k. und k. Husaren-Regiments 
Wilhelm II. Deutscher Kaiser und König von Preussen Nr. 7. 1798—1914. Wien, 1914. 

71 KA, Wien. Transierirungs Liste. 7. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1809., 1810. Fase. 669. 
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helyezési rovatában már olvasható, hogy Széchenyi István főhadnagyot (1 fő, 
1 ló) 1810. január l-jével a főszállásmesteri törzsből felsőbb parancsra áthe
lyezték és beosztották az ezredesi osztály 1. századába. A Kunovitzban állo
másozó 181 fős század parancsnoka Ignaz Baar első lovasszázados volt és Szé
chenyi a beosztásban lévő két főhadnagy mellé került számfeletti főhadnagy
ként.72 Az ezredben a rendszeresített 17 főhadnagy helyett ekkor 25. szolgált 
és rangsorukban Széchenyi volt az utolsó. A négy havi szabadságon tartózkodó 
Széchenyi beosztása áprilisig nem változott. 

1810 áprilisában az ezredesi osztály 1. századából áthelyezik Spannagel An
tal 2. őrnagyi osztálya 1. századába, amely 175 fővel Neudorf ban állomásozott. 
A század parancsnoka az ezred rangidős els«ő lovasszázadosa, Stephaics Antal, 
számfeletti: Johann Müller; másod lovasszázadosok: Rutzky Ferenc, Szarvas 
Pál, számfeletti: Petrovay Farkas; főhadnagyok: Gömöry Zsigmond, Thomas 
Uramavits, számfeletti : gróf Széchenyi István és Karl Wolf ; alhadnagyok : Josef 
Holland, Josef Bodranovits, számfeletti : Varga József.73 

Ezt az áthelyezést Stephaics Antal századparancsnok eszközölte ki, amikor 
tudomására jutott a napiparancsból, hogy Széchenyi az ezredhez került. A szá
zadparancsnokot erre az indította, hogy a Széchényi-család már hosszabb ide
je jóakaratúan pártfogolta a Somogy megyei Stephaics családot. Gróf Széchényi 
Antal altábornagy előzékenyen támogatta báró Stephaics Ferenc (1731—1811) 
tábornok katonai pályafutását, aki viszont jó kapcsolatban volt gróf Széchényi 
Ferenc somogyi főispánnal, István apjával. Stephaics első lovasszázados a 
Széchényi-család iránti hálából vette századába az ifjú grófot, hogy vigyázzon rá 
és segítse.74 

Széchenyi 1810 májusában vonult be ezredéhez és jelentkezett Vlasits Fe
renc ezredesnél, akinek átnyújtotta apja levelét, melyben az fiát a parancsnok 
jóindulatába ajánlotta. Vlasits 1810. május 26-ai válaszában megígérte, hogy 
István gróf főhadnagy urat kötelességeinek teljesítésében segíteni fogja és meg
állapítja: „Minden Erkölcse ezen Ifjú Úrnak bizonyossá tészen, hogy Hazának 
és Excellencziádnak Reménységeit bőven bé fogja telyesítteni."75 Az ifjú főhad
nagyot tehát az ezredben jóindulattal fogadták, amit ő azzal hálált meg, hogy 
bevonulása alkalmából ebédet adott a tisztikarnak. 

Júniusban a 7. huszárezred parancsot kapott a morvaországi Magyarbródból 
a magyarországi Nagyváradra való áttelepülésre. Az ezred — 1360 fő, 1275 ló — 
körültekintő felkészítés után 1810. június 17-én kezdte meg menetét és július 
elején ért Pestre. Július 3-án innen írt levelében Széchenyi a katonasorsot kár
hoztatja, hogy nem találkozhatott szüleivel és megígérte: „Drága jó atyámnak 
bizonnyal soha sem lesz bánata énmiattam, hisz az én dicső elődeimnek drága 
vére folyik ereimben és hogyan tudnám elfelejteni mindazon atyai intelmeket, 
melyeket örök hálával és mindig oly benső megindulással fogadtam."76 A szü
lőket ebben az időben erősen nyugtalanította két fiatalabb fiuk jövője. Ennek 
az volt az oka, hogy Pál megunta az 5. huszárezredbeli tiszti szolgálatát és az 

Í 

72 Uo. Monat Tabelle pro mense Februario, Martio 1810.; Az ekkor szabadságon tartózkodó 
Széchenyi Istvánt 1810. március 29-én kinevezik kamarásnak. SzCsL 7. cs. I. k. 2. sz. 2. cs. 
230. sz. 49—50. íol. 

73 Uo. Monat Tabelle pro. Majo 1810. 
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75 Uo. 18., 31. o. 
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apja beleegyezésével beadta rendfokozat nélküli kilépési kérelmét a hadsereg
ből, amit 1810. szeptember 15-i hatállyal engedélyeztek.77 A szülők úgy gondol
ták, hogy ez az esemény elveszi a legkisebb fiuk kedvét is a katonai szolgálattól 
és ezért megbízták volt nevelőjét, Liebenberg Jánost, puhatolja ki István jö
vőre vonatkozó elképzeléseit. Az ifjú főhadnaggyal való júliusi találkozás után 
Liebenberg arról tudósíthatott, hogy többszöri beszélgetés alapján az a véle
ménye alakult ki, hogy István gróf meggyőződésből ragaszkodik a tiszti pályá
hoz. Neki váltig azt erősítgette, hogy nem akarja azok példáját követni, akik a 
katonáskodást munkakerülésből választják, hanem tovább akarja magát képez
ni és a középszerűségből kiemelkedve megbecsülést kíván magának szerezni. 
Hiszi, hogy a sors irányítja az embereket olyan pályára, amely tehetségüknek 
megfelel és az egyszer majd meghozza a szerencséjüket is.78 

Az ezred menete alatt Széchenyi segítőkészségével és megnyerő magatar
tásával beilleszkedett a tisztikar zárt testületébe. A 2. őrnagyi osztály 1. szá
zada 1810. július 21-én érkezett meg új helyőrségébe, Világosra, és a szám
feletti főhadnagy azonnal részletesen beszámolt apjának a kedvezőtlen életkö
rülményekről, örömmel újságolta, hogy a próbára tevő menet és lovaglás nagy 
fáradalmai után egészséges és jó az étvágya, de szigorú gazdálkodása dacára 
pénzre van szüksége. Stephaics lovasszázados ajánlja magát és ígéri, hogy hű
séges barátja marad.79 Egy hét múlva írt levelében helyeselte Pál bátyja kilé
pését a hadseregből: szüleinek most már van egy fiuk polgári pályán, egy ott
hon a gazdaságban és egy a katonaságnál, s ez így a legjobb rendben van.80 

Július 28-án Stephaics első lovasszázados is válaszolt gróf Széchényi Ferenc 
július 1-jei levelére: ami „István Grófot illeti nem tapasztaltam semmi ked
vetlenséget" és „föl tett Szándékom is vala hogy én reája úgy vigyázok észre 
vétele nélkül mind a szemem világára, hanem amind eddig én, úgy másokis 
tapasztalták, éppen nem Szükség nekie, mivel ő oly Szép Printipiumokkal a 
Jo nevelőitől föl vagyon úgy ékesítve, hogy őtet mind alatta mind pedig fölleb 
valói a Tanulásaért és fáradhatatlan iparkodásáért nagyon szeretik, nékem 
tsak az fái, hogy a Nagy Érdemű Szétsényi Háznak Jó tetyei melyeket Szét-
senyi Generalis Urtul fogva Excellentiádig Stephaicsokkal tettek az erőtlen
ségem miat még tsak leg kiseb részét is meg nem hálálhatok".81 A századpa
rancsnok betartotta ígéretét mert a fiatal gróf szinte minden levelében írt párt
fogásáról. 

Július végétől az ifjú főhadnagyot nagyon leköti a szolgálat és a sok gya
korlatozás, de erősen foglalkoztatja az is, hogy létszámfeletti. Augusztus elején 
azt reméli, hogy a sok létszámfeletti tiszt dacára, néhány hét múlva, felveszik 
az ezred tiszti létszámába és a főhadnagyi rangsorban a negyedik helyre kerül, 
ami azt jelentené, hogy rövidesen másod lovasszzázadosnak léptetnék elő. örül 
annak, hogy sógorát, gróf Zichy Ferdinánd alezredest kinevezték az 1. ulánus-
ezred parancsnokhelyettesének és közli apjával, hogy alatta szívesen szolgálna. 
Amikor a szolgálata engedi, a környék ismeretlen tájait járja be, sokat olvas.82 

Leveleiben a 19 éves Széchenyi gyakran bölcselkedik az élet és a társadalom 

77 SzCsL 7. CS. I. k . 2. SZ. 2. CS. 230. SZ. 59. fol. 
78 Viszota: i. m . 19. o. 
79 SzCsL I. k . 9. sz. I I . es. 41. sz. 15. ; Levelek IV. 34—35. o. 
80 Uo. 12., 36—38. O. 
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egyes kérdéseiről és megígéri szüleinek, hogy állhatatossággal, jó erkölccsel és 
tökéletesedéssel kitart a katonai pályán.83 

Szeptember első felében arról panaszkodik, hogy osztály- és századkötelék
ben gyakorolnak, de sajnos az altisztek és a közlegények újoncok és ezért ta
pasztalatlanok és ügyetlenek az alakzatok megformálásában és a harceljárások 
végrehajtásában. Sokat gyakoroltatja katonáit, mert sikeresen akarja vezetni 
a rábízott alegységet a szemlegyakorlaton, noha még mindig számfeletti az ala
kulatnál.84 Közben a vagyont őrző és gyarapító atya takarékosságra és jó gaz
dálkodásra hívta fel a pénzzel könnyedén bánó fiát, amivel annak lelkében 
nagy vihart kavart, de megfogadta, hogy az atyai intelmek szerint fog élni.85 

1810. szeptember 18-án báró Mecséry Dániel altábornagy, magyarországi 
katonai felügyelő Nagyváradon ellenőrizte az ezredet és gyakorlatait. Két nap 
múlva végrehajtották a 192 fős 2. őrnagyi osztály 1. százada mustráját és a 
jegyzékben felsorolt négy főhadnagyból az utolsó gróf Széchenyi István volt.86 

Örömmel közölte szüleivel, hogy az ezred szemléje 1810. szeptember 27-én si
keresen befejeződött, Mecséry altábornagy elégedett volt és a századok vissza
térnek állomáshelyeikre. Meg volt elégedve magával, mivel első szemléjén ki
válóan teljesítette tiszti kötelességeit.87 Az ezrednél töltött idő alatt megismerte 
a csapatéletet, a huszárok kiképzését, a katonalovak idomítását, tökéletesítette 
lovaglótudományát és megtanulta a katonákkal való bánásmódot. Parancsnoki 
jártassága is gazdagodott, mert szakasz-, szárny-, század-, osztály- és ezred
kötelékben minden alakzati formációt és harceljárást sokszor végiggyakorolt. 
Stephaics Antal pedig megtanította a lovasalegység vezetésének fortélyaira. 
Szeptember végén még abban bizakodott, hogy bekerül a létszámba és azért 
nem mehet haza.88 

Október végén, mivel helyzete nem változott, mégis szabadságot kért, me
lyet a budai főparancsnokság 1810. október 26-i rendeletével 1811. január 11-ig 
engedélyezett, majd később március 10-ig meghosszabbított.89 Otthon a családi 
tanács megvitatta mit kell tennie a legifjabb fiú katonai karrierjének előre-
lendítése érdekében. Először is elintézték, hogy távollétében, 1811. február 16-
ával a 2. őrnagyi osztály 1. százada létszámfeletti főhadnagyát áthelyezték a 
Mezőberényben állomásozó ezredesi osztály 2. százada tényleges főhadnagyá
nak.90 Ezzel lehetségessé vált, hogy a két ezredtulajdonos beleegyezésével ugyan
azon rangsorban cserét kérhetett Széchenyi a 7. huszárezredből az 1. ulánus-
ezredbe, ahol sógora segítségével gyorsabb karriert remélt. Széchényi Ferenc 
kieszközölte herceg Johann Liechtenstein tábornagy és gróf Maximilian Mér
veid altábornagy engedélyét, hogy fia Ludwig Etzelttel cseréljen. Mérveid al
tábornagy, az 1. ulánusezred tulajdonosa Brünnből írt, 1814. március 5-i leve
lében örömét fejezte ki Széchenyi Ferencnek, hogy a gróf az ezredébe kerül és 
hozzájárult Etzelt főhadnaggyal való cseréjéhez: nem kételkedik abban, írta, 
a fiú nagyérdemű apja nyomdokait fogja követni. Kellemes a számára, ha ez-
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zel hálás emlékezetét bizonyíthatná a korábbi szolgálati éveiben a Horpácson 
tapasztalt jóságáért és vendégszeretetéért.91 

Ez után már nem volt akadálya, hogy a két fél írásban is megállapodjon a 
csere feltételeiről. Etzelt főhadnagy Bécsben 1811. március 9-én kiállított elis-
mervénye szerint, melyet gróf Zichy Ferdinánd alezredes mint tanú írt alá, ki
jelentette, hogy 3000 forint és egy teljes Lichtenstein huszárezredben tiszti 
egyenruha fejében a Mérveid ulánusoknál viselt rendfokozatát gróf Széchenyi 
főhadnagynak a Liechtenstein huszárezredben viselt rangjával elcserélte. Az 
apa pedig 1811. április 12-én Bécsben fiával Íratott alá egy nyugtát a huszárok
tól az ulánusokhoz való áthelyezés költségéről, amely a következő tételekből 
állt: egy kocsi 2400, koffer hozzá 100, Etzelt főhadnagynak 3000, paszományos-
nak 1600; szabónak 2700, lovakra 7000, összesen 16 8000 forint.92 A kiadásokból 
derül ki az ,hogy Széchenyi, miután huszáregyenruháját átadta Etzelt főhad
nagynak, elkészítette új ulánus egyenruháját, amely császársárga csákóból, fű
zöld mellényből, skarlátvörös felhajtóból állt. 

Az áthelyezés tényét a 7. huszárezred 1811. júniusi állománytáblázatának 
„Kilépett" rovata így rögzítette: az ezredesi osztály 2. századából gróf Széche
nyi István főhadnagyot az ezredtulajdonos urak rendeletével a Mérveid 1. ulá-
nusezredhez 1811. április 30-cal áthelyezték. A „Más ezredből jött" rovatban 
olvasható, hogy Ludwig Etzelt főhadnagy az ezredtulajdonos urak rendeleté
vel 1811. május l-jével a Mérveid 1. ulánusezredből bevonult az ezredesi osz
tály 2. századába.9-* Az áthelyezés 1811. júniusában zárult le, amikor a 7. huszár
ezred a gróf Mérveid 1. ulánusezrednek megküldte az áthelyezési listát, amely 
tartalmazta Széchenyi személyi és szolgálati adatait, valamint azt, hogy az ez
red létszámából kivették. A listát Békéscsabán, 1811. június 7-én készítette 
Andreas Jacks ezredszámvevő és Vlasits ezredes is aláírta, majd továbbították 
Nagyváradra, ahol június 14-én Reuban hadbiztos vezette rá az áthelyezést és 
írta alá.9/' Ezzel az eseménnyel lezárult a gróf szolgálata a 7. huszárezrednél. 

Az áthelyezési jegyzék hiteles másolatát az 1. ulánusezred is megkapta és 
május l-jével az új főhadnagyot létszámba vette.95 Az ezred tulajdonosa 1797 
óta gróf Maximilian Mérveid altábornagy, parancsnoka báró Ludwig Wilgen-
heim ezredes, helyettese, gróf Zichy Ferdinánd alezredes volt.96 Az ezredtörzs 
a csehországi Pardubitzban állomásozott és a májusi állománytáblázat szerint 
Széchenyit, aki a 17 főhadnagy rangsorában az utolsó, az alezredesi osztály 1. 
századába (162 fő, 134 ló) helyezték, amely Hohenmauthban állomásozott. Pa
rancsnoka Honorius Thekusch első lovasszázados volt; másod lovasszázadosok 
Mathias Kosoboricz, Marty Grünwald, Szaniszlo Hottey; főhadnagyok báró 
Karl Gottesheim, gróf Széchenyi István, B. Nestorovicz; alhadnagyok Julius 
Wiernier, Eduar Michalowicz.97 

Teljesült tehát Széchenyi kívánsága, sógora lett a parancsnoka, ő pedig tény
leges létszámban levő főhadnagyként, szakaszparancsnok. Hohenmauthból 1811. 
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május 27-én szüleihez írt levelében már arról számolt be, hogy berendelték az 
ezredtörzsbe, ahol néhány napig szökevény katonák kihallgatásán kellett részt
vennie. Sajnálta ezt az időt, mivel alegysége állandó kiképzést és gyakorlatot 
folytatott, ami ugyan nagy elfoglaltságot jelentett, de meg volt az eredménye 
és ezért szerencsés embernek tartja magát.98 Ez a megállapítása azt érzékelteti, 
hogy a fiatal főhadnagy, sógora segítségével, beilleszkedett az ezred tisztikará
ba és az egész nyara feszített katonai kiképzéssel telt el. Az ezrednél 1811. 
szeptember 20-án megtartották a szokásos évi mustrát. Az alezredesi osztály 
1. századáét Hohenmauthban hajtották végre és a mustralista szerint a tisztikar 
legfiatalabb tagja a 19 éves Széchenyi; főhadnagy társai 26 és 27 évesek voltak. 
Magyarországi származású kívüle csak a század parancsnoka." 

A szemle után elterjedt a hír a francia-orosz háború kitöréséről, a porosz és 
osztrák katonai készülődésekről. Ezekről tudósítja Széchenyi 1811. október 5-én 
apját, noha a háború kitöréséről szóló hír valótlannak bizonyult, az viszont 
igaz volt, hogy a porosz hadsereg már hadilábon állt és az osztrák ezredeket 
is ellátták tábori felszereléssel, bár még senki sem tudta, Franciaország, vagy 
Oroszország ellen indulnak-e. Az ezredében szolgáló néhány porosz tiszt biz
tosra vette: a porosz hadsereg Franciaország ellen fog harcolni. Azt fejteget
te a továbbiakban, hogy a katona mindig óhajtja a háborút és biztosra veszi a 
győzelmet, habár az eddigi tapasztalat mindig az ellenkezőjét mutatta. Sze
rinte nagy előrelépést a hadművészetben nem tettek és az egyéb ügyek sem ja
vultak annyira, hogy a harc megkezdődjön. Ha pedig egyedül a szerencsében 
hiszünk, hogy talán most megfordul a kocka, akkor nem cselekszünk okosan. 
Sokan a háborút fáraó-játékhoz hasonlítják, amelyben néha a legügyetlenebb 
is legyőz mindenkit és ügyesség nélkül csak szerencsére van szükség. Igaz, ál
lapítja meg, sajnálatra méltó az, akinek a sors nem kedvez, de az észnek kény
szeríteni kell tudni a szerencsét és ha ez lehetetlen, még bukásában is nagy 
marad az ember. Aki hozzá hasonlóan gondolkodik, az nem tehet többet, mint 
hogy életét feláldozza a közjóért. Legjobb, ha türelmesen bevárja az ember a 
sorsát és engedi, hogy a gondviselés kormányozza. Még biztosan nem tudja, mi 
az igazság, de amikor legnagyobb a lárma, akkor többnyire nem történik sem
mi, ő meghúzódik szállásán a meleg ágyban, amíg módja van, mert majd ráér 
eleget fázni és éhezni, cél nélkül, a táborokban.100 Gondolatait a közeljövő há
borúja sok vonatkozásban igazolta. 

A hazájából kapott hírek sem voltak megnyugtatóak. I. Ferenc pénzügyi sta
bilizálási intézkedései nagy felháborodást váltottak ki. Betegségére hivatkozva 
gróf Széchényi Ferenc is lemondott összes hivataláról és az országgyűlésben 
sem jelent meg. Az udvar politikájának támogatását hazafiúi érzéseivel, az el
lenzékiséget múltjával tartotta összeegyeztethetetlennek. Az apa a problémák 
mellett tájékoztatta fiát az országgyűlés áldozatkészségéről, amely megsza
vazta a szokásos újonckontingenst, és egymillió mérő rozsot és zabot a hűség 
jeleként. Erre állapította meg az ifjú Széchenyi: „Vannak még hazafiak, akik 
méltók arra, hogy a magyar nevet viseljék, mivel készek királyukon és hazá
jukon segíteni."101 

• 
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Széchenyi szabadidejét halászattal, vadászattal, kirándulással múlatta, só
gorával sorra látogatták ismerőseiket. Néhány napot Prágában is eltöltött. 
1811. novemberében boldog embernek tartja magát.102 A prágai főhadparancs-
nokság engedélyével 1812 januárjától márciusig szabadságon tartózkodott Bécs
ben, szüleinél.103 Ez alatt, 1812 januárjában, ezrede új állomáshelyre települt 
és a százada Gödingbe került. Közben világtörténelmi események zajlanak: 
Napóleon nagy hadserege végrehajtotta felvonulását Ooroszország ellen és 
Kari Schwarzenberg herceg parancsnoksága alatt a szövetséges XII. osztrák 
hadtest (35 ezer fő) is elfoglalta kiindulási állását Galíciában. Széchenyi ezrede 
nem vett részt a katasztrófával végződött oroszországi hadjáratban, hanem 
Magyarországra való áttelepülésre kapott parancsot. Széchenyi erről tudomást 
szerezve, 1812. március 26-án Pestről apjának írt levélben megköszönte a tőle 
kapott tanácsokat és intelmeit a szabadsága alatt Bécsben elkövetett könnyel
műségei miatt és kérte, hogy leveleit Gyöngyösre címezze.10'1 Az ifjú főhadnagy 
bevonult ezredéhez, amely előre küldte szállás előkészítésére Gyöngyösre és 
környékére. Az alakulat 1812. június 5-én indult el és július végén érkezett 
meg új helyőrségébe.105 Közben, 1812. június 24-én, Napóleon és szövetségesei 
átlépték az orosz határt és Moszkváig törtek előre. Széchenyi századával ezalatt 
Vadkerten állomásozott és kiképzést folytatott.106 Október közepén, amikor 
Napóleon kiadta a parancsot a Moszkvából való visszavonulásra, tartották meg 
Széchenyi századának évi mustráját Vadkerten. Az ellenőrzési lista szerint 
Széchenyi és lova megfelelt az előírásoknak, és a 16 főhadnagy rangsorában az 
5. helyen szerepelt.107 

Közben drámaian alakult az oroszországi hadjárat és az erősen megfogyat
kozott osztrák hadtest parancsnoka, Schwarzenberg tábornagy 1813. január 
30-án Varsóban meghatározatlan időre fegyverszünetet kötött az oroszokkal. 
Ez előtt egy nappal a budai főhadparancsnokság 1813. január 29-i rendeletével 
Széchenyinek március 29-ig szabadságot engedélyezett, melyet később április 
végéig meghosszabbítottak.108 A szabadsága alatt hatalmas változások történ
tek: Poroszország, szövetségre lépve Oroszországgal, folytatta a háborút Na
póleon ellen, aki az egyesült orosz-porosz hadsereget az 1813. május 2-i gross-
görscheni és a május 20—21-i bautzeni csatákban megverte. Ausztria ezalatt, 
hadseregét megerősítve, fegyveresen igyekezett békét közvetíteni a hadviselő 
felek között azzal a céllal, hogy visszaszerezze elfoglalt területeit és hanyatló 
tekintélyét. 

1813 tavasza Széchenyi életében is nagy változást hozott, mivel többé ezre
déhez, noha létszámban ott szerepelt, már nem vonult be, mert kinevezték 
Schwarzenberg tábornagy egyik parancsőrtisztjének. Tehát nem feledkeztek 
meg a tehetséges fiatal tisztről, aki vezérkari tapasztalatai mellé csapatgya
korlatot is szerzett. Az ezred júniusi állomány táblájában az alezredesi osztály 
1. százada „Távol" rovatában ez olvasható: „vezényelve Őexcellenciája, herceg 
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Schwarzenberg tábornagy úrhoz gróf Széchenyi István főhadnagy május 15-el, 
mint parancsőrtiszt, 2 lóval." A budai főhadparancsnokság 1813. évi névmutató
könyve is feltünteti a vezénylést a hadsereghez Csehországba a 2605 és 2874 
Q számon, de sajnos ezeket az iratokat régen kiselejtítették.109 

Széchenyi új beosztásba való helyezéséről gróf Zichy Ferdinánd, akit ezre
desnek léptettek elő és a 7. huszárezred parancsnokának neveztek ki, 1813 má
jusában — pontos dátum nem állapítható meg — gróf Széchényi Ferencnek írt 
levelében számolt be. Megírta, hogy jelentkezett Schwarzenbergnél, akit má
jus 8-án neveztek ki a csehországi megfigyelő hadsereg parancsnokának. Ami
kor kijött a tábornagytól, Fiala alezredes, első szárnysegéd megkérdezte tőle, 
a Mérveid ezrednél szolgáló gróf Széchenyi főhadnagy lelkiismeretes magatar-
tású-e, amire ő igennel válaszolt. Erre az alezredes elmondta, hogy a herceg 
személyesen óhajtja páran csőrtiszt j ének a jövendő hadjáratban. Arra a kér
désére pedig, hogy miképpen jutott a tábornagy erre a gondolatra, megtudta: 
Széchenyit, mint szorgalmas és ügyes embert, több oldalról ajánlották parancs-
őrtisztnek. További puhatolózásra 24 órával később megtudta azt is, hogy az 
előző nap 10 órakor az erre vonatkozó előterjesztést, a vezérkari javaslattal 
együtt, már az uralkodó elé terjesztették és a rendeletnek aznap már ki kell 
jönnie. Azt is megjegyezte Zichy, hogy ebben a nem rövid hadjáratban „Ste-
pherl" a parancsnok szeme előtt hajtja végre katonai feladatait és biztos ben
ne, hogy változás következik be pályáján és új rendfokozatba lép elő. A Mér
veid ezred is menetre készül, hadilábra fog állni, a hadjárat elkezdésekor fia 
lovasszázados lesz és így könnyen törzstisztként térhet haza.110 

Széchenyi István főhadnagy 1813 május végén kaphatta kézbe a magyar
országi főhadparancsnokságon keresztül érkezett es. kir. Udvari Haditanácsi 
rendeletet, mely szerint új beosztásba vezényelték, és ő azonnal elindult Cseh
országba. 

A főhadiszállás parancsőrtisztjeként az 1813—14. évi hadjáratokban 

Űj szolgálati helyére való bevonulása előtt Széchenyi felkereste Cenken szü
leit, hogy parancsőrtiszti beosztásának ellátásához szükséges felszerelésre pénzt 
kérjen. Erről az a kötelezvény tanúskodik, melyet 1813. június 6-án írt alá édes
anyjának, aki 2000 forintot adott, hogy megfelelően felszerelje magát, mivel 
Schwarzenberg herceghez futártisztként beosztották.111 

Ebben az időben, június 4-én, a szemben álló felek osztrák közvetítéssel hat 
heti fegyverszünetet kötöttek és béketárgyalásokat kezdtek. Széchenyi június
ban foglalta el beosztását a Prága melletti liebeni főhadiszálláson, ahol a had
seregparancsnokon és gróf Josef Radetzky altábornagy vezérkari főnökön kí
vül állandóan együtt volt báró Franz Keller altábornagy, Karl Pausch ezre
des, gróf Paar János és Fiala János alezredes főhadsegédekkel, herceg Wenzel 
Liechtenstein, gróf Felix Woyna, lovag Moritz Bhöm és gróf Hermann Chotek 
őrnagy szárnysegédekkel, báró Rosty Károly és gróf Karl Clam Martinitz lo-
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vasszázados parancsőrtisztekkel. A főhadiszállás közel száz tisztjén kívül kap
csolatba került a 16 hadosztályparancsnokkal, számos dandár- és ezredparamcs-
nokkal, valamint a szövetségesek sok tábornokával, törzs- és főtisztjével. 

Széchenyi parancsőrtiszti feladatköréhez tartozott a főparancsnok, vagy a 
vezérkari főnök bizalmas megbízásainak végrehajtása, írásbeli, vagy szóbeli 
parancsok és jelentések eljuttatása az uralkodókhoz és a különböző táborno
kokhoz. A fiatal parancsőrtiszt ott volt a háború minden nevezetesebb mozza
natánál. Nem egyszer jelentékeny feladatokat is bíztak rá, melyeket nagy rá
termettséggel hajtott végre és szinte a katonai szakíró szemével számolt be 
írásaiban az átélt, látott és hallott katonai eseményekről. Tapasztalatai, a fő
parancsnok és a főhadiszállás döntései, hírei alapján reflexiók sorát fűzi a ka
tonai személyiségekhez, a hadjáratok eseményeihez, a csatákhoz és ütközetek
hez. Reflexióinak többsége egybeesik nem egy jeles katonai teoretikus és had
történetíró e nagy időszakot tárgyaló műveiben kifejtettekkel.112 Széchényi Fe
renc gróf jogos apai büszkeséggel írhatta rá e becses dokumentumok borítójára: 
István fiam levelei, az egész Európa számára döntő 1813. és 1814. évi háborúból, 
amikor a szövetséges csapatok parancsnoka, Kari Schwarzenberg herceg olda
lán szolgálva dicsőséget és megbecsülést szerzett.113 

Ausztria az 1813. június 27-i reichenbachi szerződéssel csatlakozott a szövet
ségesekhez. Széchenyi a kezdetektől tanúja és résztvevője volt azoknak az elő
készületeknek, melyek Európa sorsán oly nagyot változtattak. Júliusban abban 
bízott, néhány hét múlva megtudják: folytatódik-e a háború, vagy Napóleon 
hajlandó békét kötni. Megítélése szerint a régi római mondás: „Si vis pacem 
para bellum" következményei hamarosan megmutatkoznak, örül t annak, hogy 
június 25-én közölték vele: előlépett másod lovasszázadosnak.114 Az ezrede jú
liusi állománytáblázatában is rögzítették előléptetését 1813. július 1-gyel, és 
áthelyezését az alezredesi osztály 1. századából a 2. őrnagyi osztály 1. századába, 
vezénylése fenntartása mellett.115 Helyzetével elégedett volt, mert Schwarzen^ 
berg herceg és elöljárói kegyesek voltak hozzá, társaival pedig barátságot tar
tott. Tábornagya tetszését fejezte ki lovai miatt, mert azokkal feladatát jól 
tudja majd teljesíteni. Életét viszont egyhangúnak tartotta, mivel szolgálata 
abból állt, hogy egész napon át lesnie kellett a tábornagy esetleges parancsát 
és mivel negyedórányira lakott a főhadiszállástól, ott kellett időznie az udvar-

112 Az 1813. és 1814 évi hadjárat történetére 1. Bancalarl, Gustav: Feldmarschall Carl Philipp 
Fürst Schwarzenberg. Zugleich Darstellung der Französenkriege von 1792—1815. Salzburg. 1882.; 
BánlaUy József: A magyar nemzet hadtörténelme. Huszadik rész. A francia háborúk időszaka 
1792—1815. Budapest, 1941.; Ehne, Maximilian: Schlacht bei Kulm. Wien, 1913.; Glaise v. Horstenau, 
Edmund: Feldzug von Dresden. Wien, 1913.; Hoen, Maximilian: Feldzug von Leipzig, Wien, 1913.; 
Hoen, Max: Die Hauptarmee 1814. Wien-Leipzig, 1912.; Kerchnawe, Hugo: Von Leipzig bis Erfurt. 
Die Verfolgung der franzözischen Armee in den Tagen von 18. bis 23. Oktober 1813. Wien, 1906.; 
Kerchnawe, Hugo-Veltze, Alios: Feldmarschall Karl Fürst von Schwarzenberg Führer der Ver
bündeten in den Befreiungskrigen. Wien-Leipzig, 1913.; Radezky, Josef: Denkschriften militä
risch-politischen Inhalts aus dem handschriftleichen Rachlaz. Stuttgart-Augsburg, 1858.; Relation 
der Kriegsereignisse vom 22. bis 30. August 1813 bei Dresden und Kulm. Wien, 1813.; Relation 
der Schlachten bei Leipzig am 16. und 18. October 1813. Wien. 1813.; Relation über die Einnahme 
der verschansten Postens von Hochheim am Main, am 9. November 1813. Wien, 1814.; Relation 
über die Ereignisse Bei Hanau vom 29. October bis 1. November 1813. Wien, 1814.; Schels, Johann 
Baptist: Die Operazionen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. Wien 1841.; Schwar
zenberg, Karl: Feldmarschall Fürst Schwarzenberg. Der Sieger von Leipzig. Wien—München. 
1964.; Westmoreland, John Fane: Memorien über ide Operationen der verbündeten Heere unter 
dem Fürsten Schwarzenberg und dem Feldmarschall Blücher wägrend des Endes 1813 und 1814. 
(Übers, v. F. W. Schreiber) Berlin, 1844. 

113 SzCsL l. k. 9. sz. II. es. 43. sz. l. fol. ; Levelek ív . 60. o. 
114 Uo. 110—111. fol. ; uo. 63—65. o. 
115 KA Wien. Monat Tabelle pro mense Julio 1813. 1. Uhl. Rgt. Standes-Tabellen 1811., 1812., 
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ban, vagy az előszobában mindazokkal, akik a tábornagyhoz akartak bejutni.116 

Metternich gyakran járt a főhadiszálláson és 1813. július 16-án életéről lányá
nak így számolt be: „Az ember ott egy hosszú refektóriumban negyven vagy 
ötven minden színű és formájú bajuszossal étkezik. A hercegnek jó és elegáns, 
főhadiszállása van, amely csupa karcsú és sudár termetű fiatalemberből áll, 
akiknek fellépése tekintélyt parancsoló. Valódi beteg lennél attól, ahogyan 
Clam, Paar, Chotek, Széchenyi és mások köhögés nélkül jókedvűen eszik a 
hagymát, és várják a parancsot, hogy bármikor és bárhová, 25 vagy 30 mérföl
det lovagolva, eljuttassák, végrehajtsák."117 

Ebben az időben â július 11-i trachenbergi haditerv alapján (mely az 550 ezer 
fős osztrák, orosz, porosz, svéd csapatokat Schwarzenberg csehországi főhadse-
regébe, Blücher sziléziai hadseregébe és a svéd trónörökös, Bernadette északi 
hadseregébe osztotta) folyt a Napóleon elleni hadműveletek kidolgozása. Az 
eredménytelen béketárgyalások után Ausztria 1813. augusztus 11-én megüzente 
a hadat és a 255 ezer fős (125 ezer osztrák, 82 ezer orosz, 45 ezer porosz) főhad-
sereg csapatai megkezdték a felvonulást a szász határra. A szövetséges ural
kodók, államférfiak és tábornokok kemény alkudozások után döntöttek úgy, 
hogy az osztrák Schwarzenberg tábornagy lesz a szövetséges főhadsereg fő
parancsnoka, gróf Barclay de Tolly orosz lovassági tábornok pedig a főhadsereg 
orosz és porosz csapatainak parancsnoka. Széchenyi megjegyezte, hogy ez na
gyon nehéz szerep Schwarzenberg számára, de ha azt jól és szerencsésen be
tölti, akkor bizonyára kora legnagyobb emberévé emelkedik. A fiatal parancs-
őrtiszt helyesen ítélte meg az 1813. augusztus 17-i melniki haditanács döntéseit 
is, amely megerősítette a Radetzky által kidolgozott haditervet, melynek célja, 
hogy a szövetségesek 3 hadserege a Lipcse felé történő támadással Napóleon 300 
ezer fős haderejét kifárassza, majd megsemmisítse.118 A terv előírta, ha Napó
leon megtámadja az egyik hadsereget, az visszavonul és a másik két hadsereg 
előrenyomulva fenyegeti az ellenséget. Ezt a kifárasztó hadműveleti eljárást 
addig folytatják, amíg a 3 hadsereg olyan kedvező helyzetbe nem kerül, hogy 
egyesült erővel döntő csapást mérhet a meggyengült Napóleonra. Ez a látszó
lag tétlen hadviselési eljárás minden erőfeszítése ellenére meddőségre kárhoz
tatta Napóleon hadvezéri zsenialitását. Széchenyi nagyon reálisan latolgatta 
Schwarzenberg, Blücher és a svéd trónörökös lépéseit, de közben tábornagya 
olyan kegyetlen módon „megfuttatta" 70—100 kilométeres küldetésekkel, hogy 
mind a négy lova lesántult.119 

A szövetséges főhadsereg 1813. augusztus 22-én reggel 5 órakor 100 kilomé
teres arcvonalon, 4 oszlopban átlépte a szász határt: Wittgenstein orosz tábor
nok Pirnánál, Kleist porosz tábornok Saydánál, az osztrák balszárny élén Sán
dor cár és Schwarzenberg Marienbergnél, az osztrák jobbszárny pedig szin
tén Marienberg irányában. A gyenge ellenállás következtében a főhadiszál
lás elhatározta — mivel Napóleon Blüchert támadta —, hogy Lipcse helyett 
Drezdát foglalja el. Am a tétovázó hadvezetés elszalasztottá az időbeni táma
dást és lehetőséget adott Napóleonnak, hogy megérkezzék és a maga javára 
fordítsa az eseményeket. A drezdai csatát tárgyaló munkák is elismerik, hogy 
a főhadiszállás tisztjei, mindenekelőtt a parancsőrtisztek, emberfeletti munkát 

116 SzÇsL I. k. 9. sz. II. cs. 43. sz. 108—109. f Ol.; Levelek IV. 65—67. o. 
117 Schwarzenberg : i. m. 216. o. 
118 SzCsL I. k. 9. sz. II. cs. 43. sz. 106—107. fol. ; Levelek IV. 67—68. o. 
119 Uo. 
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végeztek, cselekedeteikben elmentek szellemi és fizikai képességeik lehetséges 
határáig, hogy megbízásaiknak becsülettel eleget tegyenek. Az időjárás sem 
volt kegyes hozzájuk, mivel állandóan esett, vihar dúlt és olyan hideg volt, 
mint novemberben. A talaj teljesen felázott a nehéz hegyi terepen, a csapatok 
sokszor keresztezték, akadályozták egymást céljuk elérésében és az egyedül, 
vagy egy-két fős kísérettel lovagló tisztek ki voltak téve a megtámadás veszé
lyének is. 

Széchenyi is beszámolt arról, hogy igen sokat szenvedtek, de a hadsereg bá-. 
mulatós gyors menettel már augusztus 25-én Drezda előtt állt. Ám a várost 
nem tudták elfoglalni, sőt 26-án délelőtt Bautzenből Napóleon is Drezdába vo
nult. Elképzelhetetlenek azok a háborús borzalmak és szenvedések, melyet ki
álltak Drezdánál. A köpenyét elrabolták a kozákok és mivel másikat nem tu
dott szerezni, napokig minden takaró nélkül volt és szörnyen áthűlt. Ennek 
ellenére a főhadiszállás megbízatásaival az orosz tábornokokhoz kellett lovagol
nia, ami a legveszélyesebb futárszolgálat volt, mivel a főparancsnok augusztus 
22. és 24. között nem kapott jelentést Wittgenstein 1. oszlopának helyzetéről. 

— 26 — 



' .vi' îifïi « v.; -ŕ. : : '̂  •-«:*' 'Ä "Šil :;M Í ?.«:;••:?,: »šfí^í * ÍÉii' $ 
mmmmm mmm®mm;mmwsmxx^mwím:mx^<* «tili 

Huszártiszt 

Ö Wittgensteintől az orosz-porosz csapatok parancsnokához, Barclayhoz, attól 
gróf Pahlen orosz lovashadtest-parancsnokhoz küldve 3 nap és 3 éjjel folyvást 
ázott, mást, mint poshadt vizet és penészes kenyeret nem kapott, és így 25-én 
beteg lett.120 A főhadiszállástól a Pirnában álló Wittgensteinig és vissza mint
egy 180 kilométert kellett lovagolnia. Alig érkezett azonban vissza augusztus 
24-én a főhadiszállásra, Radetzky altábornagy, vezérkari főnök nyílt parancs
csal azonnal útbaindította futárként egy fontos sürgöny kézbesítésére a Postel-
bergben tartózkodó I. Ferenchez. Az út alatti kiadásainak összege 33 forint 46 
krajcár volt, oda-vissza mintegy 150 kilométert tett meg lovon és 25-én érke
zett vissza a főhadiszállásra.121 

A drezdai hadművelet minden lényeges mozzanatát hűen érzékelteti Széche
nyi; megítélése szerint az augusztus 26-i első csatanapon minden erőfeszítés 
hasztalan volt: nem vették be a várost. Tény, hogy csapatok vitézsége és a ka
tonák bátorsága nem tudta pótolni a hadvezetés súlyos hibáit és noha az első 
csatanap nem hozta meg a végső döntést, a mérleg nyelve Napóleon javára 
billent. Augusztus 27-én korán reggel a harc újra kezdődött. Széchenyi szerint 
emlékezetes nap volt az mindnyájuknak, de különösen neki, mivel az idő olyan 

120 SzCsL I. k. 9. sz. II. cs. 43. sz. 109—105. fol.; Levelek IV. 69—71. o. 
121 RAL K 165/168—169.; Viszota: i. m . 135. o. 
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hideg volt mint télen és úgy esett, hogy 10 lépésre sem lehetett látni. Reggel
től estig hideglelése volt, ember el nem képzelheti, mennyit szenvedett. S e 
nap eredménye az volt, hogy a harc az arcvonal közepén eldöntetlenül hullám
zott ide-oda, míg a szárnyakon katasztrofálisan alakult a helyzet. A szövet
séges harcrend balszárnyát áttörték, Meskó altábörriagy hadosztályát elfog
ták vagy megsemmisítették, a franciákba jobbszárnyat pedig átkarolták és így 
a szövetségesek vereséget szenvedtek. A nagyobb katasztrófa elkerülésére 3 
oszlopban visszavonulást rendeltek él Csehországba, amit a csapatok állandó 
esőben és az ellenséggel a nyakukban hajtottak végre. Augusztus 29-én min
denki átkelt a szorosokon. Napóleon Kulmnál erőszakolta az áttörést. Ha ez 
sikerült volna, Széchenyi szerint a hadsereg nagy xészét elveszítik, de óriási ál
dozatokkal azt minden ponton visszaverték. 

Széchenyin a drezdai csata alatt láza ismét erőt vett, ám ő a rossz idővel és 
a tűzzel nem törődve betegen is teljesítette szolgálatát, abban a reményben, 
hogy, mint írta, egy szerencsés golyó véget vet nyomorúságának. Gyötrelmeit 
fokozta, hogy az első csatanapon lovát, rajta pogyászával, pénzévei, elfogták és 
neki az arcvonalból a banewitzi főhadiszállásig kellett futnia, ahol aztán sike
rült egy rossz lovat vennie 100 aranyért — bár megadott volna érte 500-at is.122 

A visszavonulás súlyos megpróbáltatásait átélve, Széchenyi erős fájdalomtól 
kínlódva szolgált a főhadiszálláson, amikor augusztus 29-én Schwarzenberg 
tábornagy személyes parancsára Teplitzből Prágába, szállították gyógykeze
lésre a láztól szinte önkívületi állapotban levő fiatal parancsőrtisztet.123 A tá
bori kórházzá berendezett prágai „Vörös ház" nevű fogadóban a gondos ápo
lás eredményeként a fiatal szervezet gyorsan kiheverte a betegséget, és a Bal-
labene bankártól felvett 1000 forint kölcsönből újra felszerelte magát. Elemez
ve a drezdai csatát, helyesen, azt a következtetést vonta le, hogy a két haderő 
kimerültsége miatt döntő csatára két héten belül nem kerül sor, és mivel a had
sereg szelleme jó, az elkövetkező új hadművelettől sikert és a hadjárat szeren
csés befejezését remélte. Ám ehhez szükségesnek tartotta az osztrák és orosz 
hadvezérek közötti ellentétek megszüntetését is.124 

A lábadozó Széchenyi sokat vitatkozott az étteremben politikai és katonai 
kérdésekről sebesült porosz tisztársaival, akik előtt egyik szeptember eleji na
pon merész, s végül is valóra vált próféciába bocsátkozva kijelentette: „Auszt
ria ezekben a napokban puszta fennmaradásáért küzd, a győzelmei és előre
haladásai ellenére szét kell alkotó elemeire hullania. Minden nap jobban kö
zeledik felbomlásához és ennek egy évszázadon belül be kell következnie, mert 
Ausztria egyes részei egyenlőtlenek és közeledés helyett minden órában mind
inkább távolodnak egymástól." A porosz asztaltársak között volt a Leurs 
nevű osztrák besúgó, aki a nyilatkozatot feljegyezte és egy év múlva a rendőr
ségnek jelentette.125 E közben a fiatal parancsőrtisztet továbbra is foglalkoz
tatta az új hadművelet célja és örült annak, hogy a haditerv szerint csodála
tosan tevékenykedik Blücher, a svéd trónörökös és a főhadsereg. Ezért nagy
szerűnek tartotta a kilátásokat arra, hogy a közeljövőben „Európa határai közt 

122 SzCsL I. k. 9. sz. 43. sz. 90—91., 104—105. fol. ; Levelek IV. 69—71., 82—83. O. 
123 Uo. 
124 Uo. 100—105. fol.; uo. 69—73. o. 
125 Fouriner, August: Die Geheimpolicie auf den Wiener Kongress. Eine Auswahe ihren pa

pieren. Wien—Leipzig, 1913. 310—311. o. 
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békét és egyetértést, melytől egyedül függ minden boldogságunk, ismét visz-
szaállítsuk és biztosítsuk."126 

Széchenyi 1813. szeptember 8-án újra megkezdte szolgálatát a teplitzi fő
hadiszálláson és azt hitte, hogy 11-én a franciák támadnak, de helyettük más
nap az osztrák főhádsereg támadása ért el sikereket. Ezen a „meleg napon" az 
ifjú parancsőrtiszt már három napja talpon volt és megjegyezte, hogy döntő 
csatára azért nem került sor, mert Napóleon Blücher ellen fordult.127 örül t a 
szerencséjének: hogy Schwarzenberg, Barclay de Tolly és Wittgenstein kísére
téből csupán egy tisztet lőttek le. A 12-i „csinos" ütközet után azt remélte, hogy 
két nap múlva már Pirnában lesznek. A tábornagy ezekben a napokban sok 
megbízatással látta el parancsőrtiszjét, ami azt jelentette, hogy főleg az orosz 
tábornokokat kereste fel. Megnyugvás töltötte el, mivel az osztrákok és oro
szok között a hadvezetés diszharmóniája megszűnt és így a közös ügy kilátá
sai kedvezőbbé váltak. Teplitzet tartotta egész Európa legérdekesebb pontjá
nak, ahol a szövetséges nemzetek uralkodói együtt vannak és életmódjuk olyan, 
hogy köztük és alattvalóik között nyoma is alig látszik a rangkülönbségnek és 
részességnek.128 Azt gondolta, hogy Napóleont is látta kíséretével, de csak egyik 
tábornoka volt, a nallendorfi magaslatokon, a szeptember 17-i sikertelen fran
cia áttörési kísérletnél. E helytállás után három napig előőrszolgálatot látott 
e l 129 Közben a szövetségesek három hadserege Napóleonnal szemben egyre 
kedvezőbb hadászati helyzetbe került. Ezt érzékelte Széchenyi is és megállapí
totta, hogy az idő megtanította őket a franciák elleni legcélszerűbb hadviselés
re. Mint írta : „Mi, úgymond, lassan, de biztosan mozdulunk előre, míg Napóleon 
hadseregével annyit menetel ide és oda, hogy nemsokára egészen elfogy . . . , egy 
nap sem múlik el valami csetepaté né lkü l . . . az ellenséggel. Ez az egyedüli mű
vészete a francia háború vezetésének, mert a rendes csatában, már ezt meg kell 
nekik adnunk, sokkal gyorsabb és biztosabb áttekintésük van, míg mi a kisebb 
ütközetekben és rajtaütésekben vagyunk előnyben. Ebben látjuk a szerencsés 
eredményt, ez a hadvezetési művészetünk és ezt az elvünket valósítjuk meg, 
ezen az úton éri el célját a vezetés."130 

Az a nézete, hogy a siker biztosítéka a bámulatra méltó Schwarzenberg had
vezéri művészete, aki lassú és kombinált hadmozdulataival Napóleont tétlen
ségre kárhoztatja Blücherrel és a svéd trónörökössel szemben. A tábornagy 
hallatlan nyugalmának és hidegvérének köszönhető a vegyes főhádsereg szi
lárd összetartása és ez nagyobb cselekedet, mint Blücher és a svéd trónörökös 
hadi tettei. Sőt Laudon és Wallenstein hadvezéri eredményei is kisebbek, mi
vel azokat egységes hadsereggel érték el. Megítélése alapján Schwarzenberg 
hadvezéri teljesítménye azért utolérhetetlen, mert neki „egy a végtelenül becs
vágyó Barclayt, Wittgensteint és a többieket kellett összetartania, akik nem 
szívesen állnak egy osztrák tábornagy alatt, s akiket csak higgadt jóságával 
kényszerít engedelmességre. Mily nehéz jól kijönni az orosz cárral, a porosz 
királlyal és az angolokkal, mindannyian szintén bele akarnak szólni a dolgokba 
és mily nemes lélek az, amely mindent feláldoz, csak hogy az egyetértést fenn
tarthassa."131 

126 SzCsL I. k . 9. sz. I I . cs. 43. sz. 100—101. fol ; Levelek IV. 73—7S. o. 
127 Uo . 98—99. f Ol.; UO. 75—78. O. 
128 Uo . 95—97. fol. ; UO. 78—79. O. 
129 Uo. 93—94. fol., uo . 79—81. O. 
130 Uo . 
131 Uo. 
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Széchenyinek meggyőződése volt, hogy Schwarzenberg nagy hadvezér, aki
nek a hadjárat alatt minden siker köszönhető és kifárasztó hadművészeté az 
egyedüli célhoz vezető módszer Napóleon legyőzéséhez. E nézetének kialakulá
sában nem kis hatással volt reá Schwarzenberg közvetlen és udvarias egyéni
sége és az osztrák hadtörténetírás által is „sokfejű" jelzővel illetett főhadi
szállás szelleme. 1813 szeptember végén, Benningsen orosz tartalékhadseregé
nek megérkeztével, lehetségessé vált a szövetségesek három hadseregének Lip
cse felé való előretörése, hogy a város körzetében döntő csatára kényszerítsék 
Napóleont. Az ifjú parancsőrtiszt szellemesen jegyezte meg, hogy úgy nézi 
már az egész hadjáratot, mint egy hajtóvadászatot, ahol egy nagyon ügyes 
nyulat 10 rossz és ügyetlen agár hajszol, amely üldözőit ugyan kifárasztja, de 
utóbb azért mégis csak hatalmukba esik.132 E hasonlat erősen hasonlít a Kari 
von Clausewitz negyedszázaddal későbbi, „A háborúról" című alkotásában ki
fejtettekre: Napóleon, amikor „1813 augusztusában és szeptemberében az erő
viszonyok kárára alakultak, már ketrecbe zárt módjára forgolódott anélkül, 
hogy ellenfelei valamelyikét is kíméletlenül tovább lövette volna. Ugyanez év 
októberében pedig, amikor ez az aránytalanság tetőzött, már Lipcsénél talál
juk, ahol a szoba sarkában, hátát a falnak támasztva várja ellenségeit."133 

Büszke volt Széchenyi arra is, hogy a szeptemberi harcokban helyt állt; mint 
írja: az egész hadseregben nincs egy ember sem, aki kétes véleménnyel lenne 
róla. Ez hozzájárult ahhoz, hogy ismét latolgatta katonai előmenetelének le
hetőségeit. A döntő lökést az adta meg, hogy ebben az időben közelebbi kap
csolatba került Friedrich Hessen-Homburg lovassági tábornokkal, a 4. huszár
ezred tulajdonosával, aki felajánlotta neki, hogy ha áthelyezteti magát alaku
latához, rögtön századot kap és így nagyobb lenne a valószínűsége, hogy a had
járat végére őrnagy lesz, amire, a parancsőrtisztek számát tekintve, a főhadi
szálláson semmi esélye sincs. Az ezredében csak nyolcadik volt a másod lovas
századosok rangsorában, de mivel Mérveid lovassági tábornok kitüntető ba
rátságával dicsekedhetett, hálátlanságnak tartotta volna az ezredétől való el
menetelt.134 Továbbra is parancsőrtisztként szolgált tehát és apja szemrehá
nyására, hogy miért egy bankártól és miért nem Schwarzenberg hercegtől kért 
kölcsönt, azt válaszolta : pénzzavarában a tábornagyhoz azért nem fordult, mert 
a vészterhes napokban fontos elfoglaltságában ily kicsinységekkel nem merte 
zavarni, hisz egész Európa szeme rajta volt.135 Az apai figyelmeztetés után az 
idős gróf Ballabene bankárral rendezte fia adósságát és újabb összeget is bo
csátott rendelkezésére, hogy ne tegye ki nélkülözéseknek legkisebb gyermekét.136 

A fiatal tisztnek rosszul esett az apai szemrehányás, de hamar túltette ma
gát rajta, mivel kötelességei nagyon lekötötték. 1813. október 2-án Schwarzen
berg tábornagy sürgős küldetését hajtotta végre Platónov atamán kozákhad
testéhez Altenbergbe, ahol az sikeres harcot folytatott. A három hadsereg las
sú csatározással, de állhatatosan nyomult előre Lipcse felé. A város körzetébe 
érve 1813. október 13-tól készülődtek a döntő összecsapásra, amiről Széchenyi 
megjegyezte: a dolgok nagyon jól állnak, „nyolc nap múlva hihetőleg nem lesz 

132 Uo. 92. tol.; uo. 82. o. 
133 Clausewitz, Kari: A háborúról. 1. k. Budapest, 1961. 158. o. 
134 SzCsL I. k. 9. sz. II. cs. 43. sz. 92. tol. ; Levelek IV. 81—82. o. 
135 Uo. 90—91. tol.; uo. 82—85. o. 
136 Uo. I. k. 9. sz. n . cs. 38. sz. 2 tol. ; uo. 143—144. o. 
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többé francia hadsereg" és az emberiséget megajándékozhatják a boldogító 
békével.137 

A győzelmet kivívták, de a békére még egy fél évet várni kellett. Széchenyi 
részt vett az október 13-i és 14-i lovascsatározásokban és örömmel állapította 
meg, hogy az egész hadsereg felkészült a csatára. Október 15-én Blücher és 
a svéd trónörökös is közelebb vonult Lipcséhez. Napóleon mintegy 190 ezer 
emberével és 700 lövegével szemben a szövetségesek több mint 300 ezer ka
tonát és 1335 löveget állítottak csatasorba. 

Október 16-án, Schwarzenberg és a cár heves vitája után hozták létre — hár-
rom erőcsoportosításból — a harcrendet, aminek következtében a támadás so
rán, három külön harctér keletkezett: Schwarzenberg és Napóleon között a 
wachaui csata, Gyulai és Bertrand között a lindenaui ütközet, Blücher és Ney 
közt pedig a möckerni csata. 

Széchenyi a wachaui csatában vett részt. A csata Barclay de Toliy reggel 8 órai 
támadásával kezdődött. Délelőtt visszaszorították a franciákat, de a további elő-
nyomulást Napóleon, 170 löveggel támogatott tartalékainak bevetésével, meg
állította, délután 1 óra után pedig 3 ezer (egyesek szerint 8 ezer) lovassal 
Wachaun át ellencsapást mért a harcrend közepére, Württemberg herceg csapa
taira. A francia lovastámadás sikerrel járt és áttörésük kimélyítésére a gülden-
gossai magaslatig hatoltak előre, ahol az orosz cár és a porosz király tartózko
dott. Ekkor érkezett a helyszínre néhány tisztje kíséretében Schwarzenberg, 
aki felkérte a Wartbergen időző uralkodókat, hogy vonuljanak hátrább, bizto
sabb helyre. A magaslat lábánál az egy tömegben megakadt francia lovassá
got a szövetséges lovasok rendezetlenül kezdték támadni. Ezt látva Josef Bhöm 
őrnagy, szárnysegéd, Schwarzenbergtől engedélyt kapott, hogy a mintegy 300 
lovast rendbe szedhesse és az ellenségre vezesse. A tábornagy kíséretében levő 
parancsőrtisztek, köztük Széchenyi lovasszázados, csatlakoztak hozzá és a harc
rendbe állított alegységekkel arcban és oldalban megtámadták az ellenséges 
lovasságot. Heves, támadásokkal és ellenlökésekkel tarkított hullámzó lovas
harc keletkezett. Az egyik újabb lovasrohamnál a cárt oltalmazó 3 gárda-ko
zákszázad a francia lovasság jobb oldalában ellenlökést hajtott végre és sike
rült azt az ágyúkig visszaszorítani.138 Az ágyúk közt, a hátravonulók sokasá
gától gátolva azonban nem tudtak áttörni, a lovasok összekeveredtek és csak 
karddal küzdöttek, amíg a rendetlen lovastömeg szét nem vált. Ebben a szin
te áttekinthetetlen kézitusában Bhöm őrnagy köpenyét darabokra szaggatták, 
kardhüvelyét lerántották. Schlik századost (1848—49-ben a legsikeresebb oszt
rák altábornagyot) egy orosz gárdakozák, mert francia tisztnek vélte, olyan 
súlyosan megsebesítette, hogy jobb szemét elvesztette. Széchenyi István a heves 
küzdelemben a hátára kapott egy alapos laposvágást és lovát agyonlőtték. Ám 
a tomboló lovasharcnak mégis örült, mert ismét alkalma nyílt arra, hogy bá
torságával tábornagya bizalmát és bajtársai becsülését elnyerje.139 

Schwarzenberg tábornagy hivatalos jelentésében erről ezt olvashatjuk: 
„Schwarzenberg tábornagy kíséretéből gróf Paar alezredes főhadsegéd, vala
mint Bhöm őrnagy szárnysegéd a Gossánál október 16-án vívott nagyon ke
mény lovasharcban igen kiváló vitézséget tanúsítottak, a császár huszárezred
ben gróf Castiglione, a Mérveid ulánusezredbeli gróf Széchenyi és a Hessen-

137 Uo. 87—89. fol. ; uo. 85. O. 
138 Hoen: i. ra. 479—480. o.; Schwarzenberg: i, m. 242—243. o. 
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Homburg huszárezredbeli gróf Paar lovasszázadosok igen tevékenyen részt 
vettek."140 

Az október 16-i csatanap lényegében nem hozta meg a döntést. A szövetsége
sek tisztában voltak azzal, hogy Napóleon erőit kimerítették, de nem törték 
meg; ezért 17-re döntő támadást határoztak el. Ám másnapra az esőzések mi
att Colloredo és Benningsen hadtestei nem érkeztek meg és ezért a délutáni 
sestewitzi haditanács úgy döntött, hogy 1813. október 18-án reggel fogják a tá
madást megindítani. A tanácskozás közben a porosz Goltz ezredes jelentette 
Blücher möckerni győzelmét. Schwarzenberg levelet írt Blüchernek, melyben 
közölte: a főhadsereg másnap reggel 9 órakor megkezdi a támadást és felkérte 
az együttes támadásra. Goltz a tábornagy levelével délután fél négy felé indult 
vissza Blücherhez, de Schwarzenberg, nem egy korábbi sikertelen futárkülde
tésből okulva, elhatározta, hogy még egy futártisztet küld a sziléziai hadsereg 
parancsnokához. A választása parancsőrtisztjei közül gróf Széchenyi Istvánra 
esett. E híres küldetéssel 1813. októberétől napjainkig sokan foglalkoztak, de 
időpontjára, útvonalára és más részletekre nézve a források adatai hiányosak, 
eltérőek és ellentmondásosak. Széchenyi maga leveleiben a lipcsei csata alatti 
parancsőrtiszti megbízatásairól és tevékenységéről csak nagy általánosságokban 
beszélt.141 

Sógora, gróf Zichy Ferdinánd ezredes az első, aki feleségének írt 1813. no
vember 15-i levelében öccse hőstettéről a következőképpen számolt be: „Ért
hetetlen, hogy Stepherl semmit sem mesélt el, ergo én teszem m e g . . . Stepherlt, 
Schwarzenberg herceg a 16-ról 17-re virradó éjszaka Blücher tábornagyhoz 
küldte, hogy őt a 18-i csatára meghívja (így szokás ez nálunk, hogy udvariasan, 
mint valami politikai ebédre, meghívni az urakat). Megbízatásában eljárt és 
azt a parancsot is hozta Blüchernek, hogy a svéd trónörököst is hívják meg. 
Blücher, de még inkább Gneisenau kétségbe vonták annak lehetőségét, hogy 
ezt az ingadozó félbolondot (aki mindig mást tesz, mint amit kellene), ilyen 
lépésre rábírhassák. Ekkor Stepherl gyors elhatározással így szólt Blücherhez: 

— Adjon excellenciád egy lovat ! 
— Mit akar ön fiatalember? volt a kérdése. 
— Rábírom a trónörököst a menetre, bármibe is kerüljön! — volt a válasza. 

Tetszett ez az öreg harcosnak, egy lovat és áldását adja a szükséges vállalko
záshoz. Stepherl elvágtatott a trónörököshöz, kinek szállása előtt több porosz 
tisztet talált, kikkel közölte, hogy a trónörököst a császárok és a porosz király 
nevében felszólítja, vonuljon Lipcse ellen. Egyik tiszt megkérdezte vájjon van-e 
erre megbízatása, amire Stepherl bevallotta, hogy az bizony nincs, de legfel
jebb saját fejét kockáztatja, amely a közjóért nem drága. Erre ez azt felelte: 
Fiatalember, ön sokat mer, de magam fogom bejelenteni. Az illető egy porosz 
herceg volt, akinek nevét már elfelejtettem. Stepherl bátran lépett a trónörökös 
elé, aki a menetet először megtagadta, majd magát mentegetve, mindenféle 
kifogáshoz folyamodott. Stepherl nem vesztette el lélekjelenlétét és írást kért 
arról, hogy a három uralkodónak meghívását Lipcsébe átadta. A trónörökös 
ezt megtagadta, de később gondolkodóba esett, visszaszólította Stepherlt és 
behívatott néhány tábornokot. Stepherl leírta nekik a menetvonalat, a trón
örökös időben érkezett és eldöntötte a lipcsei csatát, amely különben menthe-

140 Relation der Schlachten bei Leipzig 16. und 18. Oktober 1813. Wien, 1813. 30—31. o. 
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Vázlat Széchenyi 1813. október 11—28-z Zipcsei ZouagrZásához. 
2V. Thurzó Kálmán: Gróf Széchenyi István szerepe 

a lipcsei csatában. (Hadtörténelmi Közlemények, 1914. 335—362. o.) 

tétlenül elveszett volna. Bocsáss meg, hogy nem tudom úgy leírni az esetet, 
ahogy tudom, de Schwarzenberg egész főhadiszállása bizonyítja ezt a történe
tet. Ez a tett ebben a háborúban megtörtént valamennyinél többet ér."142 

142 Uo. I. k. 9. sz. II. cs. 38. sz. 13—14. fol.; Levelek IV. 142—143. o. 
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Zichy tehát pontosan megnevezi a forrást is, az egész főhadiszállást, amely 
bizonyítja Széchenyi bátor tettét. E forrás hitelességét erősíti, hogy szintén a 
főhadiszállás híreiből értesült tiszttársa merész helytállásáról Maximilian Thie
len főhadnagy, aki a Langenau vezérőrnagy vezetése alatt álló hadműveleti 
iroda I. osztályán teljesített vezérkari tiszti szolgálatot és később, emlékiratá
ban, Zichyhez hasonlóan írta le Széchenyi emlékezetes küldetését.143 

Széchenyi küldetése veszélyes vállalkozás volt, sikeres végrehajtásához kel
lő önbizalommal rendelkező vezérkari tisztre volt szükség. A becsvágyó fiatal 
parancsőrtiszt már több hasonló kockázatos küldetést teljesített sikeresen és a 
főparancsnok ezért reménykedett abban, hogy ezt a fontos megbízatást is min
den áron teljesíti. Széchenyi nem tudta, hol található Blücher főhadiszállása, 
egyedül kellett és minél gyorsabban megkeresnie, ügyelve arra, hogy küldeté
sét az ellenség ne hiúsítsa meg. Mindezt éjszaka, ismeretlen, átszegdelt terepen, 
átázott talajon, az utak mellőzésével kellett megoldania. Nincs biztos adat Szé
chenyi útvonalára, ám elfogadhatónak tűnik N. Thurzó Kálmán rekonstrukció
ja, aki, figyelembe véve az ellenség elhelyezkedését a 17-ről 18-ra virradó éj
szakán, a hősünk által használt útvonalat Lipcsétől Keletre teszi.144 Valószínűleg 
látszik, hogy a franciák Klein-Pössnáig terjedő balszárnya előtt áthaladva, 
az ellenség által ritkábban megszállt területen át, Sommerfeld-Mockau irá
nyában ért a Parthéhoz, melyen átkelve már Blücher katonáival találkozott, 
akik felvilágosítást adtak arra, hogy a porosz hadvezér Widderitschben talál
ható. Széchenyi este 5—6 órától másnap reggel 4—6 óráig lehetett úton, va
gyis 11—12 óra alatt ért el a sestewitzi főhadiszállásról Widderitschbe, Blücher-
hez és valószínű, hogy 25 kilométeres (Sestewitz—Klein-Pössna—Engelsdorf— 
Mockau—Widderitsch) utat tett meg. Ez látszólag alatta marad az átlag lovas
teljesítménynek, de ha figyelembe vesszük a már felsorolt súlyos körülménye
ket, azt, hogy nem követhetett egyenes útvonalat, esetleg eltévedhetett, vagy 
hosszú órákig kellett rejtőzködnie stb., akkor teljesítményét mindenképpen 
átlagon felülinek kell tekintenünk. Ezt növeli még az a tény is, hogy Widde-
ritschből Breitenfeldbe, Bernadotte-hoz, majd onnan Schwarzenberg wachaui 
főhadiszállására lovagolt, ami mintegy újabb 25 kilométert jelentett. 

Tény, hogy bármiképpen is alakultak a Széchenyi István küldetését befo
lyásoló viszonyok és körülmények, az elvitathatatlan érdeme, hogy az 1813. 
október 18-i együttes támadásra való intézkedést, megelőzve a korábban elin
dult Goltz ezredest, ő kézbesítette Blüchernek, ami által biztosította a sziléziai 
és az északi hadsereg részvételét a „népek csatájában". Gróf Széchenyi István 
másod lovasszázadosnak ezt a történelmi érdemét megörökítette az a szerződés, 
melyet Blücher Bernadotte-val kötött 1813. október 18-án reggel 8 órakor 
Breitenfeldben a két hadsereg együttműködéséről az alábbi szövegezésben: 

„Miután Schwarzenberg herceg, tábornagy Széchenyi gróf századossal tu
datta azt, hogy őfelségéik, Sándor cár, az osztrák császár és a porosz király 
az ellenséget meg akarják támadni és azzal a kívánsággal vannak, hogy az 
északi hadsereg és a sziléziai hadsereg ebben a nagy vállalkozásban részt ve
gyenek; és minthogy továbbá Blücher tábornok a hozzá intézett felszólítás kö-

143 Thielen, Maximilian: Erinnerungen aus dem Kriegerleben eines 82-jähringen Veteranen der 
österreichischen Armee. Wien, 1863. 74—75. o.; Széchényi István gróf lovaglása a a lipcsei csata 
előestéjén. HK 1888. 319—320. o. 
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vetkeztében a trónörökös főhadiszállására érkezett, a következő megállapodás 
jött létre."145 Ez után két pontban részletesen szabályozzák az együttműködés 
feltételeit. Széchenyi Blüchertől Bernadotte-hoz lovaglására eddig a levéltári 
kutatásoknak nem sikerült korabeli iratokat feltárniok; az ismert forrásokban 
pedig a vállalkozás napjában (16-ról 17-re vagy 17-ről 18-ra virradó éjszaka) 
van eltérés. A magyar hadtörténetírás sem egységes ebben a kérdésben: N. 
Thurzó Kálmán megkérdőjelezi a lovaglást,146 Bártfai Szabó László, Viszota 
Gyula és Török Pál eltérő időpontokkal elfogadja és bizonyítja, hogy végre
hajtott egy ilyen küldetést.147 Az osztrák hadtörténetírás mintegy évszázada 
vita nélkül, tényként fogadja el Széchenyi útját Bernadotte-hoz.148 

A gróf október 18-án, a csata kezdetén érkezett vissza a főhadiszállásra és 
jelentette küldetésének teljesítését. A történelmi jelentőségű 18-i és 19-i csa
tanapot Schwarzenberg tábornagy kíséretében, vagy különböző intézkedései 
továbbításával töltötte el. A gyűrűbe fogott Napóleon 190 ezer katonájára a 
szövetségesek 300 ezer katonája támadt. A főhadsereg (150 ezer fő) három harc
csoportban a francia jobbszárnyra, a svéd trónörökös (100 ezer fő) Paunsdorf— 
Schönfeld irányába, Blücher (25 ezer fő) Gohlis—Pfaffendorfon át, Gyulay 
pedig (20 ezer fő) Lindenau felé támadott. A küzdelem délután két óra után 
dőlt el Bernadotte támadásával, ez után az ellenség Lipcse felé hátrált, majd 
este megkezdte a visszavonulást Erfurt felé. A város birtokbavételéért októ
ber 19-én délig véres harc folyt, de a minden oldalról betörő szövetségesek dél
utánra elfoglalták Lipcsét. Ezután az uralkodó és a hadvezérek végiglova
goltak a városon, majd a győztes csapatok elvonultak az uralkodók előtt és 
ekkor történtek meg az elismerések is. A hivatalos jelentés is közölte, hogy 
gróf Széchenyi István másod lovasszázadost első lovasszázodssá és századpa
rancsnokká léptették elő és a cár kitüntette az orosz Szent Vladimir Rend IV. 
osztályával.149 Az 1. ulánusezred 1813. október havi állománytáblázatában is 
feljegyezték, hogy a távollévő gróf Széchenyi István másod lovasszázados a 2. 
őrnagyi osztály 1. századából folyó hó 20-án előlépett első lovasszázadossá és 
századparancsnokká, és ezredén belül, mint létszámfelettit, áthelyezték a tar
talékszázadba.150 

A lipcsei csatáról Széchenyi 1813. október 22-én Nauenburgból apjának írt 
néhány soros levelében így tett említést: „hála az égnek, sok veszedelmen túl 
vagyunk és a sors ezen megpróbáltatásait is szerencsésen és egészségesen éltem 
át. Immár csak előre megyünk most, és személyemet illetően átestem egy sze
rencsés csatán, úgy hogy semmi bajom sem történt, és az egész kíséret egy rend
fokozattal előlépett és így én most már első lovasszázados vagyok".151 Napóleon 
közben 1813. november 2-án átkelt Mainznál a Rajnán és biztonságba került, 
mert a szövetséges haderő nem lépte át a folyót, hanem a jobb partján táborok
ba települt, a főhadiszállás pedig Frankfurtba. Ezzel a németországi hadjárat 
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véget ért, de nem a háború. Széchenyi, mivel rövid ideig Blücher tábornagy
hoz volt beosztva, csak később érkezett a frankfurti főhadiszállásra, ahol a no
vemberi nyugodtabb napokban újra és újra felidézte a lipcsei csatát, amikor 
szavai szerint rémületes időket éltek át: „A Lipcsénél töltött 2 szörnyű nap 
alatt, ahol 2000 ágyú mérkőzött egymással, és ahol nem volt ember, akit ne 
ért volna szerencsétlenség szerencsével együtt egyszerre, semmi bajom sem 
lett, mindössze lovamat lőtték agyon, és egy rohamnál, amelyben szegény 
Schlich egy orosztól gyalázatos arcvágást kapott, egy hatalmas, megjegyzem: 
lapos vágást kaptam a hátamra (szó se róla, elég tisztességes sérülés). Külön
ben örvendek, hogy alkalmam lett tábornagyom bizalmát és bajtársaim sze
retetét k ivívom. . . Az ilyen háborúk jellege valóban ostobán barbárabb, 
ahogy mondom, semhogy a legőrültebb ember is a világon örömét lelhetné 
bennük. Az úton Lipcsétől idáig legalább 15 000 holtest és 10 000 ló fekszik 
szétszórtan, kocsin vagy lóháton a halottakon kell keresztül gázolni; nincs falu 
az egész környéken, mely felgyújtva vagy kirabolva ne lett volna: ez szörnyű 
látvány és minden emberi képzeletet felülmúl."152 

Türelmetlenül várja Széchenyi, hogy a Rajnán átkelve megsemmisítsék Na
póleon uralmát és megteremtsék a békét. A korábban ambiciózus parancsőr-
tisztet kimerítették a báborús szenvedések és ezért kemény kritikának adott 
hangot a tiszti pályával kapcsolatban, amikor megállapította: „E hadjáratból 
bőségesen kivettem a részemet és most már belső megelégedéssel, igazi öröm
mel óhajtanám látni a végét e szörnyű drámának. Eddig a szenvedély hajtott; 
most már csak a kötelesség és a vas engedelmesség. Mentől közelebbről tanuljuk 
ki ezt a borzasztó mesterséget, annál inkább be kell látnunk, hogy mindaz, 
ami előttünk oly nagynak, oly nemesnek látszik, voltaképpen oly kisszerű és 
nyomorúságos. Az emberek csak a külszín után mennek és az álbecsületre szá
mítanak, mellyel embertársaik nekik adózni lesznek kénytelenek, semmint lel
kiismeretük megnyugtató szavára hallgatnának, mely isteni érzés a boldogta
lanok előtt egészen ismeretlen. A legfőbb érdem, melyre bármely katonaember 
szert tehet, csak abból az ismert mondásból áll: lehető legtöbb embert meg
ölhessen vagy megölethessen. Aki ezt a hivatást jól teljesíti, azt szeretik, tisz
telik és becsülik; aki parancs nélkül ilyen dolgokat végrehajt azt elhalmozzák 
érdemrenddel és becsületszalaggal, még a Vladimir kereszttel is, mely most 
az én, rendkívül érdekes kis alakomat ékesíti. Ez annyivei érdekesebb előttem, 
mert tudtommal senkit sem bántottam, hanem többnyire védekező állásba he
lyeztem magamat, ha aztán valaki nagyon is közel jött hozzám, az ő baja volt, 
hogy reá koppintottam. 

A háború annyira ellentétben van mindazokkal az érzelmekkel, melyeket 
maga a természet gyermekkorunk óta szívünkbe oltott, hogy igazi fáradságba 
és nagy erőfeszítésbe kerül, amíg az emberi részvét és szánalom minden csí
ráját elfojthatjuk magunkban. Nagy erőltetéssel bár, de szívemet végre oly 
acélkeménységűvé edzettem, és most már oly irtózatos kegyetlen ember va
gyok, hogy magamtól is szinte félek és nem merek egyedül maradni; kell vala
kinek mellettem lenni, aki megvédjen önmagam ellen."153 

Az egyéniségében történt nagy változást jelezte az a zord megjegyzése, hogy 
a halottak szerencsések, az élőknek a barátaik tetemén át kell eljutniuk a győ-
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zelemig. Közben egyre többet elmélkedett jövőjéről, mivel nem akart rossz
indulatú fiatalemberré válni, ám örök életére jó magaviseletű századparancs
nokká sem kívánt átalakulni. A további katonai szolgálatának két lehetséges 
feltétele van: a háború alatt őrnagy lesz, vagy nem. Ha előlép törzstisztté, ak
kor távoznia kell az 1. ulánusezredből mert kellemetlen neki, hogy több tiszt
társát rendfokozatban megelőzte. Ebben az esetben csak lovakra kér pénzt 
apjától, hogy a Mária Terézia Rend lovagkeresztjének másik felét is elnyer
hesse, mivel tudatában volt annak, hogy harci tetteivel már közel került e 
magas kitüntetés elnyeréséhez. Az 1813. október 21-i köseni ütközetben elpusz
tult kedvenc lova helyett egy másik lóra volt szüksége; november 21-i levelé
ben vallotta be apjának, ,,hogy egy jó katonaló igen boldoggá tenne, mert így 
szolgálatomat ismét kényelmesen végezhetném, és esetleg a mi Teréz-keresz-
tünk másik felét is, amelyért az első lépést mégis csak megtettem már, és egyik 
felét majdnem ki is érdemeltem, kivívjam. Ajándékozza meg tehát kedves apám 
fiát és egyúttal a hazát is egy jó harci ménnel.''154 Kijelentette azt is, hogy ha 
ebben a hadjáratban, ami valószínű, nem lesz őrnagy, akkor barátja, Konstan
tin nagyherceg ajánlatát veszi fontolóra, aki át akarja venni vértesezredébe; 
és ha megunná az orosz szolgálatot, mint sokat látott tapasztalt mágnás, köny-
nyen bejuthatna egy hazai ezredbe.155 Ám végül ebből a tervéből semmi sem 
lett és a hadi események más irányt jelöltek ki számára. 

Schwarzenberg tábornagy 1813. november 25-én megbízta Széchenyit, hogy 
akadályozza meg az ellenséges tábornokok Franciaországba szökését a drezdai 
kapituláció elől, ami könnyű volt, mivel a határt Freiburgtól Schaffhausenig 
nem őrizték. Széchenyi nyolc nap alatt, a helyi hatóságok segítségével, meg
szervezte a népfelkelést a határ lezárására, majd 1813. december 3-án bevonult 
a frankfurti főhadiszállásra, ahol jelentkezett „jó és lovagias tábornagyánál", 
aki megelégedetten vette tudomásul a feladat végrehajtását.156 A szökevény 
francia tábornokokat Strassburg környékén fogták el. 

Széchenyi is tudta, hogy a béketárgyalások meghiúsultak és a szövetségesek 
1813. december 4-én nyilvánosságra hozott frankfurti kiáltványukban kijelen
tették, hogy nem a francia nemzet, hanem Napóleon ellen folytatják harcukat, 
uralmának megtöréséig és a béke helyreállításáig. Az ifjú tiszt a kiáltvány sza
vaival tudósította szüleit arról, hogy átkelnek a Rajnán „az emberiség javát 
szolgáló béke megteremtésére, ami még sok derék ember vérébe fog kerülni."157 

A haditerv szerint Schwarzenberg főhadserege (220 ezer fő) a svájci Baselen 
át Langres és Dijon felé, Blücher hadserege (80 ezer fő) a Közép-Rajna mellől 
Metz, Bülow hadserege (60 ezer fő) Reims irányában fog Franciaországba be
törni, elkerülve Napóleon főerejével (125 ezer fő) a csatát, és a Marne-vonalán 
egyesülve indulnak Párizs elfoglalására. Széchenyi a december 12-én Freiburg-
ba áttelepült főhadiszálláson azon tanakodott, hogy merre irányulnak majd a 
hadműveletek. A béke legnagyobb akadályának Napóleont tekintette, akitől 
jobban féltek, mint egész hadseregétől.158 A freiburgi napok alatt sok elfoglalt
sága volt, mert egyedül ő volt a tábornagy kísérője és állandóan szolgálatára 
kellett állnia. Apja érdeklődésére, hogy mivel érdemelte ki a kitüntetését, 
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1813. december 17-én ezt írta: „Kegyelmed felszólít, hogy részletesen mondjam 
el, miképpen történt, hogy a Vladimir Rendet megkaptam. — A felelet erre 
igen rövid: hát igen sok szerencsével és érdem nélkül, amiként azt kedves baj
társaim legtöbbje is megkapta. Különben most már a melleken olyan sok ér
demrendet látunk, hogy megjegyzem, végül kellemesebb lesz, ha ilyen módon 
egy kitüntetésem sem lenne."159 

örömmel tudósított arról, hogy 1813. december 20-án a csapatok, átkelve a 
Rajnán, lassan nyomultak előre, neki alig van egy szabad órája, mert állan
dóan utasításokat kell továbbítania a parancsnokoknak. Rövid pihenő alatt az 
ifjúból férfivá vált Széchenyi arról bölcselkedett, hogy mit tartogat még szá
mára ez az „ördögi háború", mit hoz számára a sors: örömet, vagy halált.160 

Az újév első napját barátjával, gróf Nesselrodéval a Hünningen erődjének 
ostromát vezető gróf Pappenheim bajor tábornok társaságában töltik.161 Az 
altkirchi főhadiszállásról 1814. január 3-án írt levelében örömmel közölte ap
jával, hogy első ízben küldhetett valóságos ellenséges területről levelet hazá
jába és beszámolt arról is, hogy a hadsereg másnap Langres-ig fog előrenyo
mulni.162 Ekkor már három napja Blücher is Metz—Nancy felé menetelt, de 
Schwarzenberg erről semmit sem tudott és Széchenyit küldte el felkutatására. 

Radetzky altábornagy, vezérkari főnök 1814. január 5-én írta alá e fontos 
megbízatásra a nyílt parancsot, mely szerint Széchenyi, futárként, fontos sür
gönyt visz Blücher tábornagynak; a katonai és polgári hatóságok segítsék elő 
a lovasszázados úr küldetésének teljesítését.163 Mánap reggel indult útnak és 
két és fél nap alatt, dacolva az időjárással, esőben, hóban, viharban, gyalog, 
lovon és szekéren, 138 francia mérföldet megtéve, Metz tájékán jelentkezett 
Blüchernél. Ö a következő üzenetettel küldte vissza az ismerős parancsőrtisz-
tet: „Kedves jó Csecsnyim! (ez az én nevem) Jelentse meg Schwarzenberg her
cegnek, hogy én folyvást előre menetelek, egyenesen Párizsba. Az ellenséget 
ahol megtalálom, ott megtámadom, és ha végre megláttam a francia főváros 
tornyait, egy üveg német bort fogok az egészségére kiüríteni."164 E nyilatko
zat után Széchenyi lelkesedve megállapította: „Ez aztán a kedvemre való had
vezér." ítéletidőben utazva január 14-én érkezett meg a vesouli főhadiszállásra, 
ahol átadta Schwarzenbergnek Blücher üzenetét.165 

A főhadsereg előnyomulása miatt Széchenyi azt hitte, hogy a franciák már 
nem képesek őket feltartóztatni és közel van Párizs bevétele. Mint parancs-
őrtiszt állandóan úton volt; Schwarzenberggel Dijonba utazott, majd az ud
vari főhadiszállásra küldték, utána az V. hadtest parancsnokához, Wrede ba
jor tábornokhoz és Württemberg tábornok, IV. hadtestparancsnokhoz; január 
25-én ismét a „General Vorwärts" névvel nevezett Blücherhez, aki január 29-én 
egyesült a főhadsereggel.166 Az egyesült hadsereg 1814. február l-jén La Ro-
thiérenél sikeres támadást hajtott végre Napóleon ellen, és másnap Blücher 40 
ezer fős hadseregével ismét különvált a gyorsabb előretörés reményében. Tro-
yert elfoglalásában Széchenyi már Napóleon gyors bukását és a közeli békét 
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látta. Ebben az időben éjjel és nappal lovon ülve teljesített futármegbízatáso
kat, így február 6-án York porosz tábornok, hadtestparancsnokhoz küldték.167 

Közben Napóleon február 10-én váratlan csapást mért Blücher szétforgácsoló
dott hadosztályaira, és ugyanaznap Széchenyi, kit betegen, éjjel, álmából ver
tek fel, hogy az előőrsöktől szedje össze a jelentéseket az ellenség mozdulatai
ról, eltévedt és a mocsárban majdnem elsüllyedt. Pisztolylövésére a 2. huszár
ezred három huszára kimentette a bajból és reggel hadvezérének nyugodtan 
jelenthette, hogy az „ellenség nyom nélkül eltávozott", aki ezért a jelentésért 
kifejezte neki „teljes megelégedettségét".108 

Blücher vereségének hírére Széchenyi ismét távolabb látta a háború befe
jezésének időpontját, mivel a szövetséges vezetők bátorsága alászállt és ha nem 
lett volna ott Schwarzenberg és Metternich, akkor Sándor cár szívesen vissza
lépett volna.109 Napóleon február 14-én Vauchamonnál Blücherre, a február 17-
én a mormant-i és a 18-i montreau-i ütközetben Schwarzenberg előhadtesteire 
mért vereséget, amire a hadsereg Troyes-ig vonult vissza. Radetzky vezérkari 
főnök 1814. február 25-én megbízta Széchenyit, hogy a Bas-sur-Aube-i főhadi
szállásról, mivel nem volt összeköttetés, vigyen el fontos sürgönyt Blücherhez, 
Chateau-Thierrybe, majd a válasszal térjen vissza.170 A fiatal tiszt „ezer aka
dályon keresztül, francia katonáktól kezdve parasztokig, nyúlként hajszoltat
va", lovon és gyalog bolyongva az ismeretlen vidéken, a Marne partján átke
lés közben jelentkezett Blüchernél, majd indult vissza Schwarzenberghez.171 

A szövetségesek 1814. március elején újra megkezdték előnyomúlásukat és 
eközben Széchenyi egyre közelebb került Schwarzenberg tábornagyhoz, akit 
ifjúi elfogultsággal magasztalt hadvezéri tulajdonságaiért és úgy tekintett fel 
rá mint „Európa megmentőjére".172 Március elején ismét megbetegedett: az 
átélt fizikai és lelki megpróbáltatások a 22 és fél éves érzékeny idegzetű lo
vasszázadosnál nem múltak el nyomtalanul. Betegsége alatt nagyon Örült an
nak a hírnek, hogy Blücher a március 9—10-i baon-i csatában győzött, ám a 
háború kimenetelétől azért tartott még, mivel „a francia Gárda még veret
len."173 

Március második felében a koalíció több csatában és ütközetben megverte 
a franciákat. A már gyógyult Széchenyi részt vett a március 20-i győztes arcisi 
ütközetben, melynek során napnyugtakor „egy lovasosztag dühös rohamot inté
zett ágyúink ellen és pedig éppen arra a pontra, melyben az én igénytelen sze
mélyem is elhelyezkedett. A sok golyó olyan dühbe hozta őket, hogy vak legyek
ként mindent halomra döntöttek, — kivéve engem. Az est azonban olyan sö
tét volt, hogy a kozákok, akik a sötétben is látnak, borzasztó eszközeikkel elő
retörve, visszakergették őket."174 A szövetségesek Meaux-on át vonultak Párizs
ba, amelyet 1814. március 30-án elfoglaltak és ezzel a háború véget ért; ápri
lis l-jén Széchenyi a francia fővárosból apjának lakonikus levélben ezt így írta 
meg: „A nagy mű be van fejezve."175 Boldognak tartotta magát, hogy jeles tá-
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bornagy oldalán cselekedhetett a béke megteremtéséért. ̂ 76 Ám terhes parancs-
őrtiszti szolgálata tovább folytatódott, mert Radetzky vezérkari főnök még az
nap futárként megbízta egy sürgöny elvitelével a császárhoz Dijonba és egy 
másikkal Hessen-Homburg lovassági tábornokhoz Lyonba: az oda-vissza utat 
11 nap alatt tette meg és hivatalos kiadásának összege 378 forint 45 krajcár 
volt.177 E küldetés után arról panaszkodott, hogy már a párizsi látnivalók sem 
kötik le és kora reggeltől késő estig el van foglalva a főparancsnokkal és a sok 
„kegyelmessel", és ezért kevés ideje marad legkedvesebb foglalkozására: „Az 
édes hazájáról való álmodozásra".178 Angliai utazást tervezett, de Schwarzen-
berg 1814. április 20-án parancsőrtiszti szolgálata alatt közölte vele, hogy Itá
liába küldik. Május 4-én indult el Windischgrätz ezredessel Schwarzenberg és 
Metternich megbízásával, hogy segítsék a szardíniái királyt trónja újbóli el
foglalásában. Hét nap múlva értek Turinba, ahol I. Viktor Emánuel újra el
foglalta trónját és az osztrák császár hivatalos képviselőjeként egy hónapig kö
telező találkozásokon, szemléken, ünnepségeken és mulatozásokon vett részt.179 

A szardíniái király Széchenyit kitüntette a Szent Móric és Lázár Érdemrend 
lovagkeresztjével, sőt, tudtán kívül, megkapta a harmadik érdemrendjét is; 
Frigyes Vilmos király 1814. május 30-án Párizsban, az általa ismert ifjú pa-
rancsőrtisztet, elismerése jeléül a „háborúban való kiváló magatartásáért" a 
„Pour le mérite" porosz katonai érdemrenddel tüntette ki. Az adományozó ok
levél címzésében azonban tévedés van, úgy tünteti fel gróf Széchenyi Istvánt, 
az 1. ulánusezred első lovasszázadosát, mintha a 2. vadászzászlóaljban szolgált 
volna.180 Ekkor már főhadiszállási beosztása is megszűnt, mivel Schwarzenberg 
tábornagy 1814. május 31-én kiadta búcsúparancsát, melyben méltatta a győz
tes háború jelentőségét és a szövetséges hadseregek hősi küzdelmét Európa 
felszabadításában. Másnap Ferenc császár megalapította a „Hadseregkereszt" 
kitüntetést minden katona számára, aki részt vett a felszabadító háborúban. 
Mivel a kitüntetéseket a zsákmányolt francia ágyúkbői készítették, ezért azt 
„Ágyúskeresztnek" — Kanonenkreuz — is nevezték. Széchenyi 1814. június 
2-án hagyta el Turint és kilenc nap múlva, két évi távollét után, Bécsben ta
lálkozott szüleivel.181 

Három havi szabadsága alatt nem feledkezett meg arról, hogy 1814. július 
19-én a bécsi főhadparancsnokságnak kérelmet adjon be: „Őfelsége, Szardínia 
királya nekem adományozta a Szent Móric és Lázár Rendet, s alázatosan ké
rem a magas es. kir. alsóausztriai főhadparancsnokságot, hogy engedélyezze 
számomra az érdemrend viselését". A cs. kir. Udvari Haditanács 1814. évi Litt. 
M. 1070-387. szám alatt engedélyezte számára az érdemrend viselését.182 Bár az 
1. ulánusezred havi állománytáblázataiban úgy szerepelt mint, aki Schwarzen
berg tábornagy kíséretébe van vezényelve, szeptemberben beosztották a bécsi 
kongresszusra érkezett I. Miksa bajor király kíséretéhe. Az 1814. október 2-i 
katonai szemle után összeült kongresszussal Bécs az ünnepélyek és mulatozások 
színhelye lett, melyből a fiatal lovasszázados is kivette a részét. A lipcsei csata 
első évfordulóján, 1814. október 18-án rendezett ünnepségen kapta meg az oszt-
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rák Hadseregkereszt kitüntetést. Ekkor mondta Sándor cár Schwarzenberg 
tábornagynak: „Isten után, hercegem, önnek köszönhetjük e napot." Széchenyi, 
e mondást feljegyezvén, a hangsúlyt a napra, az ünnepély napjára helyezte, 
mert szerinte a győzelemben sokkal nagyobb része volt Blüchernek.183 A kon
gresszus alatti szertelen életmódja miatti súlyos helyzetéből a gróf úgy került 
ki, hogy Metternich megbízásából Murát nápolyi király megfigyelésére Ná
polyba utazott 1814. november 30-án, amikor már folyamatban volt áthelye
zése az 1. ulánusezredből az 5. huszárezredbe. De mint naplójában feljegyezte: 
„Bolognában ezredesemet nem találtam".184 

Az 5. huszárezred századparancsnokaként az 1815. évi hadjáratban 

Nápolyi tartózkodásának első napjaiban, 1814. december 12-én vette első 
ízben éles kritika alá a es. kir. hadsereget és foglalta össze legfontosabb hadü
gyi nézeteit.185 Véleménye szerint egy ilyen demoralizált hadsereg senkit sem 
fog megverni, mert a fegyelmezetlen fiatal parasztok hatszázezres tömege leg
feljebb nagy nyúlvadászatra, de nem valódi csatára használható. A csapatokat 
békében kell kiképezni fegyvernemek szerint arra, amire a háborúban szük
ségük van, a megfelelő rend és fegyelem alapján. A közkatonát meg kell taní
tani kötelességeire, hogy becsülettel és önfeláldozó módon álljon helyt a ve
szélyben. Kifejtette, hogy a hadseregben az a jó parancsnok, aki békében és 
háborúban katonáit jól élelmezi és ruházza. Ha sok jól fizetett, kiváló tiszt ve
zeti a csapatokat, akkor olyan katonai szellem alakul ki, hogy a hadsereg min
den bajban helyt áll. Ügyes manőverekkel, vagy túlerővel visszaszoríthatják, 
de soha meg nem verhetik. Megállapította, hogy okos bánásmóddal bármely 
nemzetiségű férfiből jó katonát lehet képezni, egyeseket természetes bátorsá
guk és becsületérzésük, másokat a vasfegyelem, az elrettentő büntetés, a val
lás stb. útján. Megfogalmazása szerint: „Miután két teljesen egyforma bátor 
hadsereg a világon nem létezik és olyan, hadszíntér sem képzelhető el mely az 
egyik vagy másik félnek előnyt ne nyújtana: azért az egész hadművészetnek 
csak két szabálya van, mely a győzelmet biztosítja. Az egyik a csapat minősége, 
mely összetevődik az erős bátorságból, a hadmozdulatok gyorsaságából és a ve
szélyben való kitartásból. A másik a tér ügyes felhasználása, mely szerint a 
legtöbb ponton egy ember kettőt kössön le és ott, ahol némi előny kínálkozik, 
kettős erővel lehessen az ellenséget támadni és így minden esetben, még a leg
bátrabb ellenféllel szemben is, eldöntjük a csatát. Ez az utolsó szabály képezi 
alapját minden taktikának és stratégiának, amelyről egyébként nagyon könnyű 
beszélni; de ebből az alapelvből indul ki az olyan végtelenül bonyolult hadtu
domány, melyet sokan tanulmányoznak, ám eredeti keletkezésére, születésére 
és szent végcéljára vissza soha nem vezetnek."186 A továbbiakban arra tér ki, 
hogy a hadvezérnek a terepet ügyesen kell kihasználnia, átgondolt parancsokat 
kell kiadnia és végrehajtásukban feltétlen engedelmességet kell megkövetel
nie. „Sokszor voltam tanúja — írja Széchenyi —, hogy őrületes vágtatásban 
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jött egy segédtiszt, alázatosan jelenteni a vezénylőtábornoknak, hogy egy zász
lóalj nem tarthatja magát, mely valamelyik falu védelmére volt kirendelve. 
Mit jelent ez? Ha én parancsnok volnék, az ilyen hírhozótól egész nyugodtan 
azt kérdezném, hogy a zászlóaljparancsnok életben van-e még? — Ha igen, ak
kor azt üzenném neki, hogy szerencsét kívánok halálos órájához."187 

Az ifjú lovasszázados mit sem tudott arról, hogy hadügyi elmélkedésével 
majdnem egyidőben, 1814. december 22-én egy Leurs fedőnevű besúgó meg
írta feljelentését ellene az 1813. szeptember eleji prágai nyilatkozata miatt, 
hozzáfűzve, hogy az bizonyára csak visszhangja a Széchényi Ferenc gróf csa
ládjában folyt beszélgetéseknek, melyet megfelelő magyarázattal a porosz ki
rály elé is terjesztettek.188 A besúgó azt is jelentette, hogy 1814. decemberében 
beszélt a porosz kancellár irodájában dolgozó gróf Reiohenbachhal, aki a fiatal 
tisztet menteni igyekezve azt mondta, ilyen esetben nehéz ítéletet alkotni, mert 
az emberek gyakran ingadoznak véleményükben. Ö beszélgetett a kongresszus 
alatt Széchenyivel, aki arról biztosította, hogy Magyarország nem békétlen és 
nem fog fellázadni, a családja nagy és gazdag, minden változás csak szeren
csétlenség a birtokosok számára és Ausztria teljesen a birtokosok óhaja sze
rint cselekszik. Az uralkodó elé 1814. december 23-án kerülő besúgói jelentés 
elintézési módja ismeretlen.189 Valószínű, hogy a tekintélyét féltő I. Ferencre, 
aki a rendőrség besúgóinak jelentéseit Johann Kutschera báró főhadsegéddel 
maga bontotta fel, a súlyos nyilatkozat rossz hatást gyakorolhatott. Ettől az 
időtől kezdődtek a mellőzések, amit gróf Széchenyi István első lovasszázados 
is érzett, mivel neve belekerült azok közé, akik nem mindenben támogatják az 
udvar és a kormány törekvéseit. 

A rögtöni negatív következményektől megóvta őt Metternich megbízatása, 
melynek 1815 első két hónapjában szorgalmasan eleget tett. Érdekesek meg
figyelései a nápolyi hadseregről és jogos volt bizalmatlansága Murat-val és tá
bornokaival szemben.190 Februárban megtörtént áthelyezése az Udvari Hadita
nács 1815. február 18-i G. 883. számú rendeletével az 1. ulánusezredből az 
angol régensherceg 5. huszárezredébe, 1815. március 1-jei hatállyal.191 Az 5. 
huszárezredben Széchenyit létszámfeletti első lovasszázadosként beosztották 
a Bolognában állomásozó ezredesi osztály 2. századába (190 fő, 164 ló), mely
nek parancsnoka Horváth János első lovasszázados volt. Tisztjei: gróf Johann 
Strachvitz másod lovasszázados, lovag Sokosánszky Ferdinánd és Messéna Já
nos főhadnagy, Horváth József és Carl Geringer alhadnagy.192 Széchenyi tehát 
levetette az ulánustiszti ruhát és felöltötte a világoskék csákót, a fűzöld men
tét és dolmányt, a halványpiros nadrágot.193 

Az áthelyezés napján, 1815. március l-jén Napóleon visszatért Franciaor
szágba és könnyűszerrel visszaállította hatalmát; Murát nápolyi király mellé 
állt. Ez háborút jelentett. Széchenyi 1815. március 11-én távozott Nápolyból, 
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hogy bevonuljon ezredéhez. Murát március 17-én 40 ezer katonájával megin
dította a hadműveleteket és a hónap végére elérte a Po vonalát, ahol báró Fri-
mont lovassági tábornok már összevonta mintegy 35 ezer fős erejét, hogy oszt
rák ellentámadást indítson. Széchenyi nehezen vergődött el Milánóba, ahol fel
szerelte magát és április 3-án bevonult ezredéhez. Ott átvette az ezredesi osztály 
2. század 2. szárnyának (két szakasz, kb. 80 fő) parancsnokságát, amellyel na
pokig előőrs-szolgálatot adott, majd, pénzegyességet kötve Horváth János első 
lovasszázadossal, átvette a 2. század parancsnokságát. Április 10-én Bianchi 
altábornagy megindította az ellentámadást Murát ellen. Széchenyi századával 
gróf Starhemberg vezérőrnagy harcoszlopába került és kitűnt a Po folyótól 
Bolognáig tartó előnyomulásban. Az új századparancsnok büszke volt arra, 
hogy mindig az elővédben menetelt és megjegyezte, hogy az 1813—14. évi had
járat egy napja alatt többet szenvedett mint itt egy hét alatt.19'4 Közben másik 
4 századdal együtt Széchenyit is sógora, gróf Batthyány János alezredes pa
rancsnoksága alá helyezték és báró Mohr altábornagy hadosztályába, gróf 
Starhemberg vezérőrnagy dandárjába kerültek. Április 25-ig sikeres össze
csapásokban és felderítésekben vett részt, de azután, mivel lova ledobta, há
rom napig ágyban feküdt. Ekkor kapta meg apja levelét, s benne Schwarzen-
berg főhadparancsnok rendeletét parancsőrtiszti beosztásáról. Azonnal meg
írta apjának, hogy ha kinevezik szárnysegédnek, ami őrnagyi előléptetést je
lent, akkor igen, de parancsőrtisztként nem kíván ismét bevonulni Schwarzen-
berg tábornagyhoz, mert mindig az arcvonalban van az ellenséggel szemben 
és megvalósult legfőbb álma: önálló parancsnok, „szinte állandóan kikülönít
ve vagyok századommal, és a tábornoki rangért sem cserélném fel".195 

Április 29-étől május 1-jéig századával az elővéd előőrseként Tolentino és 
Macerata között sikeres lovascsatározásban vett részt. A május 2-i tolentinói 
ütközetben a harcrend közepének jobbszárnyán helyezkedett el százada 2. 
szárnyával és az ezred lovasütegével, és az ellenség gárda-huszárezrede (6 szá
zad) meg egy gyalogezred vonult fel ellenük. Széchenyi parancsára a lovasüteg 
heves tüzet zúdított az ellenséges lovastömegre, de az egyre közeledett a hu
szárok arcvonala felé; ekkor az utasítására az üteg beszüntette a tüzet és a 
szinte síri csendben rohamot fúvatott. Példáját követte Souvent első lovasszá
zados és gróf Batthyány két-két szakaszával. A másfél századnyi huszár nagy 
rivalgással az ellenségre rontott, elől Széchenyi, aki alegységével vágtatással 
kanyarodva oldalból rohamozta meg az impozáns lovastömeget. A csatazajtól 
Széchenyi lova megvadult, a fogságba eséstől közhuszárja, Szilágyi Márton 
szabadította ki. Az arcból és oldalból intézett roham néhány perc alatt szétverte 
az ellenséges gárda-huszárezredet és az üldözés is olyan megsemmisítő volt, 
hogy csak kevesen tudtak a gyalogság védelme alá menekülni. A sikeres hu
szárroham után Széchenyi századával kitűnő teljesítményt nyújtott az ide-
oda hullámzó harcokban. A második csatanapon, május 3-án, a huszárszáza
dok tartalékban pihentek és csak este kaptak parancsot az ellenség üldözésé
re, Széchenyi százada járt az élen a nápolyiak utóvédj ének szétverésében. Má
jus 4-én folytatták az ellenség üldözését, Batthyány alezredes és Széchenyi első 
lovasszázados huszárjaikkal és egy toscanai dragonyos századdal megkerül
ték Maceratát, lezárták a civitanuovai utat, majd két merész rohammal szét-
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verték az ellenség elővédjét. Széchenyi százada fogta el a 700 nápolyi katona 
többségét és zsákmányolt egy 12 fontos löveget. A Murát királyságának végét 
jelentő döntő győzelemmel végződött két napos tolentinói csatáról és az egyna
pos maceratai ütközetről szóló hivatalos jelentés kiemelte gróf Széchenyi Ist
ván első lovasszázados bátorságát és haditetteit.196 

Május 5-én és 6-án Széchenyi százada dandárelővédet képezve nyomult előre 
és Fermóból apjának így számolt be egy sikeres rajtaütéséről: „Ezen a napon 
egy szép eseményünk volt, — századommal külön megrohamoztam egy tízszerte 
erősebb pompás lovasosztagot. Lovam és csákóm erősen megsérült, és két la
pos vágást kaptam, ezek a zsákmányaim. Különben nekem elég sok vesztesé
gem van. Minden órában foglyokat ejtünk és a nápolyi hadsereg egészen szét
hullik."197 Május 13-ig századával az elővéddandárban vett részt kisebb-na
gyobb rajtaütésekben, felderítésekben, előőrsszolgálatban és üldözésben. Má
jus 14-én a hátráló ellenség (3 gyalogezred, 1 elitzászlóalj, 1 lovasezred) vé
delmi állást foglalt Castello di Sangrónál. Széchenyi István és Eötvös János 
századai egy vadásszázaddal lassan nyomultak előre, míg egy másik vadászosz
tag az ellenség balszárnya ellen tört. Erre a nápolyiak a balszárnyat visszavon
ták, de közben Széchenyi századával rohamot intézett a tízszer nagyobb ellen
séges gyalogság ellen és azt szétszórta: 6 tisztet és 150 katonát fogott el. A lo
vastámadás ellen az elitzászlóalj négyszöget formálva védekezett, a huszárok 
sokáig hiába próbálták szétverni; Széchenyi példát mutatva tört át a négyszö
gön, közben lovát lelőtték és élete veszélyben forgott. Ismét Szilágyi Márton 
közhuszár mentette ki, lova átadásával, a nápolyiak gyűrűjéből. Ezután szá
zadát újabb lendületes rohamra vezetve bravúrosan szétzilálta a zászlóalj
négyszöget és a nápolyiakat rendetlen menekülésre kényszerítette.198 

Gróf Starhemberg vezérőrnagy megbízásából május 15-én Széchenyi, aki 
ismerte a nápolyi tábornokokat, átment Carascosa altábornagyhoz, hogy meg
adásra szólítsa fel, ami azonban még nem járt sikerrel és a nápolyiak tovább
ra is visszavonultak. Széchenyi, dandárelővédként, az élen folytatta az üldözést 
és május 20-án már Volturnónál portyázott, amikor Carascosa altábornagy, 
nápolyi hadseregfőparancsnok és Colette hadmérnök tábornok jelentkezett ná
la. Azonnal Casalanzába kísérte a nápolyi tábornokokat, ahol fegyverszüneti 
egyezményt kötöttek, melynek hírére 21-én Capuában lázadás tört ki. Mohr 
altábornagy Széchenyi századának kíséretében állította helyre a rendet.199 

Május 21-én már Nápolyból írt levelében közölte apjával, hogy a hadjáratnak 
vége és gyógykezelése után örömmel tesz eleget herceg Schwarzenberg meg
tisztelő ajánlatának és bevonul kíséretébe.200 Gondoskodott legbátrabb közhu
szárjának, Szilágyi Mártonnak elismeréséről is: 1815. május 28-án százada 5 
közhuszárja, 3 őrvezető je, 3 tizedese, 2 őrmestere, 3 főhadnagya és ő maga iga
zolta vitézi tetteit, és azt, hogy a tolentinói és Castel di Sangrói ütközetekben 
megmentette gróf Széchenyi lovasszázados életét, és a már ezüst vitézségi 
éremmel kitüntetett közhuszár megérdemli az arany vitézségi érmet, amit a 
haditanács 1816. október 26-i rendelete alapján meg is kapott.201 Az ő hadjá-
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rat alatti hőstetteiről viszont Starhemberg vezérőrnagy Nápolyban, 1815. május 
30-án állította ki az alábbi bizonyítványt : 

„Kéretlenül kötelességemnek tartom, hogy gróf Széchenyi lovasszázados úr
nak, aki az angol régensherceg huszároktól a dandáromhoz tartozott, az el
lenség előtti magatartásáért teljes megelégedettségemet nyilvánosan kifejez
zem. Külön említést érdemel május 2-án, parancsomra végrehajtott támadása, 
egy bizonyosan tízszer nagyobb ellenséges osztag ellen. Gróf Széchenyi lovas
százados úr százada egyik szárnyának élén olyan ügyességgel és bátorsággal 
vezényelte a rohamot, hogy néhány pillanat alatt az ellenséges lovasság rendjét 
teljesen felbomlasztotta, és noha maga is több sebet kapott, azt nagy veszteség
gel a gyalogság tömegéig és a felállított tüzérségig üldözte; ezáltal nem kis 
részben hozzájárult ahhoz, hogy az elővédünk állásából rendben visszavonul
hasson. — Továbbá századával, gróf Batthyány alezredes úr parancsára, 4-én 
reggel Macerata körzetében, a Civita Novába vezető úton előre küldve, az 
egész ellenséges gárdalovasságot több mint egy órán át feltartóztatta és meg
akadályozta ennek az útnak elfoglalását, miáltal elővédünk időt nyert arra, 
hogy ezt az útrészt elérje, az ellenséget nagy veszteséggel arra kényszerítse, 
hogy poggyásza legnagyobb részének hátrahagyásával mellékutakon a legna
gyobb rendetlenségben meneküljön el, és ez nagyban előmozdította a maradék 
csapatok teljes felbomlását. — A május 14-i Castel Sangrói ütközetben szá
zadával segítségére sietett az ezredbeli Eötvös lovasszázados úrnak, aki nagy
létszámú ellenséges lovassággal keveredett kézitusába, ez alkalommal külö
nös hidegvérűséggel és határozottsággal rohamozott meg egy ellenséges gyalo-
tömeget és azt teljesen szétugrasztotta. Ezek a haditettek megérdemlik a dicsé
retes megemlítést."202 

Ezekért a fegyvertényekért Széchenyi megérdemelte volna, mint ahogy egy 
tisztje, Messéna János főhadnagy hasonló tetteiért meg is kapta, a Mária Te
rézia Rend lovagkeresztjét. Nem feledkezett meg viszont róla IV. Ferdinánd 
király, aki a nápolyi trónt elfoglalta, mert 1816. július 14-i keltezéssel kitün
tette az 5. huszárezred 6 bátor tisztjét, köztük Széchenyit, a Szent Ferdinánd 
Rend lovagkeresztjével.203 Széchenyi a számára május 28-án kiállított menetle
véllel, mely szerint parancs alapján a főhadiszállásra vonul be, 1815. május 31-
és hagyta el Nápolyt egy szállítmánnyal és naponta a katonai térparancsnokkal 
láttamoztatva útiokmányát, július 5-én ért Klagenfurtba, ahol átadta a rábí
zott szállítmányt.204 Valószínű, hogy 1815. július 7-én érkezett meg Bécsbe, 
azon a napon, amikor a szövetségesek másodszor is bevonultak Párizsba. Ezzel 
a főhadszíntéren is véget ért az 1815. évi hadjárat. 

Gyógykezelése után, 1815. szeptember 16-án vonult be Széchenyi a párizsi 
főhadiszállásra és ekkor már meglehetőséén gúnyos jellemrajzot adott Schwar-
zenbergről: „Voltaképpen tragikus — írta naplójába — hogy a hadsereg feje 
így elbambult és elhájasodott."205 Mivel bizonytalannak látta jövőjét, szeptem
ber 20-án három havi szabadságot kért a főparancsnoktól, amit másnap en
gedélyeztek számára.200 Ezen a napon, 24. születésnapján, Metternichtől és 
Schwarzenbergtől kérte őrnagyi előléptetését, de azok közölték vele, hogy még 

202 SzCsL 7. cs. I. k. 2. sz. I I . es. 224. sz. 44—45. fol. ; Levelek IV. 158—159. o. 
203 Uo. I. k. 2. sz. II . es. 264. sz. 151. fol. ; Uo. 158. o. ; Amon : i. m. 223. o. 
204 RAL K 165/132.; Viszota: i. m. 104—106. O. 
205 Naplók I. 134. o. 
206 RAL K 165/133,; Viszota: i. m. 107. o. 
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a hadnagyi előléptetési jogot is magának tartja fenn a császár. A főhadiszál
lás közeli felosztása miatt Széchenyi nem akart első lovasszázadosként ezre
déhez bevonulni ezért utazott inkább Angliába, ahol az angol régenshercegnek, 
az első ezredtulajdonosnak be kellett mutatnia a Radetzky másod ezredtulajdo
nos által küldött ezredtáblázatot.207 Szeptember 28-án indult el és október l-jén 
érkezett Londonba, ahol küldetését teljesítve többször találkozott György ré-
gensherceggel, aki november 4-én zászlót ajándékozott az 5. huszárezrednek 
— ma a Hadtörténeti Múzeumban őrzik —, melyet Széchenyi készíttetett é l é s 
adott át az alakulatnak.208 Angliai útja során tanulmányozta a brit alkotmányt, 
a technikát és.a lótenyésztést, de szinte alig foglalkozott a hadüggyel,209 mert 
mint 1815. december 13-án feljegyezte: 

„Az angol hadsereg megszervezéséről, mely jelenleg a legjobb a világon, mit 
sem akartam hallani: mert nekünk már nincs hadseregünk, és létesítéséhez 
csak oly kevés hiányzik, mint amennyi Ausztria mostani uralkodói nemzedé
kének kipusztításához. Oly közel van és mégis mindörökre — messze! És ilyen 
célt, mely felé pedig minden igaz kebel vágyakozva sóhajt, nem siettethetünk. 
Istennek és a véletlennek kell az embert ilyen feladatra elhívni. Eljön-e az 
idő, vagy sem?"210 

E keserű sorok leírása után Széchenyi 1816. január 2-án érkezett meg Bécs
be, és ezzel katonáskodásának 1810-től 1815-ig terjedő szakasza ért véget, me
lyet később a „teljes tudatlanságból a gondolkodásra ébredése" időszakaként 
igen kritikusan jellemzett.211 Ebben az időben ismert meg más országokat és 
népeket, és közelről figyelhette meg uralkodók, államférfiak, hadvezérek ma
gatartását, a politikai és katonai döntések meghozatalának módját. 

;:. Békeszolgálata az 5. és 4. huszárezredben, 1816—2826 

Az elkövetkező évtizedben Széchenyi becsvágya a katonai pályán nem nyert 
kielégítést, ezért nagyobbrészt szabadságon volt és idejét tudásának kiegészí
tésére, olvasásra és utazásra fordította. 1816 januárjában meghosszabbította 
szabadságát, mert nem akart bevonulni az itáliai Trevisóban állomásozó ezre
débe, amely májusig még úgy tartotta nyilván, hogy vezényelve van a nagy 
hadsereghez, júniustól pedig úgy, hogy 1817 júniusáig szabadságon van.212 

Közben az ezredéből leszerelő, bátorságáról ismert Szilágyi Mártont szolgá
latába fogadta, aki 1816. április 16-án indult el Trevisóból Cenkre.213 Megkapta 
a Szent Ferdinánd Érdemrend lovagkereszt kitüntetésének 1816. július 14-én 
expédiait hivatalos okmányát is.214 

A hadsereg nem feledkezett meg Széchenyiről. Az 5. huszárezred parancs
nokhelyettese, Németh alezredes, Cremonából 1817. március l l rén levelet írt 
neki, melyhez mellékelte az 1817. március 11-i ezredparancsot, mely az udvari 
haditanács és a milánói főhadparancsnokság rendeletére előírta, hogy a tisztek 

207 SzCsL I. k . 9. sz. I I . cs . 45. sz. 393—396. fol. ; Levelek IV. 160—161. o. 
208 Nap lók I. 161. o. 
209 SzCsL I. k . 9. sz. I I . cs . 45. sz. 397—426. fol . ; Levelek IV. 163—188. o. 
210 Nap lók I . 167. o. • 
211 Uo. 703—704. o. 
212 K A Wien. Mona t Tabel le p ro m e n s e Majo, J u n i o 1816. 5. Huss . Rgt . S tandes -Tabe l len 1815., 

1816. Fase . 622. "•-
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kötelesek kitüntetéseik adományozó okiratait bemutatni. Kérte, hogy négy 
érdemrendje okleveleinek hivatalos másolatát küldje meg, mert azokat fel kell 
terjesztenie. Egyedül orosz érdemrendjének okmánya nem volt meg és a ka
tonai szervek (ő is) megfeledkeztek arról, hogy az adományozás szerepelt az 
1813. október 20-i hadseregparancsban.215 Ezért az orosz követségen keresztül 
hivatalosan (újra) megkérte az adományozási oklevelet. Az évente megjelenő 
tiszti sematizmusban az 1816. esztendőtől Széchenyi neve mellett feltüntették 
négy érdemrendjét is.216 

A 26. életévében járó huszárszázados 1817. májusában takarékosságból — és 
hogy Saurau grófnő, Hunyadi Gabriella közelében lehessen — bevonult alaku
latához Milánóba, átvette századának parancsnokságát és bekapcsolódott az 
ezred életébe: részt vett augusztusban és szeptemberben a gyakorlatokon.217 

Október 4-én felirattervezetet fogalmazott meg a magyarországi lótenyésztés 
előmozdítására, melyben kiemelte „a ló békében és háborúban nélkülözhetet
len".218 Október 20-án megtartották százada (175 fő, 90 ló) felett a sikeres must
rát, a névjegyzéken Széchenyi ismert adatai szerepelnek.219 Kérelmére a hadi
tanács 1817. december 24-i és a milánói főhadparancsnokság 1818. január 6-i 
rendeletére 1818. januárjától júniusig szabadságot engedélyeztek számára.220 

Bécsben megírta a lótenyésztéssel és versenyzéssel kapcsolatos cikkét, amely
ben többek között rámutatott a lovak katonai jelentőségére is; ez az első mun
kája egy bécsi lap 1818. novemberi és decemberi négy számában jelent meg 
„Vom dem Husarenrittmeister S" (S huszárszázadostól) aláírással.221 Ám to
vábbra is testi és lelki bajok gyötörték, ezért gyógykezelés céljából egy évi 
fizetés nélküli szabadságot kért, melyet az udvari haditanács 1818. május 2-i 
és a lombardiai főparancsnokság 1818. május 15-i rendeletével, 1818. május 
16-tól 1819. május 15-ig engedélyeztek.222 

Széchenyi 1818. július 13-án indult el majdnem egy évig tartó olaszországi, 
balkáni és kisázsiai útjára. Naplójából és levelezéséből kiderül, hogy utazása 
alatt nem egyszer tett megjegyzéseket katonáskodására és a hadügyekre. Kon
stantinápolyban tartózkodott, amikor 1818. október 20-án Milánóban végre
hajtották századának ellenőrzését; ekkor már nem ő a parancsnok. A mustra
listán neve mellé azt jegyezték fel: „Létszámfeletti, szabadságon".223 Jövőjét il
letően már nem voltak illúziói, felismerte, hogy nem futott be briliáns katonai 
pályát és mint apjának 1818. december 14-i levelében megjegyezte, talán pénzért, 
60—70 éves korában, öreg, merev tábornok lehet; az 5. huszárezredhez pedig 
nem vonul be, inkább egy évvel meghosszabbíttatja szabadságát.22'1 Ez meg is 

215 OL P 626. SzCsL. Széchenyi I s tván gyű j t emény (a t ovább iakban — SzIGy) 1. cs. 124—127. 
fol . ; Viszota: i. m. 108—109. o. 

216 Mil i tär—Schematizmus, 1816. Wien. 385. o. 
217 L. leveleit 1817. má jusá tó l december ig , SzIGy 1. cs. 55—182. fol . ; Gróf Széchenyi Is tván 
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történt, mert az udvari haditanács 1819. február 5-i rendeletével azt 1820. má
jus l-ig meghosszabbította.225 Széchenyi 1819 tavaszán már nem tudta elképzelni 
még egyszer úgy az életét, hogy „féljobbra át" és „jobbra fordulj" parancs
szavakat harsogjon az álmélkodó újoncoknak.226 Ebben, az időben a honvéde
lemről elmélkedve azonban azt is kijelentette: „Bármely rangban születik és 
nevelkedik az ember, alkalmasnak kell lennie, hogy szükség esetén hazáját 
védelmezhesse."227 

Széchenyi 1819. májusában Nápolyba érkezett és az ott tartózkodó uralkodó
nak is feltűnt az elegáns huszártiszt, aki Metternich javaslatára megbízta egy 
pénzküldemény Rómába szállításával. Hősünk ettől a megbízatástól előreju
tást remélt a katonai pályán.228 Hazatérte idején, 1819. június 19-én állították 
ki Péterváron orosz érdemrendjének adományozási oklevelét, amelyben már 
nem a lipcsei csatában, hanem az 1813., 1814. és 1815. évi hadjáratban „tanú
sított hősiessége jutalmazására" kapta az elismerést és a címzés gróf Széchenyi
nek, a es. kir. Hessen-Homburg 4. huszárezred lovasszázadosának szólt. Ez azt 
jelentette, hogy a dokumentum kézbesítése valószínűleg 1820. márciusa után 
történt meg.239 Százada 1819. októberi mustralistáján továbbra is szabadságon le
vő létszámfelettiként szerepelt, de ismert adatain kívül első esetben sorolták fel 
mind az öt kitüntetését.230 Erre az időre Széchenyi nagy átalakuláson ment ke
resztül. 1819 végére egy olvasott, művelt, sokat tapasztalt, erős lelki tusa után 
önmaga felett győzedelmeskedő, 28 éves férfi áll előttünk, aki véget vetett éle
tében a szertelenségeknek, ám jövőjét még katonatisztként képzelte el. Ezért, 
mivel az 5. huszárezredben nem ívelt fel karrierje, az udvari haditanács 1820. 
február 28-i rendeletével március 15-i hatállyal áthelyeztette magát az őrgróf 
Hessen-Homburg 4. huszárezred 1. őrnagyi osztály 1. századába (178 fő, 119 
ló).231 

A 4. huszárezrednek, 1803 óta őrgróf Hessen-Homburg lovassági tábornok a 
tulajdonosa, a parancsnok a híres vitézvári báró Simonyi József ezredes, he
lyettese gróf Felix Woyna alezredes, első őrnagya Johann Wranna, második 
őrnagya báró Leopold Spannochi volt.232 Széchenyi századának tisztikara Mor-
vay Adalbert másod lovasszázadosból, Forster Ferenc és Johann Feisthuber fő
hadnagyból, Papp András és Csepregy János alhadnagyból állt.233 Ez volt már 
a harmadik ezred, melyben első lo.vasszázadosi rendfokozatban szolgált és er
ről jegyezte meg: „hátra nem megyek, rangom szerint legalábbis nem, de előre 
sem lépek, az is bizonyos" és azt remélte, hogy „a nyárfazöld uniformis majd 
szerencsét hoz".234 (Az új egyenruhája világoszöld bekecsből és dolmányból, 
világosvörös nadrágból és világoskék csákóból állt.) Széchenyi 1820. június 15-én 
a bécsi főhadparancsnokságtól parancsot kapott, hogy vonuljon be ezredéhez.235 

• • " • • • • • - ' 
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4. huszárezredben törzskönyvi lapja 

Szolgálati helyét július 24-én foglalta el és újra megkezdte századparancsnoki 
működését. Százada szeptember l-jén már sikeres szemlén esett át Debrecen
ben.236 A mindennapi katonaélet elfoglaltságai mellett sokat elmélkedett ebben 
az időben a hadsereg égető problémáiról, a katonai nevelés és kiképzés hiányos
ságairól, a fegyverzet és felszerelés célszerűségéről. Az volt a véleménye, hogy 
a katonai vezetés egy esetleges háborúban a győzelmet a szerencsétől várja, 
nem a hadsereg felkészítésétől és felszerelésétől, ami nagy dőreség.237 

Széchenyi századával részt vett a 16 lovasezred 1820. szeptemberi és októberi 
pesti nagy hadgyakorlatán, mely alatt élesen kritizálta annak menetét és katonai 
elöljárói magatartását, majd Carolina sógornője halála miatt szabadságra távo
zott Bécsbe.238 Ott novemberben őrnagysága érdekében végigjárta az Udvari Ha-

236 KA Wien. Muster Liste 1820. 4. Huss. Rgt. Standes-Tabellen 1819., 1820. Fasc. 610. 
237 Naplók n. 56—59. O. 
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ditanács tábornok tagjait, a budai és bécsi főhadparancsnokokat, de a várt elő
léptetés elmaradt.239 December elején Budán Radetzky altábornagy, főhadpa-
rancsnokhelyettesel beszélgetett a hadügyi reformról és tervbe vette, hogy „Ész
revételek a kisháborúról és az előőrsszolgálatról'' címmel egy szakmunkát ír.240 

Ám alig érkezett Bihardiószegre századához, amikor apja halálhírére újra sza
badságra távozott. 1821. januárjában tette fel, Hamletként, önmagának a kér
dést: „Szolgálni vagy nem szolgálni, ez itt a kérdés?" A szolgálat mellett dön
tött és februárban törzstiszti előléptetése ügyében, Károly, József és Lajos fő
hercegekét kereste fel, de hiába.241 Ekkor már nagyon bántotta őt, hogy ismerős 
kortársai, gróf Clam és mások, simán haladtak előre a karrier útján és már 
törzstisztek. Március végén még abban bízott, hogy híres tábornokként fogja 
életét befejezni és aggályai ellenére őrnagyságáért újra végig kilincselte a ha
ditanács több tábornokát.242 Majd alakulatához bevonulva pénzegyezséget akart 
kötni Morvay Ignáccal, az őrnagyi előléptetésre soros első lovasszázadossal a 
rangelsőség átengedésére, de nem lett belőle semmi: Morvay sokat kért és 
Széchenyi felháborodott, hogy 4 ezer aranyat fizessen azért, hogy „8 és féléves 
századparancsnokoskodás után a királyt mint őrnagy szolgáljam!"243 Nagyon 
elégedetlen volt az ezredben uralkodó állapotokkal és ha tehette, elszabadult 
az egyre kényelmetlenebbé váló századparancsnoki szolgálattól. Júliusban ló-
vásárlás ürügyén Erdélybe utazott, ahol több törzstiszttel folytatott eszme
cserét a cs. kir. hadsereg helyzetéről és ezután az alábbiak szerint képzelte el a 
legszükségesebb hadügyi reformot : 

„1. A hadi szolgálatra alkalmasak összeírása. 2. A gazdászati bizottság fel
oszlatása és minden ezredes kezébe adni a pénzt, hogy gondoskodjon minden 
szükségletről. 3. A hadsereget állandó dandárokba és hadosztályokba szervezzék. 
4. A hadsereg minden ezredét laktanyákban helyezzék el, amelyeket nagy fo
lyók mellett építsenek fel, ahol minden nagy költség nélkül szállítható és köny-
nyebb az ellátás. 5. Ne a katonák mennyiségére, hanem minőségére helyez
zék a súlyt. 6. A legkitűnőbb fegyverekkel szereljek fel. 7. A hadfogadás 20 
és 40 évre történjék. — Aki ezen felül szolgál, azt az állam tartsa el, de elkü
lönítve a hadirokkantaktól."244 

Ekkor határozta el azt is, hogy „egészségem miatt, a katonai szolgálatot őr
nagyi címmel otthagyom".245 Távolléte alatt tiszti mozgalom zajlott le Simonyi 
ezredes ellen, mert az, alakulata fényét úgy kívánta emelni, hogy fiatal mág
násokat csábított oda, amit a főhadnagyok és alhadnagyok rossz néven vettek. 
A tisztek elhatározták, hogy több idegent nem tűrnek meg az ezrednél és a 
rangidős kötelességévé tették, hogy hívja ki párbajra az új tisztet. Mivel ezt 
a rangidős nem tette meg, szerepét átvette Anton Forster alhadnagy és pár
bajban megvágta gróf Berényi Lajos főhadnagyot. Simonyi ezért úgy állt bosz-
szút az önérzetes alhadnagyon, hogy az ezredből elbocsátotta kadétként szolgáló 
Öccsét. Erre a tisztikar adatokat kezdett gyűjteni a parancsnok ellen, hogy fel
jelentsék. Széchenyi békítési közvetítésére Simonyi ezredes, hogy megmutassa 
tekintélyét, azzal válaszolt, hogy századának két tisztjét áthelyeztette. Erre 
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Széchenyi kijelentette Simonyinak, hogy ha tisztjeit áthelyezi, akkor elhagyja 
ezredét és ekkor jegyezte fel naplójába, hogy Simonyi beosztásában elveszett 
ember és nem tudja, milyen véget fog megérni. Az egész incidenst a szeptember 
végi ezredszemlén a dandárparancsnoknak sikerült végül békésén megoldania. 
Széchenyit Máriássy altábornagy hadosztályparancsnok és Illésy vezérőrnagy 
dandárparancsnok beszélték rá, hogy szolgáljon tovább.246 

1821. szeptember 28-án Debrecenben találkozott Wesselényi Miklóssal, akivel 
sorsa hosszú ideig egybefonódott, majd együtt Bécsbe utaztak. Ott Széchenyi 
a lóverseny ügye és Wesselényivel közös külföldi útjának előkészítése mellett 
nem feledkezett meg katonai jövőjéről sem. Októberben őrnagyi előléptetéséért 
újabb kanosszát járt az Udvari Haditanács tagjainál, a bécsi főhadparancsnok-
nál és báró Johann Kutschera császári főhadsegédnél.247 Közben arról elmélke
dett, hogy jó lenne elmennie a császárhoz és a következőket mondani: „Fel
ség! Amióta a hadsereg fennáll nincs még egy ember, aki ilyen apával, amilyen 
az enyém volt, ilyen szolgálattal és ilyen vagyonnal mint az enyém, 9 évig szá
zadparancsnokságban rekedt volna. Kortársaim már mind törzstisztek — csak 
és vagyok mellőzve — ez fáj nekem — márpedig Felségednek akarok egész éle
temben szolgálni, és azt a kegyelmet kérem, ha most sem akar őrnaggyá tenni, 
két év szabadságot adjon, rangom elvesztése nélkül, mert lovakért mennék 
Angliába.. ."248 

Az 1821. november 8-i várva várt császári kihallgatás azonban nem hozott 
fordulatot előléptetése ügyében, mert I. Ferenc türelemre intette.249 Széchenyi 
nagy lelki vívódásban volt jövője miatt, nem tudta, mit tegyen. Sokat töpren
gett, nem volna-e jobb kardját a szegre akasztania. „Tulajdonképp még nem 
tudom — írta —, mit tegyek. Ingadozom: szolgálni, vagy nem szolgálni, — mint 
Hamlet élet és halál között."250 Elhatározása azonban függőben maradt, mivel 
Metternich pártfogásával 1822 januárjában egy esztendei szabadságot kapott251 

és Wesselényivel március l-jén elindult külföldi útjára. Franciaországi és ang
liai tartózkodása alatt a híres Wellingtonnal és más tábornokokkal is megis
merkedett, de közben az is foglalkoztatta, hogy kilépjen-e, vagy maradjon a 
hadseregben: ezredének aláírt, tiszta lapot küldött el szabadsága meghosszab
bítására vagy kvietálása beadására.252 Szeptemberi hazatérte után többek kö
zött ismét eljárt őrnagyi előléptetése ügyében és 1823. február 6-án a császár
tól ismét személyesen kérte előléptetését, aki megígérte, tekintettel lesz a ké
résére és kitartást tanácsolt neki.25:í Ezután újra végigkilincselte a haditanácsi 
tagokat, a főhercegeket és a császári főhadsegédet, de törzstiszti előmenetele 
ismét elmaradt.254 

A királyi rendeletek katonai erővel történt végrehajtása idején, amikor Pál 
bátyja is azt hányta a szemére: „Hogyan tudsz most szolgálni, amikor a katona 
már nem egyéb, mint zsandár"255 és amelyen Széchenyi is felháborodott, vo
nult be 1823 májusában utoljára ezredéhez. Ekkor még éltette a remény, hogy 
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előléptetik, ám újabb kísérlete, hogy a rangélsőségért megegyezzen Morvay 
Ignáccal, nem járt sikerrel.256 Az évi szemle és gyakorlat után, 1823. októberé
ben ezredével áttelepült Lembergbe, ahol november 6-án 3 hónapi szabadságot 
kapott a galiciai főhadparancsnokságtól.257 Novemberben ismét meddő kísér
leteket tett őrnagyi élőléptetése érdekében, majd azt megunva, 1823. december 
31-én kijelentette: „Elhatároztam rang nélkül kvietálni!"258 Előléptetésének 
kudarca erősen kihatott kedélyére és megérlelte benne azt a szándékot, hogy 
elhagyja a hadsereget. Közben, 1824. január 20-án, meghalt édesanyja és 
ezért szabadságát júniusig meghosszabbították. Május 4-én átadta gróf Maxi
milian Auresperg vezérőrnagy dandárparancsnoknak kvietálási nyilatkozatát.259 

A budai főhadparancsnokság 1824. június 28-i rendeletével szabadságát is meg
hosszabbította augusztus végéig.260 Ebben az időben nagy érdeklődéssel tanul
mányozta a szuronyharc történetét és az általa csodált Wellington eszméjét a 
gyalogsági harcalakzatokról a lovassággal szemben. Megállapította, hogy a had
seregben a szuronygyakorlatokat már elhanyagolták és elfelejtették Napóleon 
legyőzése után.261 Mivel kilépési kérelmére nem adtak választ, 1824 augusztu
sában elhatározta: „lovasszázadosként az ezredhez nem vonulok be".262 

A több mint egy éve szabadságon tartózkodó Széchenyiről az egyetlen ismert 
tiszti minősítést 1824. október 12-én készítették el a 4. huszárezredben: a maga-
viseleti jegyzéken (Condiut Liste) a rangsorban 2. helyen szerepelve az ismert 
személyi és szolgálati adatain kívül ezek olvashatók: „Vásárolt rendfokozatot: 
nem. Foglalkozása: nincs. Anyagi támogatása vagy magánjövedelme: igen sok. 
Egészsége: jó. Kedélye: jó, vidám és derűs. Természetes tehetsége: nagyon sok. 
Nyelvismerete: német, magyar, latin, francia, angol és olasz. Felkészültsége, 
gyakorlaton: jó. Felszerelése: jó. Nevelésben: jó. Ismeretei: műszaki tudomá
nyokból: némi. Más tudományokból: matematika, történelem és földrajz. Lo
vaglása: igen jó. Lóismerete: igen jó. Milyen hadjáratban vett részt: 1809., 1812., 
1813., 1814., 1815. évi Magatartása, ellenség előtt: kiválóan vitéz, határozott 
belátással. Civilekkel : szerény és nagyon udvarias. Ezredben: előzékeny és ked
velt. Alárendeltjeível: méltósággal barátságos és méltányos. Szorgalom és igye
kezet: sok. Jó gazda: igen. Hibái, italozik: nem. Játékos: nem. Adósságot csi
nál: nem. Kötekedő: nem. Különben a szolgálatban: pontos és szorgalmas. Meg
érdemli az előléptetést: ebben is kiválóan. Hányszor és milyen okból mellőz
ték: sohasem."263 

A minősítést az ezred négy törzstisztje írta alá. Jellegéből adódóan nem tük
rözhette a maga bonyolultságában Széchenyi személyiségét, de alapvetően mégis 
találó jellemrajz, egy lényeges dolgot kivéve: arra a kérdésre, hogy hányszor 
és milyen okból mellőzték azt válaszolta — sohasem. Igaz, közvetlen elöljárói 
nem ismerték a mellőzést kiváltó okokat. Érdekes az is, hogy Széchenyi írásai
ban sehol sem említi azt az eseményt, hogy az általa sokat bírált Simonyi Jó
zsef ezredest 1824. november 12-én a budai es. kir. haditörvényszék elé állí
tották és a parancsnokságot lovag Fackh József alezredes vette át, akivel szem
ben már az 5. huszárezredben számos fenntartása volt. 
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Széchenyi számára az új esztendő újabb csalódásokat hozott. Parancsnoká
tól 1825. január 27-én felszólítást kapott, hogy a főhadparancsnokság rendele
tére számoljon el az 1813—14. évi hadjáratból származó tartozásaival.264 A már
cius 6-i válaszában jelentette, hogy a háború alatt iratai elvesztek és kérte 
küldjék meg futárútjairól nyugtáit, mivel csak így tud elszámolni.265 Közben 
végképp elszállt az a reménye is, hogy a rangelsőség átengedéséről megegyez
zen Morvay Ignác első lovasszázadossal.266 Elkeseredése fokozódott, amikor a 4. 
huszárezred parancsnoka 1825. március 26-i átiratában közölte, hogy Széchenyi 
nyilatkozatát nem fogadja el, a 6 futárútjára felvett összeggel számoljon el, de 
a nyugtáit nem tudja elküldeni.267 Április 18-i válaszában Széchenyi megismé
telte, hogy okmányait elveszítette, a hat nyugtára felvett összeget nem ismeri, 
de ha megismeri kész az elszámolásra.268 Nyomott hangulatának döntő oka 
azonban az volt, hogy amikor az 1825. március 17-i császári kihallgatáson azt 
kérte I. Ferenctől, tegye őrnaggyá, az, a napló szavai szerint: „Kereken vissza
utasított."269 Egyedüli vigasza az volt, hogy a X. Károly koronázására kikül
dött Esterházy Pál herceg rendkívüli követ mellé beosztották kamarásnak.270 

A koronázási ünnepek alatt, május 30-án megkapta a francia Szentlélek Ren
det,-71 de amikor francia útjáról hazatért, megtudta, hogy ismét elutasították 
őrnagyi előléptetését. A haditanács előadója elbeszélte neki azt is, hogy amikor 
Kutschera főhadsegédnek azt mondta, ha olyan emberek mint Széchenyi, nem 
lépnek elő, akkor a szolgálatot végül minden tehetős magyar elhagyja, Ku
tschera azt felelte: „Hadd menjenek."272 

Széchenyi nem vonult be ezredéhez, hanem bekapcsolódott a pozsonyi or
szággyűlés munkájába. Ezt bejelentette ezredének, de mivel hivatalosan nem 
kért szabadságot az országgyűlés idejére, 1825. szeptember 19-én gróf Hardegg 
altábornagy pozsonyi hadosztályparancsnok olyan megalázóan lehordta, mint 
egy nebulót.27-5 Az országgyűlésben egyetértett a nagy vitákat kiváltó alkot
mányos sérelmekkel és több esetben maga is kifejtette álláspontját huszárszá
zadosi egyenruhában, latin helyett magyar nyelven. Többek közt az volt a vé
leménye, hogy az elavult magyar hadügyi szervezet, a nemesi inszurrekció he
lyett korszerű, reguláris magyar hadsereget szükséges létrehozni.27'1 Október 
16-án olyan hírt hallott, hogy az uralkodó, mert az országgyűlésen ellene be
szélt és egyenruháját megtámadta, Ferdinánd főherceggel akarja felelősség
re vonatni. Másnap megtudta azt a hírt, hogy az esztelen szigorúságáról hírhedt 
Hohenzollern-Hechingen lett az udvari haditanács elnöke, megerősödött ben
ne a kilépés gondolata.275 Ebben az időben állapította meg: „Én a legkevésbé 
sem csodálkozom azon ,hogy az osztrák hadsereg napról napra hanyatlik — 
császár van az élén!"276 

Közismert, hogy 1825. november 3-án délelőtt az országgyűlés kerületi ülé
sén Széchenyi birtokai egy évi jövedelmének felajánlásával segítette létrehozni 
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a Magyar Tudós Társaságot. Tevékenységével magára vonta a császár és Met
ternich figyelmét, sőt haragját is, és mindent elkövettek, hogy eltérítsék őt 
szándékaitól, ám céljukat nem érték el.277 December végén katonai elöljárói az 
ezredéhez való bevonulásra akarták kényszeríteni, és csak nagy nehezen si
került elérnie, hogy 1826. január 20-án az országgyűlés idejére engedélyezték 
szabadságát.278 Közben ezrede, január 2-án megküldte elszámolásra az 1813—14. 
évi futárútjainak nyugtáit, a felvett összegek 2014 forint 50 krajcárt tettek ki. 
Széchenyi január 19-én és 21-én azt kérte az ezredparancsnokságtól és a po
zsonyi hadosztályparancsnokságtól, hogy a pontos elszámolás érdekében adja
nak időt neki iratai összegyűjtésére.279 

1826. február 13-án felszólalt a magyar nyelvre vonatkozó törvénytervezet
tel kapcsolatban, a rendek országos ülésén pedig felolvasták Széchenyi és tár
sai nyilatkozatát a Tudós Társaság megalapításáról. Ezt naplójában így örökí
tette meg : „Ülés mindkét táblán. Én 3-szor beszéltem.. . Kvietálásomat be
nyújtottam, és eltökéltem, hogy semmi esetre sem maradok szolgálatban, még 
ha a császár akarna is most rögtön ezredessé tenni."280 Ezzel lezárta életének 
egy eseményekben igen gazdag és igen bonyolult szakaszát, szolgálatát a cs. 
kir. hadseregben. Megértette, hogy a tiszti pályán az előrehaladás bezárult előt
te és a polgári átalakulást, a nemzet haladását szolgáló programjának megvaló
sításában rendfokozata és katonai szolgálata csak akadályozza. Elhatározása 
végleges volt. 

Érdekes, hogy a korabeli katonai iratok miképpen tárgyalták döntését.281 

A 4. Hessen-Homburg huszárezred parancsnoka, lovag Fackh József alezredes, 
szolgálati úton, a dandár- és hadosztályparancsnok láttamozásával, Tarnopolból, 
1826. február 26-án felterjesztette Széchenyi kilépési kérelmét a galiciai fő-
hadparancsnokságra, csatolva hozzá az elbocsátási jegyzéket is. Ezekben töb
bek között ez olvasható: „Noha az ezrednek nem kívánatos ezen kiváló tiszt úr 
elvesztése, mégis, tekintettel kell lenni azokra a családi körülményekre melyek 
nevezett százados urat a szolgálatból való elbocsátásra indítják; azonkívül a 
több mint 2 esztendei távollétére az ezredtől, amellyel kinyilvánította azon aka
ratát, hogy további szolgálatot nem akar vállalni és ezáltal az ő beosztását 
egy másvalakival kell betöltetni a szolgálat érdekében."282 Až elbocsátási jegy
zék, melyet az ezred három törzstisztje és a hadbíró írt alá, az ismert adatain 
túl kiemelte: „kitüntetései miatt meg szerettük volna tartani, de családi kö
rülményei, tekintélyes birtokainak igazgatása és 2 1/4 évi távolléte az ezredtől 
azok a motívumok, melyek miatt az elbocsátását támogatjuk." Megjegyzik 
még, hogy „elbocsátását szabad akaratából kérte és semmiféle fegyelmi vizs
gálat alatt nem áll, és emiatt törvényes akadály nincsen, amely kérelmének út
jába állna."283 

A galiciai főhadparancsnok 1826. március 10-én terjesztette fel döntésre a ki
lépési kérelmet a cs. kir. Udvari Haditanácshoz, amely 1826. március 24-i G. 
1012. számú rendeletével kilépését, rendfokozatának megtartása nélkül, enge-
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délyezte; a 4. huszárezred látszámából 1826. április 15-ével törölték.284 Az el
bocsátási iratokat 1826. május 29-én vette át a Kriegsarchiv „megőrzés céljá
ból", ám nem tudni milyen okból és mikor emelték ki azokból sajátkezűleg írt 
lemondási nyilatkozatát.285 A haditanács elnöke, herceg Hohenzollern sajnálta 
elbocsátását, e tényt 1826. április 12-én Széchenyi így jegyezte fel a naplója-

Katonai elbocsátó levele 
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ban: „Hohenzollern: Széchenyi grófban a hadsereg egy derék tisztet veszít 
el."286 

A 4. huszárezred díszes tiszti egyenruháját levető Széchenyi megvált a had
seregtől és mint naplójában megírta, 1826. augusztus l-jén az országgyűlésben: 
„Első ízben jelentem meg civil ruhában."287 Esterházy Pál herceghez intézett 
1826. augusztus 19-4 levelében bejelentette: „Katonai pályám bevégződött, s 
függetlenségem megint nyert. Szerencsés vagyok foglalkozásomat fenntartás 
és kényszer nélkül űzhetni. Remélem, eljön az idő, s ez nem lesz á legszeren
csétlenebb pillanata életemnek, ha nem sokat is, valami hasznosat tudok honfi
társaim javára tenni. Ez a kilátás gyönyörrel tölt el."288 Ám reménye ellenére 
még hosszú utóvédharcot kellett folytatnia teljes függetlenségének elnyerésé
ért, mivel elbocsátási oklevelét nem adták ki mért az 1813—14. évi hadjárat 
alatti szolgálati útjára felvett 2068 formt 7 krajcár előleggel nem számolt el. 
1826. júniusától 1830 decemberéig számos levélváltásra került sor az elszámo
lás ügyében a 4. huszárezreddel, a pozsonyi hadosztállyal és a pesti várospa
rancsnoksággal, a galíciai és a magyarországi főhadparancsnoksággal, a hely
tartótanáccsal és Sopron megyével.289 Végül nagy nehézségek árán, 1829. január 
24-én sikerült Radetzky altábornagytól megszereznie az 1813—14. évi hadjárat 
alatti szolgálati útjaira vonatkozó nyílt parancsokat.290 Ezek alapján elkészí
tett elszámolását 1830. január 19-én terjesztette fel a budai főhadparancsnok-
ságnak, illetve a pesti városparancsnokságnak ; azok június 27-i és december 24-i 
válaszukban úgy fogadták el, hogy tartozása 461 forint 52 karcárra csökkent. 
Ezt az összeget 1830. december 28-án fizette be a budai hadipénztárba.291 Ezu
tán a pesti városparancsnokság 1830. decemberében, végre, megküldte Széche
nyinek a már 1826. május 16-án herceg Hohenzollern haditanácsi elnök és 1830. 
szeptember 25-én lovag Fackh ezredparancsnok által aláírt díszes elbocsátási 
Oklevelet.292 Sőt a gróf kérésére Fackh ezredes 1831. május 31-én megküldte 
az 1824. október 12-i minősítésértek 1828. október 15-én elkészített másolatát 
és saját szemével is olvashatta, hogy miképp vélekedtek róla a cs. kir. had
seregben.293 • 

• • • • . . • • . - • > • . . • • • • 
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Széchenyi felrajzolt katonai pályaképe jól érzélkelteti, hogy tiszti karrierje ta
gadhatatlan kudarccal záródott. Igaz, ebből a kudarcból kiemelkedve nem csak 
fényes neve, óriási vagyona, kiemelkdő képességei, hanem hadi érdemei, a ka
tonaéletben szerzett tapasztalatai és felismerései is nem kis erőt adtak neki 
történelmi szerepének vállalásához. Élete további időszakaiban is, a reform
korban, 1848-ban és a drámai döblingi évek alatt, ha különböző módon és 
mélységben, de mindig foglalkozott a hadügy és a honvédelem kérdéseivel.294 

286 Nap lók III . 48. O. 
287 Uo. 81. O. 
288 A d a t o k I . 62. o. 
289 RAL K 165/148—169., 179—191.; Vi&ZOta: i. m . «1—147. O. 
290 Uo . K 165/168—177. 
291 UO. K 165/184—191. 
292 Uo. K 165/157., 189. . . . . . . 
293 Uo. K 165/192., 196—197.; Viszota: i. m . 150—152. O. 
294 Ezek jó l k io lvasha tók Gergely A n d r á s : Szécheny i e szmerendsze rének k i a l aku lá sa (Buda

pes t , 1972.) Spira György : Ï848 Széchenyi je és Széchenyi 1848-a (Budapest , 1964.) és Kosáry Do
mokos: Széchenyi Döbl ingben (Budapest , 1981.) c ímű művébő l . Megjegyzem, ez a p r o b l é m a k ö r 
k ü l ö n had tö r t éne t i feldolgozást is megé rdeme lne . 

, 
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KÖZÉPKORI FORRÁSTANULMÁNYOK 
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A vitézek rendje Szent István Nagyobb legendájában? 

Szent István Nagyobb legendájának a szövegkiadás szerinti 5. fejezetében 
van egy érdekes mondata, amely már régóta magára vonja a kutatók figyel
mét.1 Kurcz Agnes fordításában így hangzik: „Nőtt a gyermek gyámolítva a 
királyi nevelésben, átlábalta a kisdedéveket, s miután a serdülőkor első lépcső
fokán átlépett, apja összehívta Magyarország főembereit [primates] és az 
utánuk következő rendet (kiemelés tőlem — V. L.) ; a közös tárgyalás tanácsa 
szerint fiát, Istvánt a nép élére állította, hogy uralkodjék őutána, és ennek 
megerősítésére mindet külön-külön megeskette"2 A vita „az utánuk következő 
rend" [cum ordine sequentil részlet értelmezése körül bontakozott ki, hiszen 
a rendkívül általános megfogalmazás többféle értelmezést tesz lehetővé. 

A mérvadó történészek közül elsőként (1884) Pauler Gyula nyilvánította ki 
véleményét,3 H. Jirecek cseh jogtörténeti művére4 alapozva. Pauler szerint a 
legenda „ordo sequens" kitétele és a prágai Gosmas történeti művében több 
alkalommal is előforduló „primi et secundi ordinis milites" (első és másod rendű 
vitézek)5 fordulatai nemcsak rokoníthatók, hanem.azonos jelentésűnek tekint
hetők, ti. az „ordo secundus" és az „ordo sequens." Erre a szöveghelyre, vala
mint néhány továbbira is alapozva („filios perditionis et ignorantiae; ipsorum 
lingua; imperialis excellentiae signum") úgy vélte, hogy a legenda szerzője 
idegen lehetett, jelesül cseh származású. A cseh szerzőre vonatkozó véleményét 
a későbbiekben is fenntartotta, s azt klasszikus Árpád-kori történetének kiadá
saiban is megerősítette.6 Pauler tekintélye következtében érveit meggyőzőnek 
találták, így Erdélyi László is elfogadta Magyar művelődéstörténetében (1918).7 

Varjú Elemér az István-legendáknak 1928. évi szövegkiadását kísérő tanul
mányában meggyőzően cáfolta érveit, rámutatva, hogy a hasonló kifejezések 
a cseh és magyar társadalmi Szerkezet semmiféle lényegi rokonságára sem 
utalnak. Ezzel a pauleri vélekedés hazai utóélete lényegében lezárult, a kérdést 
az újabb művek mellőzik. Mint Varjú írta: „Merész képzelettel lehet itt vala
minő szláv típusú rendi tagozódás nyomait felfedezni... senki sem vonhatja 

1 Scriptores rerum Hungaricarum II. Bp., 1938. 381. o. (Kiad.: Bartóníek Emma): „Crevit in-
lan8 regali nutritus educatu, qui transvadata pueritia, postquam primum gradum adolescentie 
transcendit, convocatis páter suus Ungarie primatibus cum ordine sequenti, per communis con
silium colloquii filium suum Stephanum post se regnaturum prefecit et ad hoc corroborandum a 
singulis sacramentum exegit." Hasonlóképpen fordította már Szabó Károly is, az említett ren
det a vitézekkel azonosítva: Emlékiratok a magyar kereszténység első századáról. Pest, 1865. 8. o. 

2 Kurucz Agnes fordításában. In : Árpád-kori legendák és intelmek. (Szerk. : Érszegi Géza) 
Bp., 1983. 25. o. 

3 Pauler Gy. : A Hartvic-legenda és pesti codexe.=Századofc, 18/1884) 739—749. o. 
4 Jireček, Hermeneglld: Das Recht in Böhmen und Mähren. I. Prag, 1865. 30—81. o. A Cosmas 

idézetek közismert voltára 1. még Lippert, Julius v.: Sozialgeschichte Böhmens in vorhussitischer 
Zeit. Bd. I., Prag—Wien—Leipzig, 1896. 253—4., 435. o. 

5 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. MGH SS NS II. Berlin, 1955a. (Ed. Bertold Bretliolz) 
142—43., 234. o. 

6 így: A Hartvik legendáróL>=S2:ázddofc, 26 (1892) 280—81. o.; A magyar nemzet történeté az 
Arpádházi királyok alatt. I. Bp., 1Ö991 (reprint) 385. o. 

1 Erdélyi L.: Magyar művelődéstörténet. II. A keresztény társadalom szervezése. Kolozsvár; 
1918. 5. o. 
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kétségbe, hogy már Szent István idejében is, hát még 1080 körül, sok tagozatú 
társadalmi osztályok vannak hazánkban." Az említett rendet a vitézekkel azo
nosította.8 Eredményét Györffy György is magáévá tette terjedelmes István
életrajzában (1977), ahol a főemberek rendje után következőket ő is a vitézek
kel véli azonosíthatónak.9 

Nem így történt a cseh és szlovák szakirodalomban. Az István-legendákkal 
érdemben foglalkozó kitűnő szlovákiai kutató, Rudolf Holinka még 1938—39-
ben is megalapozottnak tartja Pauler véleményét. Ö egyébként a Nagyobb 
legenda 2—5. fejezetében egy elveszett Adalbert-életírás nyomait véli felfe
dezni.10 

A nyelvi, illetve hozzáférési nehézségek miatt az áttekintés lezárásaként a 
magyarországi középkori irodalom népszerűsítésében jelentékeny érdemeket 
szerzett Richard Prazák munkásságára utalunk. Mind legfrissebb könyvében 
(1988), mind korábbi tanulmányaiban (1982, 1984, 1985) elfogadni látszik az 
először Pauler Gyula által képviselt nézetet, s hivatkozik Cosmas krónikájának 
párhuzamos helyére is.11 

Az „ordo müitaris" 

Az „ordo militaris" kifejezés előfordulásait már az európai hadtörténet első 
és máig klasszikusnak számító összefoglaló munkái (Köhler, Delbrück) számon 
tartották.12 Felfogásuk lényege az volt, hogy e kifejezés nyomon követésével 
rekonstruálhatják a harcos, majd lovagi osztály kialakulását. De hát valójában 
mit is jelent az „ordo militaris"? Térben és időben mást és mást. Jelentése csak 
akkor egyértelmű, ha általában a fegyverforgatók egészére értendő. Rögtön 
viszonylagossá válik, ha egy meghatározott jogállású miles rétegre-csoportra. 

A témával foglalkozó művek nagy alapossággal — és sokszor egymásnak is 
ellentmondva — közelítik meg a miles-szó jelentésváltozatait, a milites-ként 
megjelölt réteg jogi helyzetét, társadalmi és katonai súlyát, feladatait.13 Az 
„ordo militaris" kifejezés a X. századtól kezdve a legkülönfélébb forrásokban 
érhető tetten. Most csak Richer, X. századi szerző művére utalunk, amelyben 
négyszer, négyféle jelentésárnyalattal fordul elő. Először jelenti a fegyverfor
gatók összességét, másodszor kijelöli egy szertartáson a hercegnél alacsonyabb 
rangú világiak helyét, harmadszor egy társadalmilag egyenlőtlen házasságban 
a nő alacsony társadalmi rangját jelöli (de ordine militari), majd pedig előkelő 

-
8 Varjú E. : Szent István király legendái. Bp., 1928. 83—90. o. 
9 Györffy Gy.: István király és műve. Bp., 1977. 114. o. 
10 Holinka, R.: Vita S. Stephani regi.=Sborník matice slovenskej 16—17 (1938—39) 182—220. o., 

különösen 192—194. o. Holinka munkásságára felhívta a figyelmet: Bogyay, Thomas v.: Adalbert 
von Prag und die Ungarn. Ein Problem der Quellen-Interpretation.=Ungarn—Jahrbuch 7 (1976) 
9—36. o. és uő: Szent István és Szent Adalbert prágai püspök. In: Szent István és kora. (Szerk.: 
Glatz F. —Kardos J.) Bp., 1988. 156. o. 

11 Pražák, R. : Legendy a kroniky Koruny uherské. Praha, 1988. 15., 76—77. o. ; uő ; A 11. századi 
legelső magyarországi szentekről szóló legendák datálásának és tipológiai besorolásának néhány 
kérdéséről.=Töríénelmi Szemle, 25 (1982) 450. o., szlovákul: Slovensky ľud po rozpade veľkomo
ravskej rise. Historické Studie 27/2. Bratislava, 1984. 99. o. és uő : The Legends of King Stephen.= 
Hungarian Studies 1 (1985) 166. o. 

12 Köhler, G.: Die Entwicklung des Kriegswesen und der Kriegführung in der Ritterzeit. III/2. 
Breslau, 1889. 7—73. o.; Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen 
Geschichte. III. Das Mittelalter. Berlin, 1923. (reprint 1965) 239—274. o. 

13 összefoglalóan 1. Johrendt, Johann: Milites und Militia im II. Jahrhundert. Untersuchung 
zur Frühgeschichte des Rittertums in Prankreich und Deutschland. Dis. Erlangen—Nürnberg. 
1971.; Manz, Luise: Der Ordo—Gedanke.=Beiheft zur Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirt
schaftgeschichte 33 (1937) 1—53. o. ; Langer, Bernhard: Die Lehre von den Ständen im frühen 
Mittelalter. Diss. Würzburg, 1953.; Mori, Jean: L'idéologie du glaive. Préhistoire de la chevalerie. 
Genève, 1983. és uő: L'essor de la chevalerie. XI —XII siècles. Genève, 1986. vonatkozó fejezetek. 
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világiakat jellemez a terminussal.14 Ám nemcsak a miles szól értelme igen tág, 
az or do sem csak rendet, osztályt jelölhet. Az or dó megjelölés bármely ember
csoportnak a társadalomban elfoglalt helyére vonatkozhat („In den Ständepre
digten des frühen Mittelalters redete man unter dem Namen ordines alle 
Gruppen an, die das Leben bildeten",15 függetlenül attól, hogy ezt egyébként 
osztálynak tekintenénk-e. Jelentéstartománya sokszor érintkezik a status 
szóéval (rend, állapot), miként a Nagyobb legenda is szól „status ecclesiasticus"-
ról.16 

A hadtörténeti kézikönyvekben a harcosok tagolt osztályára vonatkozó pél
dák Magdeburgi Bruno Szász háború című művéből17 és Cosmas krónikájából 
származnak, kiegészítve még néhány további példával. Amint látni fogjuk, az 
or do pontos jelentését az idézett példában sem lehet mindig kétséget kizáróan 
megállapítani, csak annyi bizonyos, hogy egymástól eltérő helyzetű harcosok 
csoportját jelöli. Brúnónál a következő: „Hasonlóképpen adtak békecsókot 
mindkét fél második és harmadik rendjének harcosai („milites ordinis secundi 
et tertii") és könnyek között bocsátották meg azt, amiben egymásnak a sérel
mére voltak". 

A Comas-idézetek közül az 1087. évhez tartozó a legizgalmasabb, mivel 
pontosan meghatározza az első és második rangú vitézeket: az előbbiek az 
előkelők (nobiles), az utóbbiak a fegyverhordozók (scutarii). Tudniillik arról ír 
Cosmas, hogy „mivel a másod rendű vitézek a zsákmánnyal már előrementek, 
ebben a harcban csakis előkelők estek e l . . . ".18 

Köhler még kategorikusan kijelentette, hogy az első rend (osztály) a szabad 
vazallusokat, a második a nem szabad szolgálókat, a harmadik pedig a nem 
szabad könnyűiegyverzetűeket jelöli.19 Az utóbbi évtizedek kutatása általában 
nem fogadja el ezt a merev álláspontot, s úgy véli, hogy ezek az elnevezések 
inkább az irodalmi szóhasználatot, mint a kor társadalmi valóságát tükrözik.20 

A tág értelmezési lehetőségre figyelmeztet a Brunó-részlet 1893-as és 1963-as 
fordításának az egybevetése is: az előbbi még zászlósurakról és lovagokról ír, 
az utóbbi másod- és harmadrendű vazallusokról (vazallusokról és azok vazallu
sairól).21 Az elszórtan előforduló kifejezések alapján mindenesetre túlzás Euró
pában — Nyugat-Európában egy azonos szempontok szerint tagolódott harcos 
osztályra következtetnünk, a tagolódás szempontjai mindig csak a helyi, regio
nális viszonyok ismeretében valószínűsíthetők (jogi, társadalmi, fegyverzet
ben stb.). 

14 L. Johrendt: i. m . 137. o., Richer . 
15 Johrendt: i. m. 318. o. Már a IX. századi tö rvényszövegekben is vissza-visszatér minden 

egyes r end joga inak a b iz tos í tása : „ u t . . . un icu ique in suo o rd ine deb i t am legem . . . conserve t" 
(t. i. a király) MG Capit . 2,281. I d . : Kern, Fritz: Go t t e sgnaden tum u n d Widers tands rech t im 
f rüheren Mittelalter . Z u r En twick lungsgesch ich te de r Monarchie . Leipzig, 1914. 161. o. 

16 SRH II . 391. o. 
17 De bello Saxonico . In . Quellen zur Geschichte Kaiser Heinr ich IV. Berl in, 1963. cap . 88. A 

mil i tes pr imi-mi l i tes gregar i i megkü lönböz te tésé re 1. még Wipo Gestáját , 4. fej . id . : Die deu tsche 
Kön igse rhebung im 10—12. J h . Heft 1. Die E r h e b u n g e n von 911 bis 1105. (Ed. Böhme, Walter) 
Göt t ingen , 1970. (Historische Tex te Mittelal ter , Bd. 14.) 45. o. 

18 L. az 5. j egyze te t : „qu ia ve ro secundi ord in is mili tes c u m p r e d a i a m precesse run t , in hac 
p u g n a soli t a n t u m nobi les i n t e r i e r u n t . . . " (143. o.) 

19 Köhler: i. m. 32. o. 
20 A k r i t i k á r a 1. Bumke, Joachim: S tudien z u m Ritterbegriff im 12. u n d 13. J h . Heidelberg, 

1964. (Beihefte z u m Euphor ion , H. 1.) 133—135. o . ; Reuter, Hans Georg: Die L e h r e v o m Ri t ter 
s t and . Z u m Ritterbegriff in His tor iographie u n d Dichtung v o m 11. bis zum 13. J a h r h u n d e r t . 
Köln—Wien, 1971. 55. o. 

21 L. a 16. jegyzetet . (Ford . : Schmale, Franz-Josef) 329. o. és Wat t enbach , Wilhelm fordí tását . 
Leipzig, 1893. 114. o. 
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Az ordo szó használatának a dolgozatban tárgyalt formai forrásairól a kö
zéplatin szótárak bőségesen tájékoztatnak bennünket.22 Ennek feléledésében 
elsősorban egyházi hatást kereshetünk, nem véletlenül, hiszen az ordinis secundi 
jelzős szerkezet már a Bibliában is előfordul (4 Reg 23,4). Az egyház, az egy
házi társadalom roppant világos tagolódása megkönnyítette a fogalom haszná
latát. Itt, és csakis itt volt értelme az ordo sequens/következő rend kifejezés 
használatának, ahol köztudomásúak voltak ezek a rendek. A példa ugyanis a 
papi rendekkel kapcsolatban fordul elő („sacerdotes, levita et sequentis ordinis 
viros consecravit").23 Lássunk még néhány további példát: használják a főpap
ságra vonatkozóan. („Henricus neglecto nobili ac sapienti primi ordinis clero, 
idiótám et a rure venientem elegit antistitem"),24 az áldozópapokra: („Wig-
berchtum sacerdotem secundi ordinis cenobio s u o . . . magistrum fecit").25 

A kifejezés az egyházi szóhasználattól elvonatkoztatva teljesen általános 
értelemben is előfordul a viszonylagos előkelőség és alacsonyabb társadalmi 
állás jelölésére („sanguine et affinitate primi ordinis viris Burdigale conjuhc-
tus";26 „secundi verő ordinis liberis, qui pro paupertate sua per se ire non 
possunt").27 

A középkorban az ordo konkrét katonai jelentése nem volt ismeretlen, nyil
vánvalóan az ókori, későantik katonai szakírók hatására.28 Az antik legio, 
centuria jelentése helyébe a csatasor értelmezés lépett („sic vos quinque ordi-
nibus consistitis. Primus ordo est non formidantium tela vei gladios",29 „dux 
in locum ubi prelium erat gerendum, instructos ordines deducit"),30 csapat
egység értelemben („omnes copias suas in VII legiones partitúr, preficiens 
singulis de principibus rectores ordinum, quod antiqui centuriones. . . appelare 
consueverunt"),31 de ugyanakkor használatos volt a lovas és gyalogos egységek 
megkülönböztetésére is („tam de équestre quam pédestre ordine";32 „nostri 
autem . . . promiscue utriusque ordinis secum trahebant legiones").33 

A példák alapján levonható a következtetés, hogy az ordo jelentését mindig 
szövegkörnyezete határozza meg. A Nagyobb legenda szempontjából minket 
érdeklő „primi, secundi ordinis" szerkezettel kapcsolatban pedig láthatjuk, 
hogy általánosan használt jelölése volt a jogi, társadalmi, egyházi, fegyverzet
ben különbségeknek, tagolódásoknak. Egyetérthetünk a Cosmas-féle krónika
hellyel kapcsolatban, hogy abban semmiféle cseh sajátosságot nem láthatunk. 
Továbbá le kell szögeznünk, hogy a legendában szereplő „következő rend" ki
fejezés jelentését tekintve nem azonos Cosmas és Bruno második rendjével. 
Lényeges még hozzátenni, hogy súlyos tartalmi félreértésekhez vezethet, ha 
nem teszünk különbséget az egyes rendek és a rendeken belüli különböző rendű 

22 Az ordo vonatkozásában legrészletesebb: Novum glossarium mediae latlnitatis. (Ed.: Franz 
Blatt-Yves Lefevre) Hafnie, 1983. 731—771. hasáb. A továbbiakban is ennek az anyagára támasz
kodunk. 

23 Novum gloss, i. h.: Actus pont. Cenom. 14. o. 
24 Uo. Arnul. Mediol. gesta III. 2. 17. o., 23. 
25 Uo. L u p u s Wigb. 5. 134. O. 
26 Uo. Vita Amant. Engol. 24. 354. o. 35. 
27 Uo. Capit. reg. Franc. 162,3 t. I. 325. o. 19. (825. év) 
28 Erre 1. a Thesaurus linguae Latináé vonatkozó füzetét, 952—53. o. a megfelelő Vegetius, 

Frontinus, ill. a klasszikus szerzők adataival. 
29 Novum gloss. Raym. Pod. 17. 279. o. 
30 Uo. Richer I. 28. t. I. 66. o. 
31 Uo. Rahew. gesta III. 35. 167. o. 
32 Uo. Dipl. Loth. I. 90. 222. O. 16, (845. év) 
33 Uo. Guill. Tyr. hist. rer. transmar. III. 13. 130. o. 
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csoportok elnevezése között. Ennek elmulasztása terheli Pauler, Holinka és 
Prazák értelmezéseit. A Nagyobb legenda szövege nem sorolja fel a rendeket. 
Az elsőn nehezen érthetett volna mást, mint az egyházat, illetve a főpapokat. 
Az ezt követő sorrend azonban már bizonytalan. Végezetül csak utalunk az 
ordo fogalomnak a társadalom alapvető osztályait, rendjeit megjelölő szere
pére. Ez is igen változatos, attól függően, hogy az író hány pólusúként vélte a 
társadalmat leírhatónak, illetve milyen aspektusainak a megragadására töre
kedett, így egy kétpólusú felosztásban jelölhette a harcosok-klerikusok, szer
zetesek-laikusok, harcosok-földművesek, nemesek-nem nemesek, szabadok-nem 
szabadok rendjét, három pólusú tagolásban klerikusok-harcosok-fölművesek, 
laikusok, világi papok-szerzetesek rendjét itb.34 

A kifejezés előfordul a legkorábbi hazai elbeszélő forrásokban. így meg
találjuk az Imre herceg számára íródott Intelmekben,35 ami azért is figyelmet 
érdemel, mivel a Nagyobb legenda szerzője ismerte és hasznosította azt. Három
szor fordul elő, a következő jelentésekben: — az emberek összessége („omnes 
ordines ubique terrarum" — minden renden valók, a bevezetőben) ; — a királyi 
méltóság rendje (regalis dignitatis ordo", 1. fejezet); — a főpapok rendje 
(„ordo pontificum, 3. fejezet). Gellért püspök Deliberatio című művében a papi 
rendekre találunk utalást (,,sacerdotes et episcopos et ceteros divinos ordi
nes")-36 

Szent László törvénykönyve pedig az egyházi rendről, mint átfogó jogi kate
góriáról tesz említést („ordo clericalis", II. tk., 13.).37 A külföldi példákkal 
megegyezően a hazai említések döntő többsége is az egyházzal kapcsolatos. A 
világi társadalom formálódása, alakulása a szövegek megfogalmazóit nem ösz
tönözte a fogalom rájuk való alkalmazására. Röviden kitértünk már rá, hogy 
végeredményben a kifejezést bármely elkülönülő csoportra lehet alkalmazni, 
így a XII. századi forrásokban különféle szolgáltatásokkal terhelt csoportok 
megnevezésekor is használják (pl. ad ordinem equitantium),38 a status szó szi
nonimájaként. A kifejezés ilyen jellegű használatának azonban nincsen jelen
tősége dolgozatunk szempontjából. 

összefoglalva észrevételeinket megállapítjuk, hogy nem érezzük meggyőző
nek a Nagyobb legenda „cum sequenti ordine" — helyének „a következő rend
del" való fordítását és e bizonyos rendnek a harcosokkal, vitézekkel való azono
sítását.39 Különösen azért nem, mert a XI. századi forrásokban semmi nyoma 
nincsen egy megszilárdult világi hierarchiának, amelyben meghatározott „or-
dók" létét lehetne feltételezni. Erre a Nagyobb legenda szóhasználata sem ad 
támpontot, mivel arra a sokszínűség jellemző: a 9. fejezetben a püspökök és 
főemberek (episcopi et primates), főpapok és ispánok (presules et comités) 
szerepelnek, a 15. fejezetben pedig — az Intelmekből merítve —: főpapok, fő
emberek, vitézek, vendégek (pontifices, principes, milites, hospites). Végered-

34 Uo., illetve 13. jegyzetet. 
35 SRH II. 619—627. o. Idézett helyek: 619., 620., 622. o. Az Intelmekben előforduló ordo-kifeje-

zések jelentőségére Szűcs Jenő is figyelmeztetett: Szent István Intelmei: az első magyarországi 
államelméleti mű. In: Szent István és kora (9. jegyz.) 32—53. o. 

36 Gerardl: Deliberatio supra hymnum trium puerorum. (Ed. Silagi, Gabriel) Turnholti, 1978. 
(Corpus Christianorum. Cont. med. XLIX.) VI. 603. 94. o. 

37 Závodszky Levente : A Szt. István, Szt. László és Kálmán korabeli törvények . . . Bp. 1904. 
170. o. 

38 „ad ordinem equitantium donati sunt meliores numero XXVII. homines" In: Pannonhalmi 
Rendtörténet. VIII. 270. o. (1135—71) 

39 A vitézek rendjeként értelmezi már Varjú E., i. m. 92. o. majd Györffy Gy.: i. m. (9. jegyz.) 
vagy a Novum glossarium 750. hasáb „(2 em classe de la société hongroise)" 

— 62 — 



menyben Pauler is azért gondolt külföldi hatásra, mivel à világi élőkelők ordói-
nak nincs nyoma legkorábbi hazai forrásainkban. Az Intelmekben is helyt 
kapnak a vitézek, a negyedik fejezet címében az előkelőkkel szerepelnek együtt. 
Ugyanakkor a fejezet első mondatában már — a társadalmi valóságnak meg
felelően — a vitézeket megelőzik az előkelők és ispánok. Az Intelmekben a 
vitézek szerepeltetése részben a királytükrök irodalmi hagyományaiból táplál
kozik, gondoljunk csak Atto püspök művére.40 

- • • • ' . ' • ' : ; . . . • ' . - ' • . , ; ' . ' ' • ' • • : ' . 

A Nagyobb legenda ötödik fejezetétiek értelmezéséhez 
A fejezetnek és egyúttal az idézett részletnek is a lényegi mondanivalója 

István trónörökössé tétele. Az újabb történeti szakirodalom — így Bartoniek 
Emma, vagy Györffy György — főleg a pogánykori szokásokra vél a legendá
ban leírtakból következtetni.41 Györffy ehhez a momentumhoz fűzi a fejedelmi 
pajzsraemelés szertartásának a megtörténtét. A magunk részéről a szövegrész
let értelmezésekor a hangsúlyt a jogi terminológia kifogástalan voltára helyez
nénk. Ez nem meglepő a Nagyobb legenda esetében, hiszen erre a kutatás már 
felhívta a figyelmet.42 

Megállapíthatjuk, hogy a szövegben használt kifejezések István trónörökössé 
tételét teljes mértékben rokonítják a nyugati, nevezetesen a német és frank 
uralkodói szokásokkal, amit a szakirodalomban egyszerűen kijelölésnek, desi-
gnatiónak neveznek.43 Ennek lényegét abban kereshetjük, hogy az uralkodó még 
életében kijelöli örökösét a trónon, lehetőség szerint a fiai közül, és jelölését 
elfogadtatja országa előkelőivel. Az elfogadtatás azt jelenti, hogy a meghívot
tak beleegyezésüket nyilvánítják ki (consensusukat adják), amit esküjükkel 
még meg is erősíthetnek. A jogtörténeti vizsgálódások hangsúlyozzák, hogy az 
uralkodói akarat az előkelők hozzájárulásával válik kötelező erejű döntéssé.44 

A hozzájárulást az előkelők egyhangúan és egyenként tették meg, a szóhasználat 
legalábbis ezt sugallja.45 (Mindez természetesen csak a gregorianizmus előtti 
időszakra érvényes maradéktalanul, mivel az az uralkodók „rex et sacerdos" 
ideológiáját, világi tekintélyüknek is fő forrását, alapjaiban rendítette meg.) 

A Nagyobb legenda idézett mondatában is a trónörökössé téteí két mozzana
tát lehet kiemelni: a közös megbeszélés tanácsát (consilium) és a királyi döntést 

40 Attóra 1. Szűcs Jenő: i. m. (35. jegyzet) 43. o., ám Schrammot félreértve tévesen hivatko
zik a milites különböző csoportjaira. Polypticum c. művének kiadása: Migne PL 134. 859—914. 
hasáb " " 

41 Bartoniek Emma: Az Árpádok trónöröklési joga. 3. Századok, 60 (1926) 832. o. és Györffy Gy.: 
i. m. (9. jegyzet) Korábban már Frankói Vilmos': A magyar királyválasztások története. Bp., 
1921. 10. o. . . " ' • " • ' • • ' 

42 így Tóth Zoltán : Attila's Schwert. Bp., 1930. 130—131. o. 
43 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte Bd. 1. Berlin, 1971. 682—685. hasáb. G. 

Theuerkauf címszava, Lexikon des Mittelalters. München—Zürich, 727—729. hasáb.; Königswahl 
und Thronfolge in ottonisch—frühdeutscher Zeit. (Hrsg. v. Eduard Hlawltschka) Darmstadt, 1971. 
(Wege der Forschung, Bd. 178.); Különösen körig, Fritz tanulmánya 71—147. p . ; Reuling, Virich: 
Die Kur in Deutschland und Frankerich. Untersuchungen zur Entwicklung des rechtsförmlichen 
Wahlaktes bei der Königserhebung im 11. und 12. Jahrhundert. Göttingen, 1979. (VeröffenUchun-
gen des Max-Planck-Instituts für Geschichte XBd. 64.) 

44 A consensus jelentőségére legutóbb Gerlcs József hívta fel a figyelmet: Szent István ki
rállyá avatásának körülményeiről=Miírészeííöríénefi Értesítő, 1984. 3. sz. 97—101. o. Általában l. 
Kern: i. m. (15. jegyzet) és Hánning, Jürgen: Consensus fideliüm Frühfeudale Interpretationen 
des Verhältnisses von Königtum und Adel am Beispiel des Frankenreiches. Stuttgart, 1982. 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters. Bd. 27.) 

45 Nitschke, August: Die Einstimmigkeit der Wahlen im Reiche Ottos des Gro3en. MIÖG 70 
(1962) 29—59. o. Idézi Liudprand jellemző szavait (Antpódosis It, 23) I. Henrik választásáról: 
„Neque enim in huius electione totius populi posset esse animus unus, si a trinitate summa, quae 
deus est, ante mundi Constitutionen! non esset electus". 
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(preficere igével) .f? Megjegyezzük, hogy a tanács szó helyett akár a beleegyezés 
(consensus) is állhatna, mivel egy ilyen szövegkörnyezetben jelentésük és funk
ciójuk szinte azonos.47 Időbeli viszonyuk is nyilvánvaló: a királyi szándékot 
követte az előkelők egybehívása, majd az előkelők beleegyezésének a megszer
zését a döntés és, az ezt megerősítő esküvés. A gyűlés résztvevőinek egyenkénti 
(singuli) említése külön hangsúlyozza az egyhangú — és mindenkire kötelező 
erejű — döntést.48 

A mondat helyes értelmezése is a terminusok pontos megértése után lehetsé
ges. Ezek alapján az ordo sem csak egyszerűen rendet jelent, hanem a jógi 
normának és a szokásoknak megfelelő rendet, eljárást. (Ez vezetett el az ordo 
jelentés bővüléséhez, királyi parancs, szándék jelentésben.49 Az ordo mondat
beli funkciója ebben az esetben nem más, mint a hasonló környezetben fel
tűnő „per ordinem, ordinaliter, ordine" határozószóké.50 a sequens (követő, 
következő) jelző használata ilyen esetben kétségkívül szokatlan, de az időbeli 
és logikai sorrend hangsúlyozásának a szándéka megmagyarázhatja. Ezek alap
ján a mondat értelme a következő: „A serdülőkor első lépcsőfokán átlépve, 
miután apja összehívta Magyarország főembereit, rendben a közös tárgyalás 
tanácsát (beleegyezését) követően Istvánt a nép élére helyezte, hogy uralkodjék 
őutána, és ennek megerősítésére mindet külön-külön megeskette." 

A Hartvik legenda egyik kézirata érdekes szövegváltozatot őrzött meg. 
Eszerint a következő rend az egyházi renddel („cum ordine clericali") lenne 
azonos.51 A rendelkezére álló források alapján ez nem valószínűsíthető, mivel 
azok az utódválasztással.kapcsolatban általában a világi főembereket említik. 
A Nagyobb legenda pedig később István koronázásakor említi meg az egyházi 
előkelőségeket. 

Bartoniek Emma az Árpádok trónöröklési jogáról értekezve érdekes pár
huzamra hívta fel a figyelmet a Nagyobb legenda általunk tárgyalt helye és 
Anonymus fejedelemválasztási leírásai között.5-' Közvetlen kölcsönzésről sze
rintünk nincsen szó a két szöveg között, ebben inkább a névtelen szerző jogi 
jártasságának újabb bizonyságát látjuk. Ugyanakkor érdekes, hogy Anonymus 
Zoltán trónörökössé tételekor az előkelők (primates) és a vitézek (milites) eskü
jéről szól. Amennyiben ez nem a Névtelen művéből logikusan következő szó
használat, hanem az István legenda megcsillanó ismerete, akkor Anonymusbán 
tisztelhetjük a kérdéses szövegrészlet első félreértőjét. 

46 Világosan fogalmaz egy 864. évi capitulare (MG Capit. 2,213) „quoniam lex: consensu populi 
et constitutione legis sit" Idézi Kern : i. m. (15. jegyzet) 313. o. 

47 Kern: i. m. 317. o. és Gerics: i. m. (44. jegyzet) 97. o., ahol a pannonhalmai apátság alapítá
sára vonatkozó oklevelet idézi: „ . , . consilio et consensu domini Anastasii abbatis . . . " 

48 „Singuli" = -ra már Bartoniek £ . : i. m. (41. jegyzet) 836. o. és 1. 50. jegyzetünket, Die 
Deutsche Königserhebung (17. jegyzet) 31., 49. o. További példák: Reuling: i. m. (43. jegyzet) 35., 
91., 102. O. 

49 L. Novum glosarium, i. h. (22. jegyzet). 
50 Pl. „ordinaliter disponere" in: Königswahl (43, jegyzet) 439. o., „manus singuli per ordinem 

redunt", in: Die deutsche Königserhebung (17. jegyzet) 36. o. További példák: Reuling: i. m. (43. 
jegyzet) 137., 160., 192. o. Talán tévedünk, ha a kifejezést kapcsolatba hozzuk a Maurikiosznak 
tulajdonított Strategikonban (III, 5) szereplő vezényszóval, „cum ordine seque!" „rendben ha
ladni!". Das Strategikon des Maurikios. (Ed.,: George T. Dennis). Wien, 1981. (Corpus fontium 
históriáé Byzantinae, 17. k.) 156—157. o. Általában 1. Mihaescu, H.: Les éléments latins dés 
„TacticaTStrategica" de Maurice-Ürbicius et leur écho en néogrec. .— Revue des Études sud-Est 
Européennes 7, 1969., 267—280. o. es Verbruggen, J. F.: The Art of Warfare in Western Europe 
during the Middle Ages. Amsterdam—New York, 1977. 83—86. o. 

51 SRH II. 407. o. A Lengyel-magyar krónika (SRHII, 306. o.) és Laskai 76. sermójában egy
szerűen kihagyta. . , - . ' . 

52 ßartoniek E,: i, m. (41. jegyzet) 835. o.: Anonymus 52. fejezet: „Dux Árpad accepto iura-
mento primatum et müitum Hungáriáé, f ilium suum Zultan ducem cum magno honore elevari 
facit" • 

— 64 — 



Végezetül nem érdektelen egy rövid kitérőt tenni a vitézek XI. századi 
hazai törvényekben való megítélésérőll53 A miles ; szó István törvényeiben 
12-szer, László törvényeiben négyszer, Kálmán idejében háromszor fordul elő. 
Első királyunk idejében a bírságok a vitézeket közepes vagyonúnak mutatják, 
így István I. törvénykönyvének 15. cikkelye a feleség meggyilkolása esetében' 
az ispánokat 50, a vitézeket 10, a szegényebb szabadokat 5 tinó büntetéssel 
sújtja. Itt a vitézek együtt szerepelnek a tehetősebb emberekkel. Társadalmi 
helyzetük alapján az ispánok és az egyszerűbb közszabadok között, a ,jvulgá-
risok"-hoz valamivel közelebb állhattak. Helyzetüket jól mutatják a vissza-
követélhetőségükre vonatkozó cikkelyek (István I. tk. 25., László III. tk. 2., 
Kálmán I. tk. 39.). Nem meglepő, hogy a törvények meghozatalakor sem jutnak 
szerephez: így István I. tk. 25.-ben primates, László I. tk. bevezetőjében ponti-
jices, abbates, primates, II. tk. bevezetőjében optimates, a III. tk. 1.-ben princi
pes, 15.-ben regis et principum décréta, Kálmán I. tk. bevezetőjében principes 
áll, mint akik a társadalom részéről véleményt nyilvánítottak. Helyzetük László 
és Kálmán idejében megbecsültebb, de ennek ellenére az ország vezetésében 
nincsen helyük. r •*•••;• 

összefoglalva r — Ä Nagyobb legenda kérdéses helyét „következő rend"-ként 
fordítani nyelvtanilag helyes, ám semmi alapunk nincs arra, hogy ezt a vitézek 
rendjével azonosítjuk. 

•;"" • • f i : • • . - . ' • j ' j í i ; , : "y/i [ti »J • í 

Tartalmi megoldások alapján valószínűbbnek tartjuk, hogy a rend (ordo) 
szó határozói értelemben a választás jogi normáknak megfelelő lefolyására 
utal a szövegben. 

• Â '• . . ; ; y , ; . , : ' • ' • ' • - • .-•'•>: • < . : '• i - • • . 
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53 Legutóbb Kristó Gyula tekintette át : Az Arpád-kor háborúi. Bp., 1986. 186—189. o. Részle
tesebben: Borosy András: XI—xn. századi harcosrétegünk néhány kérdéséről. — Hadtörténelmi 
Közlemények, Uj f. 21. (1974) 3—27. o. 
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Felix igitur Hungarorum embola" 
Anonymus gestája egy helyének értelmezéséhez 

Az embola szó a hazai középkori latinságban tudtunkkal csak két helyen 
fordul elő: Anönymusnál (Gesta Hungarorum 55. fejezet) és a 14. századi 
krónikaszerkesztésben (103. fejezet).1 A két előfordulás nyilvánvalóan nem 
független egymástól, a viszonyuk azonban nem határozható meg könnyen. 
Mályusz Elemér és Kristó Gyula például közös forrásra, az ősgestára gondolt, 
míg Horváth János a szó alkalmazását Anonymus leleményének és görög nyelvi 
jártassága bizonyítékának tartotta.2 Anonymus szövegében az embola szó for
dítása is gondot okozott a fordítónak. így a Szabó Károly-féle fordítás „szeren
csés rohanás"-ként, Erdélyi László a magyarok szerencsés közbelépéséről, illetve 
szerencsés egyesüléséről ír, a Pais Dezső-féle újabb fordítások „nyereség"-ként, 
majd „így nyert poggyászként" magyarítja.3 

Véleményünk szerint meggyőzően és helyesen érvelt Horváth János az em
bola szó „had, hadsereg" jelentése mellett. E jelentés mindkét hazai előfordu
lása szövegkörnyezetébe pontosan illeszkedik, illetve az Anonymus mondatá
ban szereplő exercitatior/exercitatione szavak határozottan utalnak az elhall
gatott exercitus (= had, hadsereg) szóra. A kérdéssel csak azért foglalkozunk 
ismét, mivel a Pais-fordítás újabb kiadásainak jegyzetei sem vesznek tudomást 
Horváth János 1966-os véleményéről, s a legújabb Képes Krónika-kommentár 
(1986) jegyzete is csak tartózkodóan említi.4 

Az embola szóval kapcsolatos értelmezések nehézsége az, hogy görög szóként 
latin szövegkörnyezetben nem mindig könnyű a jelentését megragadni. Mind 
az ókori, mind a középkori latinságban rendkívül ritkán bukkan fel. A közép
korban egyszer-egyszer fordul elő Tiroszi Vilmos híres krónikájában (I, 7,38.) 
egy szigetországi forrásban (Canterbury érsekek registruma, c. 1296.), s 
Philippus Leidensis „Tractatus de cura rei publicae et sorte principantis" 
(16, 1—2.) c. művében.5 Az első két helyen jelentése „gyarapodás, növekedés", 
míg a harmadik előfordulása számunkra a legértékesebb, mivel itt „katonák 

1 Anonymus cap. 55.: „Felix igitur Hungarorum embola multa periculorum experientia iam 
securior et exercitatior de ipsa continua exercitatione preliorum viribus et potestate prestaň-
t i o r . . . " Scriptores rerum Hungaricarum 1. k., Bp., 1937. (Ed.: Jakubovich Emil — Pais Dezső) 
. . . Krónikaszerkesztés: „Rex igitur et gloirosi d u c e s . . . una cum felici embola totius Hungarie 
cum triumpho victorie gaudentes redierunt." Scriptores 1. k., 369. o. (Ed.: Domanovszky Sándor) 

2 Közös forrásra: Johannes de Thuroez: Cronica Hungarorum. II. k., Bp., 1988. 362. o. {Má
lyusz E. — Kristó Gy.); Horváth, J . : P. Mester és műve. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1966. 
5—6. o. 

3 Szabó K.: Bp., 1892. 60. o..; Erdélyi L.: Szeged, 1943. 54., 184., 262. o.; Pais D.: Bp., 1926. 95. 
és Bp., 1958. 135. o. 

4 Pl. Bp., 1975. (jegyz. kiég.: Györjfy Gy.); Bp., 1984. (jegyz.: V. Kovács S., in: A magyar 
középkor irodalma). Képes krónika. Bp., 1986. (Jegyz.: Kristó Gy.): eszerint Anönymusnál szál
lítmány, rakomány értelmében áll s hivatkozik a Scriptores I. k. 110. lapjának jegyzeteire, amely 
a Pais-féle fordításon alapul. 

5 Itt köszönjük meg az Université Catholique de Leuven CETEDOC munkacsoportjának 
segítségét latin nyelvű adatbázisuk szíves használatáért. 

Willelmus archiepiscopus Tyrensis: Chronicon. 1,7.: „Augebatur autem eorum populus in 
immensum et multiplicationis eorum non erat numerus neque finis, ita ut regi et indigenis, 
mentem quodemmodo habentibus presagam, suspecta nimis esset eorum e m b o l a . . . " Corpus 
Christianorum, Continuatio med. 63. k., 115. o. 

Registers of the archbishops of Cantenbury : „gens Anglorum . . . felici embola personarum 
excrescencium et rerum copiosis affluenciis redundabat" Dictionary of Medieval Latin from 
British Sources. Fasc. III. London, 1986. 769. o. ; Philippus Leidensis : Tractatus . . . (Ed. : R. 
Fruin — P. c. Molhuysen) 's—Gravenhage, 1900. (Werken der Vereening tot uitgave der bronnen 
van het oude vaderlandsche recht. 2. ser. vol. 1.) Idézet: Lexicon latinitatis Nederlandicae tnedii 
aevi. Leiden, 1986. vol. 111. 152. o. 
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túl nagy sokasága" értelemben találjuk meg. Leghíresebb előfordulásai mégis 
a későantik jogforrásokban találhatóak meg, mégpedig Justinianus törvény
könyvei különböző helyein (Cod. I, 2,10., I, 11, 4,2; Edict. XIII, 4.1; XIII. 22,1.). 
Lényeges, hogy jelzős szerkezetben fordulnak elő, „felix embola"-ként. Justi-
nianusnál a felix embola terminus technicus, a gabonaszállítmányok megérke
zésére, Rómába szállítására vonatkozik.6 A terminus fordítása mindazonáltal 
a törvénykönyvek modern fordítóinak is gondot okoz. A tengeri jogban az 
embola jelentése „szállítmány, berakott áru", míg itt a „tengeri szállítmány 
megérkezése". A fordításban: „von der glücklichen Ankunft der Zufuhr, 
nämlich von Überfahrt der öffentlichen Lebensmittel", „before happy embola", 
„avant l'heureuse embole ou le transport des objets appartenants au gouver
nement", „chargement d'un navire".7 

Számunkra érdekes Philippus Leidensis értelmezése, aki azt mondja: „Et 
intellige quod dicit felicem embolam, id est superabundantem militum multi-
tudinem", azaz katonák túl nagy sokasága. Philippus ugyan félreértelmezi a 
justinianusi törvénykönyv e helyét, mégis érdekes, hogy ő is hadsereget ért 
rajta. Nem lenne érdektelen tudni Philippus forrását, hiszen ez közelebb ve
zetne a megoldáshoz. Sajnos a vele, illetve művével foglalkozók csak a műfaját 
adják meg: a justinianusi törvénykönyvekhez készült valamelyik középkori 
kommentár, melyet a XIV. század közepére helyezhető franciaországi jogi ta
nulmányai során alkalma nyílt megismerni.8 Valóban, a jogi glosszátorok 
műveiben az általa használt értelemben fordul elő, így Irneriusnál (+ c. 1140) 
— militum superhabundantia, excrescens iuventus —, Azonál (+ c. 1230). 
A későbbi értelmezők szempontjából fontos, hogy Accursiusnál (+ c. 1263) is 
így találjuk.9 

Nem tartjuk meglepőnek, hogy Philippus Leidensis szövege szó szerint egye
zik Accursius glosszájával. Nyilvánvaló, hogy nem a miles szó, hanem az 
superabundantia felelt meg az embola jelentésének. Lehetséges, hogy ezt a 
magyarázatot félreértve tulajdonítottak az embola szónak a „katonák soka
sága" jelentést. Bár Anonymus így nyilvánvalóan nem ismerhette, mégis, egy 
glosszátor-hely ismerete feltételezhető a részéről. Itt említjük meg, hogy Du 
Cange két okleveles idézete is a hadsereg, had, csapat értelmezést látszik tá
mogatni (embola: „a generali et felici expeditione vei embola principis, 1294 
és embola- alia notione: in adventum regiae majestatis et suae felicis embolae, 
1272.). Eszerint nem feltétlenül Anonymus leleményét kell látnunk a szó ilyen 
értelmű alkalmazásában. 

Horváth joggal mutatott rá arra, hogy az embola a görög katonai nyelv 
gyakori fordulata, elsősorban „benyomulás, betörés" értelemben. Ezt a klasszi-

6 Ebben értelemben már The Rhodian Sea—Law. (Ed.: Walter Achburner) Oxford, 1909. (re
print: Aalen, 1976.) , 

7 The Civil Law. (Ed.: S. P. Scott) Cincinnati, 1942 (reprint: 1973.) Corps de droit civil romain 
en latin et en français T. 8—10. (Ed.: P. A. Tlssot) Metz, 1807. (reprint: Aalen, 1979.) 

Das Corpus iuris civilis. (Hrsg. v. K. E. Otto — B. Schülíng — K. F. F. Sintenis) Leipzig, 1832. 
(reprint: Aalen, 1984.) ; Du Cange: II—III. k. 252—253. o. 

8 Feenstra, Robert: Philip of Leyden and his Treatise De cura reipublicae et sorte principan-
tis. Glasgow, 1970. 60—63. o.; Berges, Wilhelm: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittel
alters. Leipzig, 1938. (Schriften MGH, Bd. 2.) 249—266., 348—9. o.; Philip of Leyden: A Fourtenth 
Century Jurist. A Study of His Life and Treatise „De cura reipublicae et sorte principantis". 
by P. Leupen. (Rechtchistorische Studien 7.) The Hague, 1981. 

9 Accursius : Codicis imperatoris Iustiniani libri XII. Lugduni, 1612. 37. coli. ; Pescatore, Gustav : 
Die Glossen des Irnerius. Greifswald, 1888. 87. o.; Ato: Ad singulas leges XU. librorum Codicis 
lustinianei commentarius et magnus apparatus. Lyon, 1596. 13. o. „felix embola dicitur felix 
excrescens iuventus Romanorum". Reprint kiad. a Corpus glossatorum juris civilis 3. k.-ben. 



kus és közép-görög szótárak is számos példával dokumentálják. Ezután arra 
kellene még választ kapni, hogy hogyan bővült az embola jelentése sereggé? 
Véleményünk szerint az „"sjußaUcü" igével egy, vele etimológiailag szintén 
összefüggő másik főnév lehet a segítségünkre az „"ejußoXov" ék, cuneus je
lentésben. A latinban a „cuneus" szó alkalmazása a katonai nyelvben tel
jesen általános. Az ék alakú csatarend jelentésből igen könnyen áttevő
dött jelentése az éket alkotó katonákra, magára a csapatra. Erre példát Du 
Cange a Walthariusból (v. 44; 183.) idéz, de a példák száma tetszés szerint 
szaporítható.10 Valószínűsíthető, hogy az „embolon" jelentése tevődött át a vele 
etimológiailag rokon embolá-ra s az így vette fel a „katonák sokasága, sereg" 
jelentést. E hasonló alakú szavak közötti jelentéskeveredés lehetőségére a 
szótár is utal.11 

További megválaszolandó kérdés, hogy Anonymusnál a „felix" jelző Justinia-
nus törvénykönyvének a hatására szerepel-e, vagy attól független. (Tudjuk, 
Anonymus művében más helyen is alkalmazza a felix-jelzőt, pl. „felix Hungária". 
A kérdés a Névtelen jogi ismereteinek a területére vezet el bennünket. Bónis 
György e hely alapján eldöntöttnek tekintette Anonymus részéről a justinia-
nusi törvénykönyv ismeretét, s a magyarországi római jogi műveltségről szóló 
könyvébe bele is vette.12 Szerintünk további jogi szöveghelyek ismerete is bizo
nyítható lenne a szerző művében. Erre szerintünk nyílik is lehetőség. Érdemes 
arra is utalnunk, hogy a felix-jelző a justinianusi corpusban is számos alkalom
mal a hadsereg jelzője (Novell, app. 7,18. stb.), valamint más ókori szerzőknél 
is ilyen értelemben fordul elő, pl. Livius 2,49,7. stb.13 Az embola szóval kap
csolatos kutatási eredmények áttekintése tehát azzal az eredménnyel járt, hogy 
sikerült tisztázni a Gesta Hungarorum és a krónikaszerkesztés azonos helyének 
az egymás közti viszonyát. Fejtegetéseink amellett szólnak, hogy az anony-
musi hely az eredeti, s így ez az átadó fél is. Ez egyúttal cáfolja azt az elterjedt 
nézetet is, miszerint Anonymus Gestá j a teljesen ismeretlen és hatás nélküli 
lett volna a hazai középkori történetírásra. (Hasonló eredményre vezetett 
egy gratianusi-izidóri szöveghely vizsgálata is.)K 

A szó alaposabb vizsgálata felvetette Anonymus további római jogi ismere
teinek lehetőségét (glosszátorok ismerete) és további, a római joggal kapcso
latba hozható kifejezéseinek a kérdését, s láttuk, hogy ezek száma még tovább 
gyarapítható. S végül ismét láthattuk, hogy a középkori jogi terminológia 
mennyire élő sajátja vola a klerikus irodalmár rétegnek. 

" ' ' • • : • • 

• i . 

10 Lex. latinitatis Nederl. med. aev. Vol. II., 1333. o. 
i l Az „ék' jelentés kezdeteire l. Devine, A. M.: Embolon: A Study in Tactical Terminology. 

In: Phoenix 37, 1983. 201—217. o.; Buckler, John: Epameinondas and the embolon. In: Phoenix 39, 
1985. 134—143. o.; Suidae lexicon. T. 1. Halis—Brurisvigae. (Ed.: Goäefredus Bernhardy) 199—201. 
o.; Stephanus: Thesaurus Graecae linguae. Tom. IV. 820—821. és 816—818. o.; The Anonymus 
Byzantine Treatise on Strategy. In: Three Byzantine Military Treatises. (Ed.: George T. Dennis) 
Corpus fontium hist. Byz. ser. Washing, vol. 25./46., 94., 96.. —15., 31. fejezetek). 

12 Bonis György: Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn. Milano, 1964. (lus Romanum 
medii aevi Pars V, 10) 14. o.. 

13 Thesaurus linguae Latináé, „felix" 442. o., a törvényszövegekre: Robert Mayr: Vocabulaŕium 
codicis Iustiniani. Ólms, 1965. A római jogi terminusokra: Vocabulaŕium iurisprudentiae Roma-
nae. Berlin, 1903— 

14 Horváth János: A hun történet, és szerzője. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 67., 1963. 
454. o.; Gerics József: Domanovszky Sándor: Az Árpád-kori krónikakutatás úttörője. In. Szá

radok, 112. 1978. 246—247. o. Anonymus izidór-használatát támasztja alá ugyanakkor Horváth 
János megfigyelése az 55. fejezetben az exerCitus-exercitatio szójáték kapcsán. V. ö. Izidor, Étim. 
IX. III. 58. o. Izidor a következő mondatban éppen a cuneus jelentését magyarázza (militum 
multitudo). 
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A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája 

A magyar historiográfiai szakirodalomban a XIV. századi krónikaszerkesztés 
102. és 103. fejezete mindig is megkülönböztetett figyelemben részesült.1 Ezt 
elsősorban annak köszönhette, hogy a csatához kapcsolódik a híres leányrablási 
jelenet, azaz az elrabolt magyar leány megszabadítása a kun kezei közül. A tör
ténet megérdemelten vonta magára a néprajzkutatók, az irodalomtörténészek, 
illetve a latin filológusok figyelmét, mivel rétegzettsége, összetettsége első 
pillantásra is számtalan problémát rejt magában.2 Mégis e fejezeteket válasz
tottuk dolgozatunk tárgyául, mivel a levonható tanulságok hozzájárulhatnak 
a László-Salamon fejezetek lejegyzése problémakörének — legalábbis bizonyos 
mértékű — tisztázásához s tágabban a krónikaszerkesztések vitatott kronoló
giájának további pontosításához. 

A fejezet iránti érdeklődésünket a hadtörténeti vonatkozások keltették fel. 
A László-Salamon történet fejezetei — amelyek egyúttal a krónikaszerkesz
tésnek tekintélyes részét alkotják — egyébként is bővelkednek hadtörténeti 
érdekességekben, katonai kifejezésekben, s a hazai elbeszélő források között 
páratlanul szakszerű leírásokban. A 102. fejezet a kunok betörését meséli el, 
s azt, hogy Salamon, Géza és László miként szállt szembe a betolakodókkal. 
A magyar csapatok Dobokánál várakoztak a kunokra, akik megérkezésük 
után a magyaroktól való félelmükben egy hegy tetejére húzódtak. Mindhárom 
magyar vezér lovaghoz méltóan viselkedett, közülük mégis László az, akivel 
csoda történik vitézkedése közben: megsebesül, de sebe azonnal be is gyógyul. 
A csata végeredménye mindent elsöprő magyar győzelem, amit a már emlí
tett leányrablási jelenet zár le. 

A csata leírását a szakirodalom általában hitelesnek és történeti értékűnek 
fogadta el.3 Elöljáróban annyit rögtön megjegyezhetünk, hogy történeti mag
ja bizonyosan van az epizódnak, s tekintettel Salamon pozitív megítélésére, 
ebben a fejezetben is legalább két szerkesztés érhető tetten: egy Salamon-párti, 
majd egy László-párti. 

À leírás furcsaságára eddig csak Szegfű László figyelmeztetett.4 Kétség
kívül meggondolást érdemel ugyanis az a tény, hogy a könnyűlovas nomádok, 
akik még ráadásul bíznak is erejükben, egy magas hegyen sáncolják el magu
kat, s a magyaroknak pedig, nem éppen lovagi körülmények között, a meredek 
hegyoldalban kell megküzdeniük az ellenséggel. Önmagában persze a magaslat 
stratégiai felhasználása ismert volt mind az ókorban, mind a középkorban. 
A latin nyelvű katonai kézikönyvek legismertebbje, Vegetius (3. k., 13. fej.) 
ajánlja a magaslat harcálláspontként való elfoglalását, ugyanis az támadás
kór lendületet biztosít, dárdavetésre alkalmasabb, az alacsonyabban elhelyez
kedőnek nem csak az ellenféllel, hanem a tereppel is meg kell küzdenie.5 Al-

i l Scpiptores rerum Hungaricarum. (Ed. : Szentpétery Imre) 1. k., 366—369. o. (Domanovszky 
•Sándor)i magyar ford.: Bellus Ibolya. Bp., 1986. 

2 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. (SzerkV: Stall Béla — Varga Imre —. V. 
Kovács Sándor) Bp., 1972. További irodalom a krónika magyar fordításának jegyzeteiben. Bp., 
1986.» Kristó Gy. munkája. A 10-3. fejezet datáló értékére i. Gerics József: Legkorábbi Gesta-
szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp., 1961. 84. skk. o. 

3 Csak két példa -Horváth Jenő, Rónai: Magyar. Hadi krónika. Bp., 1895. 48—49. o.; Magyar
ország hadtörténete. 1. k., Bp., 1984. 36—37. (Borosy András munkája) 

4 Szegfű L.: A kerlési (cserhalmi) ütközet leányrablási epizódjának nyomozása. In: Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, .Szeged, 1977. 23. o. 
. 5 Vegetius magyarul: A hadműveszet: ókori klasszikusai. (Szerk.: Hahn István) Bp., 1963. 
819—20. o. 
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kalmazását megtaláljuk az 1212. évi Steppes-i ütközet (Lens közelében) leírá
sában: a hegyoldalban elhelyezkedő brabanti gyalogság kedvezőbb helyzeténél 
fogva elsöpörte a Liège-i gyalogságot.6 A magunk és Szegfű gyanúját egy 
eddig mellőzött forrás bevonása teljes mértékben igazolta. 

Elsőként Győry János hívta fel a hazai kutatás figyelmét az ibériai félsziget 
XII. századi krónikásirodalmára, közülük is a Gesta Roderici-re, a Gesta comi-
tum Barcinonensium-ra és a Chronicon Adefonsi imperatoris-ra.7 Hosszadal
mas elemzésekkel próbálta bizonyítani a filológiai kapcsolatot e krónikák és 
Anonymus Gestá-j a között, (ami — úgy tűnik — ez utóbbi kettővel csak for
mális s csak általános nyelvi fordulatokra korlátozódik). Ehelyt bennünket a 
Gesta Roderici érdekel, amelynek egy részlete pontos párhuzamát kínálja a 
kerlési ütközetnek. Marczali Henrik Szent Lászlóról írva már felvetette László 
és a legendás Cid szellemi rokonságát, de ezt inkább ösztönösen és nem tuda
tosan tette.8 A legendák Cidje ugyanis, Rodrigo Diaz de Vivar néven, valós 
történeti személy volt (1043—1099. júl. 10.).9 A mondakört már nemzeti nyel
ven feldolgozó „Poéma de Mio Cid" (1207 körül) történeti magvát a latin 
nyelvű, már említett Gesta Roderici alkotja. Keletkezési ideje vitatott, Me-
néndez Pidal a XI. század végére teszi, mások az 1140-es évekre, míg legelfo
gadottabb datálása a XII. század közepére, az 1150-es évekre.10 

Mind a magyar Krónika, mind a Gesta Roderici leírásában közös, hogy a 
hős lent marad a hegy alatti táborban, s neki kell hegynek felfelé rohamoznia. 
A könnyebb azonosíthatóság kedvéért rögtön latinul idézzük a források pár
huzamos helyeit: 

Krónika 
(Osul) collegit 
montis altissimi 

se in supercilium — 

ceperunt . . . in turmas legionum... — 
desevire 
Rex Salamon acerrime animositatis — 
audacia fremebundus 
Ladislaus . . . primo impetu .. ; in- — 
terfecit 
sagitta graviter est vulneratus . . . — 
postmodum divina miseratione a 
vulnere illó cito sanatus 

Gesta Roderici (40. lap) 
Berengarius cum omnibus suis . . . 
milites nocte continuo miserunt, 
qui . . . montem, qui supra castra Ro
derici eminebat, ascenderent et ca
per en t 
ilico irruerunt in eos (Berengarius 
et sui armati) 
Rodericus dentibus suis cepit fre-
mere 
Rodericus irruit veloci impetu in 
aciem comitis, quem in primo cer-
tamine movit et devicit 
R. viriliter bellando de equo suo in 
terrain cecidit, corpusque autem 
eius statim illisum11 et vulneratum 
exstitit 

6 Delpech, Henri: La tactique au XIII. siècle. Paris, 1886. 1. k., 303. c , 2. k., 28., 140—41. o. 
7 Győry János: Gesta regum—Gesta nobilium. Tanulmány Anonymus krónikájáról. Bp., 1948. 

90—96. o.; a Gesta Roderici kiadása: Menéndez Pidal, R.: La Espafia del Cid. 2. k. Madrid, 1967. 
914—971. o.Legújabb kiadása a Corpus Chritianorum. Series Latina, Contiunatio med. sorozatban 
71. k. (Ed.: E. Falque Hey) Turnhout, 1990. 

8 Marczali Henrik: Magyarország az Árpád-házi királyok alatt. (Magyar nemzet története. 2. 
k.) Bp., 1896. 122. o. 

9 Rövid áttekintése a kérdésnek Briesemeister, D. szócikke a Lexikon des Mittelalters. Bd. 2. 
2078—2082. O-n. 

10 Smith, Colin: The Making of the PMC. Cambridge, 1983. 
11 A Gesta Roderici „illisus" szava ösztönözhette az átdolgozót az „illaesus" értelmű megfo

galmazására. Ä részletre 1. még Chalon, Louis: L'histoire et l'épopée Castillane du MA. Paris, 
1976. 178. o. 
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A hősök sérülése ellenére seregük győzelmével ér véget az ütközet. 

A krónikaszerkesztés kiadója, Domanovszky Sándor is számba vette már a 
Salamon-László fejezetek néhány helyének és Anonymus gestájának bizonyos 
hasonlóságait.12 Erre a hazai szakirodalomban az elfogadott válasz az volt, 
hogy ezek közös, mára már elvesztett ősforrásra vezethetők vissza.13 Egy ilyen 
forrásnak a léte joggal feltételezhető, ám éppen a Gesta Roderici használata 
mind a Krónikában mind Anonymus Gestájában a probléma egy másféle meg
oldásának lehetőségét is felkínálja. A közös forráshasználat alapján feltehető, 
hogy a Krónikaszerkesztés Salamon-László fejezeteinek egyes részei közvet
lenül is kapcsolatban állnak a Névtelen Gestá j ával és egy időben, nem túl 
távoli, kortárs lejegyzés bizonyítékai lehetnek. 

Először lássuk a Gesta Roderici és a Névtelen Gestája közötti hasonlóságo
kat, amelyeknek csak egy részét gyűjtötte ki Győry J. említett művében — s 
nem is a legjellemzőbbeket. Ezek a következők: Rodericus egy szaracénok által 
elpusztított várat úgy állít helyre mint Anonymusnál Attila székvárosát, Óbu
dát (Gesta R. 46. fej. — An. 1. fej.); az ellenfél harcosainak a nőkhöz való 
hasonlítása (Gesta R. 38., 39. fej. — An. 39.); esküpontok emlegetése Rodericus 
és a király között, az ellenfélre tett gúnyos megjegyzések „pro derisione* 
(Gesta R. 38., 39. fej. — An. 15.); továbbá a Gesta Roderici is a Nagy Sándor 
történetet használja forrásként, akárcsak a Névtelen, noha utóbbi sokkal több
ször és sokkal hűebben követeli.14 

A krónikaszerkesztésben a 102. és a 103. fejezet végén találjuk a hasonló 
megfogalmazások közül a legf rappánsabbakat : itt a kunok fejének a tökhöz 
való hasonlítását, ott a magyarok seregének az embola szóval való visszaadá
sát. Az Anonymus művével való rokonság mellett szól az a tény is, hogy a 
Krónikában ezen a helyen a kunok neve Cumani alakban fordul elő. A Kró
nikaszerkesztés ugyanis a kunok nevét mindig Cuni alakban szerepelteti, míg 
a Névtelen Curaani-ként. A hasonlat feltűnő betoldás-jellegére egyébként már 
korábban is felfigyeltek.15 A 103. fejezetet záró, embola szót tartalmazó betol
dást is bátran kapcsolatba hozhatjuk Anonymus művével, mivel a szerző 
jogi műveltsége és jogi érdeklődése feltételezi a római jogi glosszátoroknál 
magyarázott terminus ismeretét. A „facta e s t . . . letitia magna" mondat is 
tekinthető a Névtelen stílusával rokonnak, bár forrása a Bibliára megy vissza 
(pl. 1. Macch. 4,58). Nem tekinthető véletlennek, hogy már a 102. fejezet első 
sorai is tartalmaznak hasonlóságokat az Anonymus-féle Gestával. E stiláris 
és szerkezetbeli hasonlóságok bevonása gondolatmenetünkbe akkor is helyes, 
amennyiben ezek egy korábbi forrásra, például a Salamon-László történet 

12 Scriptores, 1. k. jegyzetek. 
13 Legutóbb Johannes de Thurocz : Cronica Hungarorum. Commentarii. (Kiad. : Mályusz Ele

mér — Kristó Gyula) Bp., 1988. 2. k. 362. o. 
14 Gesta Roderici: (46. cap.) „quod Sarraceni íunditus destruxerant, multis et firmis edifici-

orum munitionibus rehediiicavit atque muro inexpugnabili undique cinxit"; An. (1. cap.) „quod 
ibi inventi, rénovai! precepit et in circuitu muro fortissimo edüicavit"; G. R. (41. cap.) „cum 
ingenti honore ad terram suam gaudentes sunt revers!" ; An. „leti ad dominos suos reversi sunt" 
(44. c ) , „cum magna victoria reversi sunt ad ducem Arpad" (50. c ) , „cum magno honore et 
gaudio ad ducem Arpad reversi sunt" (52.) ; G. R. (47. c.) „et firmaverunt inter se firmissimam 
pacem"; An. (12.) „pacem firmissimam cum eis fecerunt"; G. R. <38. c.) „nostris uxoribus nos 
assimilasti", X(39. c.) : „vestris uxoribus propter vestras femineas vires n o s . . . assimüavi"; 
An. (39. c.) „qui assimilantur nostris f eminis" ; G. R. (38. c.) „pro der i s ione . . . per epištolám 
tuam nos sprevisti et derisisti"; An. (15. c.) „quasi deridendo salutavit". A „cum gaudio rever-
tere" irodalmi előfordulásaira és értelmezésére Győry János: Etude sur la Chanson de Roland. 
Paris, 1936. 77. o. 

15 Mályusz E. ; Az V. István-kori gesta. Bp„ 1971. 108. o. 
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időben korábbi szerkesztésére lennének visszavezethetők. Ebben az esetben is 
figyelmet érdemlő ugyanis, hogy mind Anonymus, mind a hozzá időben közelálló 
interpolator a Salamon-László tör ténet ugyanazon elemeinek a kiemelését 
(illetve megtar tását ) í télte célszérűnek. 

Krónikaszerkesztés Anonymus (27. fej.) 
„Rex Salamon et dux Geysa cum La- „Gelou vero dux Ultrasilvanus audiens 
dislao collecto exercitu festinantissime adventum eius (ti. Tétényét) congrega^. 
accelerant ut per Portám Mezes trans- vit exércitum suum et cepit velocissi-
euntes . . . " mo cur su equitare obviam ei, ut eum 

per Portas Mezesinas prohiberet" 

Véleményünk további a lá támasztására idézzük a 104. fejezet kezdősorait, 
amelyek a Nándorfehérvár elleni hadjára to t vezetik be:1 6 

Krónikaszerkesztés Anonymus (41. fej.) 
Collectis itaque exercitibus convene- Dux Árpad et sui nobiles hinc egressi 
runt in Zalankemen, ubi consilio deli- venerunt ... usque ad portum Zőlon-
berantes decreverunt Albam tradi- caman... Tunc inito consilio constitu-
cem(!) obsideri oportere et expugnare. erunt, quod exerciitum mitterent con-
Inde castra moventes descenderunt tra Albam Bulgáriáé... equitantés 
circa ftumen Zava in directo tŕansnävigaverunt Danubium. . . 
Nandorfeirwar in loco ubi fluvius Zova descendit in 

Danubium,. 

E fejezet kapcsán külön említésre mél tónak érezzük a hadba hívó parancs 
„edictum" megjelölését. Korábban ezt pusztán egy bibliai helyre (Luc 2,1) 
vezet ték vissza. Véleményünk szerint ez inkább az igazságos háború középkori 
egyházjogi megítéléséhez kapcsolódik.17 Klasszikus megfogalmazása Grat ianus 
Decre tumában ta lá lható (C. 23 q. 2 c. 1): „Ius tum est bellum, quod ex edicto 
ger i tur de rebus repetendis , aut propulsandorum hominum causa". Hasonló 
megfogalmazásban szerepel m á r Izidornál (Etym. XVIII. 1,2) va lamint Ivó-nál 
is (Decr. X. 116 és Panormia VIII. 54.) Gra t ianus ismeretének és használa tának 
persze önmagában nincs túlzott jelentősége. Tudjuk, hogy Anonymus is idéz 
egyszer tőle (egy egyébként Izidortól származó mondatot) , de ismeretét k imu
t a t t a a Mezey László és Gerics József is18 — éppen a Salamon-László tör ténet 
számos szöveghelye alapján. 

' • • • • 

16 Hasonlóképpen elgondolkoztató a 137. fejezetben Bihar, Omsóér és Homok (Sabulum) em
legetése, amelyek á Névtelen műben éppúgy megtalálhatóak. Hasonló a Temes mellékfolyója 
nevének a magyarázata Anonymus ismert etimológiáihoz : „ . . . és azt a folyót a pogányok miatt . 
Pagantinak nevezte el, és ez a neve mind a mai napig". A 139. fejezet „licentiatus" kifejezését 
is Anonymus Gestá j ával érezzük rokonnak, bár valószínűleg nem szabad a kifejezésnek túl 
nagy jelentőséget tulajdonítani {Kristó: Legit imitás . . . 20. jegyzet., 616. o.). Előfordul még pl. 
Die Legende Karls des Grossen, im. 11. und 12. Jh. Hrsg. v. Gerhard Rauschen, Leipzig, 1890. 
52—53. o. — Jogi vonatkazásokat érzünk László következő szavai mögött is : „Ne öljük meg ezeket 
az embereket, fogjuk el őket, és ha megtérnek, maradjanak életben" — ti. a pogány kunokról 
szólva. A toleráns szavak László könyörületességének bizonyításán túl, a XH. század problémá
ját és dilemáját tükrözi: mennyiben jogos a pogányok megölése, akikkel elsősorban a keresztes 
államok területén kellett együtt élniük a keresztényeknek? Római jogi előzmények alapján — 
ami a zsidók helyzetével foglalkozott — Gratianus (C. 11 q. 3 c. 24) és a kommentárok szerint a 
békében élő szaracénokat nem szabad megölni, v. ö. Herde, Peter: Christians and Saracens. In : 
Studia Gratlana 12, 1967. 361—376. o. és Russell: i. m. (17. jegyzet) 200—202. o. Meglehet, hogy 
ismét csak egy irodalmi toposszal van dolgunk. Erre Győry János hoz példákat Robertus Mona-
chus Gestá Francorumjából („Quo ita capto omnes occiderunt, praeter eos, qui christianitatem 
receperunt") és a Chanson de Rolandból w . 101—102., 3669—70. Etude, (i. m. 14 jegyzet) 41—42. o. 

17 Rüssel, Frederick H. : The Just War in the Middle Ages. Cambridge — London, 1977. 62. o. 
18 Mezey L. : Athleta Patriae. A korai László-irodalom kialakulása. In : Athleta Patriae. Szent 

László tanulmányok. (Szerk.: Mezey L.) Bp., 1980. 32—34. o.; Gerics J.: Krónikáink és a Szt. Lász
ló-legenda szövegkapcsolatai. In : Középkori kútfőink kritikus kérdései. (Szerk.: Horváth János 
— Székely György) Bp., 1974. 120—123. O. 
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Az L László kori történetnek vitatott pontja a keresztes hadjáratra való fel
kérésének esete, melyet mind a legenda, mind a krónika megörökített. Tekin
tettel arra, hogy László már az első kereszteshadjárat meghirdetése előtt meg
halt, a híradástól nem vitatható el bizonyos legendás jelleg. Tudjuk továbbá, 
hogy Vilmos, Toulouse-i Rajmund testvére 1092—93-ban tette még zarándök-
útját, s így lehetséges, hogy a kortárs feljegyzés19 a László és Vilmos közötti 
kapcsolatfelvételt örökítette meg. A kereszteshadjáratban való részvétel lejegy
zésének okát már Marczali a XII. századi keresztes szellemmel magyarázta, 
ami vitathatatlan.20 Ez László vonatkozásában szentté avatásával, a magyar 
királyok szempontjából pedig III. Béla keresztes fogadalmával, majd annak 
átörökítésével a herceg, majd király II. András alatt nyert konkrét aktualitást. 
Hóman részéről nyilvánvaló tollhiba, amikor úgy fogalmaz, hogy Béla I. Lászlót 
kívánta utánozni fogadalmával.21 

Érdemes közelebbről is áttekintenünk a Vilmos személyére vonatkozó ada
tokat. Elsőként Pauler Gyula figyelt fel arra, hogy az I. keresztes hadjáratban 
híressé vált Toulouse-i Rajmund testvére a Vilmos nevet viselte, s atyjuk nagy
bátyja volt a francia királynak.22 Pauler megfogalmazása a „talán" szót hasz
nálja s szó sincsen nála Vilmos személyes magyarországi útjáról. A rendelke
zésünkre álló feldolgozások sokkal többre nem is jogosítanak, mivel Pauler 
forrása, J. Vaissete Histoire général de Languedoc c. műve IV. Vilmos és a 
talán vele utazó II. Berengár Rajmund barcelonai gróf szentföldi útjával kap
csolatban csak az évszámot (1092—93) említi.23 Utvonalukról semmit sem tud, 
egybehangzóan egyéb feldolgozásokkal. Olyan kategorikusan, mint Marczali 
Henrik, nem jelentenénk ki, hogy útjuk nem Magyarországon át vezetett, de 
valószínűségét komoly fenntartással kezelnénk mindaddig, amíg akár emellett, 
akár ez ellen szóló forrás elő nem kerül. Forrásaink esetleges bővülése nem 
teljesen valószínűtlen, mivel például feltételezett útitársa halálozási dátumát 
az újabb kutatás 1093-ról 1095—96-ra módosította.24 Ugyanakkor tény, hogy 
Dél-Franciaországból nem hazánkon át vezetett a legrövidebb út a Szentföldre. 
A legújabb összefoglaló munkák IV. Vilmos Lászlónál tett látogatását mégis 
tényként könyvelik el „1093 húsvét ján. . . megjelent Rajmund, Saint-Gilles-i 
gróf öccse, IV. Vilmos Toulouse-i gróf, a pápa odaadó híve, ki szentföldi zarán
dokútját megszakítva László lelkére beszélt, hogy zarándoksereg élén kövesse 
őt".25 A legújabb krónikakommentátorok továbbra is csak Paulerre hivatkoz
nak.26 Érdemes utalni a Mályusz Elemér—Kristó Gyula-féle változatra, amely 
sokkal óvatosabban úgy véli, hogy Vilmosnak csak a híre (fáma) jutott el 

19 így már a Scriptores kiadott jegyzete is. 
20 Marczali, Henrik: Magyarország, i. m. (8. jegyzet) 184. o.; Általában l. Sweeney, James 

Ross: Magyarország és a keresztes hadjáratok a 12—13. században. In: Századok 118, 1984. 
110—124. o.; v. ö. még Kristó Gyula: Legitimitás és idoneitás. Adalékok Árpád-kori eszmetörté
netünkhöz. In: Századok 108. 1974. 616. o. 

21 Hóman Bálint: Magyar történet. 1. k., Bp., 19417. 415. o. 
22 Pauler Gy.: A Magyar nemzet története az Árpádház! királyok alatt. 1. k., Bp., 1899». 

452—453. o.; uő: Horvát—Dalmátország elfoglalásáról (1091—1111). i n : Századok 22, 1888. 210—11. o. 
A kapcsolatfelvételt a somogyvári apátság alapítása valóban kellőképpen indokolta teszi. 

23 Vaissete, J . : H i s t o r i e . . . , Toulouse, 1873. 3. k., 465—6., 468. o. Nem tud többet Ludovic, 
Laianne sem (Des pèlerinages en Terre sainte avant les croisades), in Bibliothèque de Técole 
des chartes. Paris, 1845—46. (2 Sér, 2.) 30. 

24 Lexikon des Mittelalters, Berengar Raimund címszó 
ZüGyörffyGy.: A „lovagszent" uralkodása (1077—1095). In: Történelmi Szemle 20, 1977. 5G0., 

563. o.,; uő: Magyarország története. 1/2. k., Bp., 1984. 938., 1517., 1670. o.; Magyarország törté
neti kronológiája. 1. k., Bp., 1983. 96. o. 

26 Képes Krónika Bp., 1986. 350. o. 
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Magyarországra.27 Áz óvatosság már azért is helyénvaló, mivel a krónikaszö
veg sem Vilmos, hanem csak követének látogatásáról tud !28 

A megoldáshoz közelebb jutunk, ha a III. Béla-kori adatainkkal szembesítjük 
a krónikaszövegben leírtakat. Különös szerencse, hogy tudunk az angol király 
és III. Béla levélváltásáról. Az 1188 körülire datált levélben II.- Henrik, II. 
Fülöp Ágost nevében, a keresztesek biztonságos átvonulásának és ellátásának 
biztosítását kéri a magyar királytól.29 Fennmaradt egy hasonló témájú levél, 
amelyben Konrád, Monteferrato őrgrófja és a szentföldi keresztesek kérik 
Bélát, hogy mielőbb induljon a Szentföld megsegítésére.30 Esetleg ezzel — vagy 
ehhez hasonló — levéllel lehet a felsorolás „Hispánia" tagját kapcsolatba hoz
ni. Számos krónikás hely tanúsítja, hogy a korszakban használták a Szentföldre 
vonatkozóan is a „Hispánia" elnevezést „szaracénok földje" értelemben.31 

Mivel azonban e sejtésünk nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, fenn 
kell tartanunk egy valóban „Hispaniá"-ból érkezett levél, ill. követ lehetőségét 
is. 

II. Fülöp Ágost korában sem nehéz Vilmos nevű királyi rokonra találnunk. 
ö nem más mint Fülöp király anyai nagybátyja, akitől a király indulásakor 
átvette a zarándokjelvényeket és az Oriflamme-ot.32 Távozásakor a régenssé-
get is anyjára és Vilmosra hagyta. 

A III. Béla kori politikai viszonyokból kiindulva magyarázatunkat támo
gatja a 140. fejezetben említett Ottó fia Konrád cseh herceg, akit László magá
val akart vinni szentföldi hadjáratába. A krónikakommentátorok pontosan 
regisztrálják a közismert tényt, hogy I. Konrád cseh herceg néhány hónapos 
uralom után 1092-ben elhalálozott, s azt, hogy ő Ottónak nem fia, hanem 
testvére volt. (Ennek az Ottónak volt felesége Eufémia hercegnő, I. Béla leánya. 
Fia, Szvatopluk, így valóban rokona az Árpádoknak, lévén Béla Unokája.) Az 
adatokból nyilvánvaló, hogy Konrád éppúgy nem készülhetett keresztes had
járatra, mint László. Ebben az összefüggésben való emlegetésének valódi okát 
talán ismét III. Béla korában találjuk meg, amikor éppen II. Konrád Ottó a 
cseh herceg (1189—1191). A krónika szövegének megfelelően ez a Konrád való
ban felvette — legalábbis a kortársak szerint — a keresztet, s csak belpolitikai 
okok miatt nem indult el végül Frigyessel. Valószínűsítik, hogy a mainzi 
Hof tagon, 1188 március 27-én tehette a fogadalmat, s talán elhalasztott kötele
zettsége fejében tört be 1189-ben a Meisseni őrgróf ság területére. A krónikás 
megjegyzése az ígéretéhez hű Lászlót talán éppen a cseh herceggel állítja 

27 Johannes de Thurocz: i. m. (13. jegyzet) 1. k., 470. o. 
28 139. fej.: „Amikor Bodrogban a húsvétot ünnepelte, Franciaországból, Ispániából, Angliából 

és Britaniából, de főként Wyllermustól a frank király testvérétől követek érkeztek hozzá . . . " 
(Bellus I. ford.) Bp., 1986. 

29 Kiad.: Fejér: Codex diplomaticus II. 245—6. o., ford. In: III. Béla emlékezete. (Kiad.:. 
Kristó Gy. — Makk F.) Bp., 1981. 74—75. o. 

30 Kiad.: Wenzel: Arpádkori új okmánytár. I., 83—84.o., ford. In: III. Béla emlékezete, 75—76. o. 
31 Le „Liber" de Raymond d'aguilers. (Ed.: John Hugh — Lauria L. Hill) Paris, 1969. (Docu

ments relatifs à l'histoire des croisades) 13., 50., o.; Anonymi Gesta Francorum. (Ed.: H. Hagen-
meyer) Heidelberg, 1890. 250. o.,; Beàier, Joseph: Les légendes épiques. 1. k., Paris, 1914. 127. o.; 
Die Legende Karls d. Grossen . . . (16. jegyzet) 146. o. 

32 Painter, Sidney: The Third Crusade. In: A History of the Crusades. (Ed.: Kenneth M. 
Setton) 2. k., Philadelphia, 1962. 54—57. o. 
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szembe, ha azonban III. Béla halála után íródott, András hercegre, majd ki
rályra is pontosan illett.33 

A cseh történelemmel kapcsolatos bejegyzéseknek természetesen kellett 
lennie valamilyen előzményeinek, amelyeket a krónikás — a László-történet 
szempontjából kevésbé fontosnak ítélve — nagyvonalúan összevont. Ezt meg
győzően bizonyítja Szvatopluk nevének említése, aki valóban cseh herceg volt 
1107 és 1109 között. 

A 139. fejezetnek van egy magyarázhatatlan részlete. Semmi adatunk nincsen 
tudniillik arra nézve, hogy Lászlót a német fejedelmek császáruknak akarták 
volna választani, s a krónikás tévedése teszi a német—római császár halálát 
László uralkodásának az utolsó éveire. Ezt a kommentárok egyszerűen legen-
dáris túlzásnak tekintik, s általában átsiklanak felette.34 A Mályusz—Kristó
féle legújabb kommentár IV. László dürnkruti győzelmével hozza kapcsolatba 
(1278), ami után a német fejedelmek így hálálták volna meg a magyar segítsé
get.35 A fejedelem értelemben használt „tetrarcha" szó sem visz közelebb a 
megoldáshoz, korabeli államjogi terminusként sem nyugaton, sem keleten nem 
találtunk nyomára. A Biblia nyomán használata ugyan föl-föl bukkan, így 
Cosmas krónikájában, aki a cseh történelemre vonatkoztatja, ismerve a szó 
pontos etimológiáját is.36 Talán több a véletlennél, hogy a korabeli feljegyzések 
szerint II. Izsák bizánci császár meggyilkolása (1195) után a bizánci előkelők 
keleti és nyugati uralkodókhoz fordultak segítségért, s köztük Bélához is.37 

Korábban általános nézet szerint Bélának volt bizánci trónigénye, amit azon
ban újabban Makk Ferenc kétségbe vont.38 A trónigény kérdésének megítélésé
től függetlenül is, a bizánci előkelők segélykérése elég alapot szolgáltathatott 
a krónikásnak a fenti lejegyzéshez. A krónika szövegében álló „római" jelző 
nem okoz gondot, mivel a bizánci birodalom nevében „római" maradt. Értel
mezésünk szerint a német „Theutonicus" szó betoldása már későbbi félreértés 
és értelmezés eredménye a szövegben. 

Nem kevésbé érdekes a szöveg folytatódása a krónikában. A maga orszá
gaival megelégedő uralkodó képe — a történeti események ismeretében — 
éppúgy nem illik Lászlóra mint III. Bélára. Talán ismét több a véletlennél, 
hogy fennmaradt II. Izsák levele III. Celesztin pápához, 1193-ból, amelyben 
az a magyar királyra panaszkodik, aki nem elégedett meg saját országával, 
amelyet „Románia" katonáival és pénzével hódított meg.39 Lehetséges, hogy a 

33 Általában l. Handtauch der Geschichte der bömischen Länder. 1. k. (Ed.: Karl Bosí) 
Stuttgart, 1976.; A vonatkozó rész Karl Richter munkája. Konrad II. Ottóra 1. Hilsch, Peter: 
Die Bischöfe von Prag in der frühen Stauf erzeit (1148—1197). München, 1969. 189—190. (általa idézett 
források MGH SS XVII. 706. és MGH SS NS V. 23.) Néhány hazai kézikönyv megállapítása, 
miszerint László az 1092-ben elhalálozott Konrád megsegítésére indul 1095-ben, nem tűnik meg
győzőnek. V. ö. Magyarország története, 1/2. k., 1517., 939. o., Magyarország történeti kronológiája. 
1. k., 96. o. ; Kristó Gyula határozottan Andrásra vonatkoztatja a László ígéretére tett megjegy
zést. Legitimitás és idoneitás . . . (18. jegyzet) 616. o. 

34 Képes krónika. Bp., 1986. 350. o. 
35 Johannes de Thurocz: i. m. 1. k., 406. o. 
36 Cosmas. In: MGH SS NS II. 224. o. 
37 Kiad. : Moravcsik Gyula : Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp., 1984. 165. o. ; 

Eustazio di Tessalonîca: La espugnazione di Tessalonica. (Ed.: Stilpon Kyriakidis) Palermo, 1961. 
56. o., ford.; III. Béla emlékezete. 67. o.; v. ö. Makk F.: The Arpáds and the Comneni. Political 
Belations between Hungary and Byzantium in the 12th Century. Bp., 1989. 119. o. 

38 Makk F.: The Arpáds, 119. o. 
39 Kiad.: Moravcsik: i. m. 251. o.; Georges et Démétrios Tronikes:: Letters et discours. (Ed.: 

Jean Darrouzes) Paris, 1970. 343—345. o.; ford. III. Béla emlékezete. 70—71. o.; v. ö. Makk F.: 
i. m. 110. o. 
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kronika megfogalmazásával nemcsak az eszményi keresztény uralkodó egyik 
idealizált tulajdonsága jelent meg, hanem ahhoz valamely közelebbről nem 
ismert kortárs politikai polémia is alapul szolgált. 

A Krónikaszerkesztés 139. fejezetének további jellemzője László ismételten 
tudatos egyházjogi ábrázolása, amit Gratianus törvénykönyvének szó szerinti 
idézése nyomatékosít, s méltó módon a keresztes sereg vezetésére való felkérés 
zár. (Gratianus C.7 q.7 c.31. „suis itaque terminis . . . " ; uo. C.23 q.4 c.42. „con
venient! v igore . . . " ; uo.: D.97 c l . „vestrae fidei rector et vestri imperii gu
bernátor." 

Feltétlenül figyelemre méltó a krónika 129. fejezete is, annak a Salamon 
látomására vonatkozó részlete. A fejezet végén, miután leírja, hogy a szemben
álló vezérek miként találkoztak egymással a harcmezőn, Salamon megretten 
Lászlótól s elmenekül előle. Katonái kérdésére elmondja, hogy karddal fenye
getőző angyalokat látott László feje felett. A kommentárok általában nyilván
tartják a motívum rokonságát az Attila mondakörrel, ahol Attila lát Leó pápa 
feje felett egy karddal fenyegető férfit.40 Ugyanezt a jelenetet megörökítette 
Kézai Simon is krónikájában, Attilával kapcsolatban (17. fej.). A krónika 129. 
fejezete és Kézai 17. fejezete közötti viszonyt Csóka J. Lajos próbálta meg 
legutóbb eldönteni.41 ö arra az eredményre jutott, hogy Kézaira visszamenő 
leírás szolgáltathat forrásul a László-történet számára. Csóka véleményével 
szemben, a Kézai-féle variáns semmiképpen nem szolgálhatott alapul a László— 
Salamon-történethez, mivel ez utóbbi egy teljesebb változatot képvisel. Fóti 
József Lajos hívta fel a figyelmet"'2 a motívum kapcsolatára a Nagy Sándor
mondakörrel s a krónikában előforduló típusaira. Ez alapján is a László— 
Salamon történet leírása képviseli a teljesebbet, a Paulus Diaconus (MGH SS 
AA II. 204.) által leírt variánshoz közelebb állót. A szerkezetnek ugyanis igen 
lényeges eleme, hogy a körülötte álló katonák megkérdezik Attilát furcsa vi
selkedésének okáról, s az válaszában elismerje, hogy nem földi halandóval 
került szembe. 

Természetesen, amint ezt már Horváth Cyrill is hangsúlyozta, a megjelenő 
angyalok már a keresztény legenda-toposzok közül származtathatók.43 A jele
net szerkezete azonban szigorúan és kizárólag az Attila-mondáéval rokonít
ható. Talán ezt a részletet nem alaptalan a XII. század második felében, majd 
a századfordulón megélénkülő Attila iránti érdeklődéssel kapcsolatba hozni, 
amely Anonymus Gestájából és a Magyar—Lengyel krónikából jól ismert. 

Több szempontból is érdekes a Krónikaszerkesztés és Anonymus Gestá j a 
egy közös forrásának az azonosítása. így Gratianus Decretuma mellett még 
egy forrásról van tudomásunk, amellyel a XII. század második felében, vagy 
a századfordulón bővítették, átszerkesztették a kétségkívül időben rétegezett 
Salamon—László történetet. Eddig is valószínűsítették, s jelen megfigyelésünk 
ezt csak megerősíti, hogy a XII—XIII. század fordulóján, László szentté avatá-

40 Johannes de Thurocz: i. m. 1. k., 390—391. o., de mellőzi említését. Képes Krónika. Bp., 
1986. 345. o. 

41 Csóka J. L.: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI—XIV. szá
zadban. Bp., 1967. 613. o. 

42 Fóti J. L. : A római Attila legenda. In : Akadémiai Értesítő 21. 1910. 52—64. o. 
43 Horváth Cyrill: Középkori László-legendáink eredetéről. In: Irodalomtörténeti Közlemények 

38. 1928. 55. skk. o. Munkája alapján valószínűsíthető, hogy volt az Attila-hagyománynak olyan 
változata, ahol nem egy, hanem két férfi jelent meg a pápa felett. A kettes szám más legendá
ban való előfordulásra 1. Die Legende Karls des Grossen . . . i. m. 76. o. 
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sához kapcsolódóan, nemcsak a László-legendát alkotják meg, hanem a krónika 
Lászlóra vonatkozó szövegrészét is átfogalmazzák. (Egy III. Béla-kori átszer-
kesztést a leghatározottabban Pauler Gyula feltételezett.44) Amennyiben azok
nak van igazuk, akik a krónikaszöveg elsődlegességét vallják a legendával 
szemben, akkor ez minden bizonnyal Anonymus Gestá j ára nézve is igaz lehet:45 

elbeszélő forrásaink relatív kronológiájában a Szent László-legendát nemcsak 
a vonatkozó krónika-fejezetek, hanem Anonymus Gestájának létrejötte is meg
előzte. A Gesta Roderici hazai ismeretéről semmit sem tudunk. Győry János 
igyekezett ezt Imre aragóniai feleségéhez kapcsolni, így minden ibériai króni
kát „aragón"-nak nevezett. Ennek természetesen van valószínűsége, elég ha 
a legkorábbi hazánkban járt trubadúrokra gondolunk. Ám érvelése egy ko
rábbi időpontot sem zár ki, mivel a spanyol területek kötődése a francia kul
túrához olyan erős volt, hogy a Cid gestá j át francia földön is éppúgy meg 
lehetett ismerni.46 

László Veszprémy 

MEDIEVAL STUDIES OF SOURCES 

The Order of Soldiers in the Greater Legend of King St. Stephen ? 

„Felix igitur Hungarorum embola" 
To the Interpretation of a Passage in the Anonymus Chronicle 

The Problem of the Sources of the Battle at Kerlés (Cserhalom) 

Summary 

The goal of these three studies is to prove that the use of the points of view of 
war history and the employment of the special literature on war history can help 
to solve several problems of philology. 

In the first study the author refutes that the locus „cum ordine sequenti" in the 
Greater Legend can be interpreted as an early appearance of an order of valiant 
soldiers. He proves ithat a stratification of society of this kind was unknown either 
in Europe or in Hungary in the 11th century. The origin of this ambiguous formu
lation is possibly a currently unknown modification in the history of the text of the 
Legend of St. Stephen. 

The second study deals with a very problematic and hardly expoundable phrase in 
the Chronicle of-Anonymus. The word „embola" is of Greek origin and the author 
proves that the source of its semantic expansion towards the meaning „army, ar
med force" is possibly the 12th centrury special literature of legal history. 

44 Pauler Gy.: A magya r nemzet tör ténete , i. m. 2. k., 610. o. Ujabban Szovák Kornél t a r to t t 
előadást a László-legenda és Anonymus kapcsolódásairól i n . Béla korához. (Előadás az Ókor
tudományi Társaság ülésén, 1990. febr. 16.) 

45 V. ö. Gerics J.: Krónikáink (15. jegyzet) . Amennyiben a 139. fejezet követküldésének a le
í rására gondolunk, igazolhatónak tűn ik a krón ika elsődlegessége. Mindenesetre nehezen lenne 
magyarázható , hogy a krón ika szerkesztője miér t vál toztatná a „duces" szót a je lentékte lenebb 
„követ" je lentésűre , miér t hagyná el László „pius" jelzőjét, amikor annak kiemelése egyébként 
éppen a k rón ika e lőadására jellemző. 

46 Győry J . : i. m.; a francia-spanyol kulturális kapcsolatokra Smith, C: i. m. Itt utalunk 
párhuzamként a Roland-ének hazai ismerete körüli bizonytalanságokra és eddigi eredményekre: 
Vajay Szabolcs: A magyar Roland-ének nyomában. In: Irodalomtörténeti Közlemények 72, 1968., 
333—337. o. (ahol a Salamon—László történet Vid ispánjában Ganelon alakját véli felfedezni) ; 
Korompay Klára: Középkori neveink és a Roland-ének Bp., 1978. (Nyelvtudományi értesítő 96.); 
Kurcz Agnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13—14. században. Bp. 1988. 245—248. o. (Itt 
köszönöm meg Szovák K. Vid ispánra vonatkozó kiegészítését.) 
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The third study reveals some heretofore unobserved similarities between the Ges
ta Roderici and the 103. chapter of the Hungarian chronicle-composition. On the 
basis of the mutual knowledge of the Gesta Roderici the 103. chapter of the chro
nicle-composition and the Chronicle of Anonymus can be nearly of the same age 
and, taking other arguments of philology into consideration, they must be earlier 
works than the Legend of King St. Ladislaus. 

László Veszprémy 

ETUDES SUR LES SOURCES DU MOYEN ÂGE 

L'ordre des soldats dans la légende 'majeure de Saint Etienne? 

„Felix igitur Hungarorum embola". A l'explication d'un 
endroit de la gesta d'Anonymus 

Le problème de source de la bataille de Kerlés (Cserhalom) 

Résumé 

Les trois essais désirent montrer un exemple, comment l'emploi des points de 
vue d'histoire militaire et l'utilisation de la littérature spéciale d'histoire militaire 
peuvent contribuer à la résolution de certains problèmes philologiques. 

En connaissance de cela, dans le premier essai l'auteur argumente contre l'inter
prétation longtemps discutée d'un endroit (cum ordine sequenti) de la légende de 
Saint Etienne par „ordre des soldats". Cette forme de répartition sociale au lie siècle 
en Hongrie, comme en Europe, était inconnue. L'origine de la formulation equivoque 
pouvait être probablement une modification — pas exactement connue à l,heure 
actuelle — de l'histoire de texte de la légende de Saint Etienne. 

Le deuxième essai s'occupe de la signification d'un mot, venant du grec „embola" 
„armée", qui figure dans la chronique d'Anonymus et qui est difficile à interpréter 
même aujourd'hui. Selon l'auteur la source de l'extension de sens de ce mot est la 
littérature spéciale de l'histoire du droit du XII e siècle. 

Le troisième essai découvre une ressemblance jusqu'ici pas aperçue entre la gesta 
Roderici et les récits de bataille du 103e chapitre de la composition de chronique 
hongroise. Pour la raison de la connaissance commune de la gesta Roderici, le 103e 

chapitre de la composition de chronique et la chronique d'Anonymus pouvaient êt
re écrits à peu près à la même époque, et d'autres arguments philologiques permet
tent de penser que ce sont des oeuvres plus anciennes que la légende de Saint La
dislav. 

László Veszprémy 

MITTELALTERLICHE QUELLENSTUDIEN 

Der Soldatenorden in der grösseren Legende von St. Stephan? 

„Felix igitur Hungarorum embola". Zur Interpretierung einer 
Stelle von Gesta Anonymus 

Quellenproblematik des Gefechtes von Kerles (Cserhalom) 

Resümee 

Die drei Studien möchten Beispiel geben, inwiefern die Verwertungen der kriegs
historischen Standpunkte und der kriegshistorischen Fachliteratur zur Lösung 
einiger philologischen Problemen beitragen können. 

Im ersten Studium stellt der Autor in Abrede die längere Zeit umstrittene und als 
„Soldatenorden" interpretierte Erläuterung eines Textteiles (cum ordine sequenti) der 
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Legende von St. Stephan. Er verwies darauf, dass solche Form der Gesellschafts
gliederung im 11. Jahrhundert sowohl in Europa als auch in Ungarn unbekannt war. 
Der Ursprung der missverständiicihen Abfassung kann vermutlich eine jetzt noch 
nicht genau bekannte Veränderung der Textgeschichte der Legende von St. Stepan 
gewesen sein. 

Das zweite Studium beschäftigt sich mit der Bedeutung des bis heute schwer 
erklärbaren und aus der griechischen Sprache stammenden Wortes „embola" („Heer", 
„Armee") des Wortgebrauches der Chronik von Anonymus. Der Autor vermutet, 
dass man die Quelle der Bedeutungserweiterung des Wortes in der rechtsgeschicht
lichen Fachliteratur des 12. Jahrhunderts finden kann. • 

Das dritte Studium lässt zwischen der Schlachtbeschreibung der Gesta Roderici 
und dem des Kapitels 103 der ungarischen Chronikkomposition unbemerkte Ähn
lichkeit entdecken. Auf Grund der gemeinsamen Kenntnis der Gesta Roderici kön
nen das Kapitel 103 der Chronikkomposition und die Chronik von Anonymus nahe 
gleich altrig sein. 

Ласло Веспреми 
СТАТЬИ ОБ ИСТОЧНИКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Орден витязей в Большей легенде Иштвана Святого? 

„ГеНх 1§И;иг Нип§агогшт етЬо1а". 
К толкованнию одного места в летописной гесте Анонима. 

Проблема исторического источника керлешской (черхалмской) 
битвы 

Резюме 

Эти три статьи ставят целью дать пример о том, насколько использование военно-
исторических аспектов и военно-исторической литературы может содействовать ре
шению отдельных филологических проблем. 

Вооруженный такими знаниями, автор статьи в своей первой работе опровергает 
толкование одного места в тексте легенды об Иштване Святом (сит огсИпе зе^иеп^;^), 
которое долгое время оспаривалось и трактовалось как „ордем витязей". Автор-
указывает на то, что такая форма социального расслоеия в XI веке была неизвестна 
как в Европе, так и в Венгрии. Источником двусмысленно толкуемой формулиров
ки, по всей вероятности, могло быть изменение истории текста самой легенды об 
Иштване Святом, который в настоящее время еще точно не известен. 

Вторая статья посвящена слова греческого происхождения „етЬо1а" („войско, ар
мия"), которое используется Анонимом в его хронике и до сего времени с трудом 
интерпретируется. По мнению автора работы источником расширения значения 
этого слова является специальная литература по истории права 12-го века. 

В третьей работе автор вскрывает до сих пор оставшееся незамеченным сходство 
между описаниями сражения в историографии „Геста Родеричи" и в 103-й главе 
венгерской летописной композиции. На основании общих знаний „Геста Родеричи" 
103 глава летописной композиции и хроника Анонима были написаны примерно в 
одно время, на основании дальнейших филологических аргументов можно пред
полагать, что они были созданы раньше, чем легенда о Святом Ласло. 
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KELENIK JÓZSEF 

A KÉZI LŐFEGYVEREK JELENTŐSÉGE 
A HAÖÜGYI FORRADALOM KIBONTAKOZÁSÁBAN 

A császári-királyi hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon 
a tizenötéves háború éveiben 

A XVI. száza*d második felében Európaszerte komoly átalakulások indultak 
meg, s mentek végbe a gondolkodásban, a gazdaságban, a társadalom- és tele
pülésszerkezetben, az államszervezetben stb. Mint annyi minden, természetesen 
megváltozott a háború megvívásának módja is. A hadügy területén zajló válto
zások sajátosságait, több európai régióban közel egyszerre érvényesülő általá
nos vonásait, Michael Roberts és Geoffrey Parker — a hadügyi forradalom 
elméletének megteremtői — igyekeztek rendszerbe foglalni.1 

Parker egyes pontokon vitatható, de ezidőtájt legkorszerűbb, legátfogóbb 
elmélete szerint Európa hadügyét három, egymással szorosan összefonódó je
lenség forradalmasította. 

Ezek: — a bástyás erődítés elveinek és gyakorlatának meghonosodása; 
— a tűzfegyverek tömeges elterjedése és a tűzerőre való fokozott támasz

kodás; 
— a hadseregek létszámának erőteljes növekedése.2 

Véleményünk szerint azonban ezen jelenségek és hatásaik már a XVI. szá
zad második felében sem csak a Parker által felsorolt dél- és nyugat-európai 
területeken tűntek fel.3 

Parker a hadügyi forradalom legfontosabb ismérvének a „trace italienne", 
az olasz eredetű, bástyás erődítési rendszer megjelenését és alkalmazását 
tartja. Ügy véli, hogy az olasz erődítési iskola szabályai szerint épült várak 
pontosan kijelölik a hadügyi forradalom által érintett területek határait is.4 

Ennek alapján viszont — mivel hazánk XVI. századi erősségeinek többségét 
az ó-, illetve újolasz rendszer elveinek megfelelően építették fel, vagy alakí
tották át — e hadszíntér szintén a hadügyi forradalom kiindulási területei közé 
tartozik.5 

E feltevést tovább valószínűsíti a tűzfegyverek tömeges és széleskörű ma
gyarországi elterjedése, alkalmazása. Hogy az itteni hadszíntéren a XVI. század 
második felében a hadügyi forradalom e második jellemzője is kétségkívül 
megfigyelhető volt, azt a török ellen itt küzdő idegen és magyar katonaság 
harcainak, fegyverzetének és végváraink felszerelésének bemutatásával és 
elemzésével kívánjuk igazolni. 

1 Legfontosabb munkáik e témában: Roberts, Michael: The Military Revolution, 1560—1660. 
Essays of Swedish History. London, 1967.; Parker, Geoffrey: The „Military Revolution", 1560— 
1660 — a Myth? Journal of Modern History, 1976.; Parker, Geoffrey: The Military Revolution. 
Military Innovation and the Rise of the West, 1500—1800. Cambridge, 1988. (A továbbiakban: 
Packer, 198S.) 

2 Parker, 1988. 43. o. 
3 Ezek: Itália, Eszak-Franciaország, a Németalföld, a Rajna-vidék és a spanyol-francia határ

vidék. L. még a Hadtörténelmi Közlemények 1990./3. számának 87. oldalán levő térképet. 
4 Parker, 1988. 24. o. 
5 Mint az közismert, többek között Győr, Komárom, Érsekújvár, Eger, Nagyvárad, Kanizsa 

falai is az olasz erődítési iskola szabályai szerint épültek. 
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Az érvek és adatok felsorakoztatása azonban — terjedelmi korlátok miatt — 
csak két különálló tanulmány keretében volt lehetséges. E dolgozatból a kor
szak lőfegyverei mellett a tizenötéves háború nyugat-európai katonaságát is
merhetjük meg. A Hadtörténelmi Közlemények következő számában meg
jelenő írásunk pedig a magyar katonaság harcmódjáról, váraink fegyverzetéről 
igyekszik hiteles képet rajzolni. 

"Választásunk két ok miatt esett a „hosszú háború" eseménydús éveire. Az 
első, hogy ezen időszak előtt az ország területén nem állomásozott, vagy har
colt huzamosabb ideig nyugat-európai feltöltésű és szervezetű hadsereg. így 
jóformán nem is volt lehetőség annak megfigyelésére, elemzésére, hogyan 
alakultak át, ha egyáltalán megváltoztak, a magyarországi hadszíntéren har
coló idegen katonaság fegyverzeti, harcászati sajátságai. A másik ok, hogy 
épp ekkor, a századforduló éveiben érte el nyugaton egyik látványos változá
sokkal teli csúcspontját a hadügyi forradalom. 

E változások közül — Parkerral polemizálva — nem a „trace italienne-t" 
tartjuk a hadügyi forradalom elsődleges, meghatározó jelenségének. Nyugat-
Európa és Magyarország XVI. századi harcainak tanulmányozása során ugyanis 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a tűzfegyverek, s ezen belül is a kézi 
lőfegyverek egyre emelkedő száma és jelentősége volt az, ami a XVI. század 
második felében előbb lassú, mennyiségi, majd a század végén gyors, minő
ségi változásra kényszerítette a hadviselést.6 Az egyszerű, megbízható muské-
tákkal, melyeknek kezelését bárki rövid idő alatt elsajátíthatta, egyre nagyobb 
tömegek kezébe lehetett olcsó, de hatásos fegyvert adni. A kézi lőfegyverek 
tömegméretű alkalmazása volt az, ami a harc megvívásának korábbi formáihoz 
képest valóban forradalmian újnak számított. A hadviselés ekkor indult el 
azon az új úton, melyről — a hagyományos háborúkban — mind a mai napig 
nem tért le. 

E jelenség legfontosabb oka véleményünk szerint a kézi lőfegyvereknek az 
eddig feltételezettnél nagyobb hatásfoka, teljesítménye volt. 

Dolgozatunk célja ennek megfelelően kettős, egyrészt tényeket és adatokat 
kíván felsorakoztatni a fenti feltevés igazolására. Másrészt bizonyítani sze
retné, hogy a hadügyi forradalom — véleményünk szerint legfontosabb — 
alapfeltétele, a tűzfegyverek, illetve a kézi lőfegyverek tömegtüzére támasz
kodó harcászat nem csak Európa egyes nyugati régióiban jelent meg, hanem 
a XVI. század második felére, végére már az elmaradottnak hitt magyarországi 
hadszíntéren is bevett, köznapi gyakorlatnak számított. 

A kézi lőfegyverek hatása Európa hadművészetére 
a XVI. században 

A kézi lőfegyvereknek a XVI. század hadművészetére gyakorolt hatását ille
tően mind a régebbi, mind az újabb szakirodalmat sajátos kettősség jellemzi. 

A szerzők egy része állítja, hogy a tűzfegyverek megjelenése a gyalogság 

• . 

6 Igaz, hogy a XVI—XVII. században oly gyakori várharcokban a tüzérség jobban előtérbe 
került, ám a kézi lőfegyverek jelentősége e területen Is hallatlan mértékben megnövekedett. 
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további felértékelődéséhez vezetett.7 Sőt továbblépve úgy vélik, hogy a lőfegy
verek váltak a harcászat egyik legfontosabb, mondhatni meghatározó elemévé.8 

A szakírók egy másik csoportja deklarálja ugyan a kézi lőfegyverek forra
dalmasító hatását, de a lövészek alárendelt, másodlagos szerepét hangsúlyozva 
a XVI. század egészéről alakít ki olyan képet amely valójában csak az 1500-as 
évek első harmadára volt jellemző.9 A puskások feladata ekkor valóban csak 
a menetbiztosítás, utak, hidak, magaslatok megszállása, őrzése, elő- és utó-
védharcok megvívása, valamint a csatarend felállításához szükséges tér és idő 
biztosítása volt. Az ütközetben pedig —mivel egy-egy a csata sorsát XVI. szá
zad közepéig a pikások összecsapása döntötte el,10 ezek rohamát — a közelhar
cot készítették elő, támogatták.11 

A jó ideig csak mellékszereplőként nyilvántartott lőfegyverek az 1550—1560-
as évektől megdöbbentő gyorsasággal, megdöbbentő tömegben kezdenek ter
jedni, jóllehet ezt a kortársak közül épp az elméleti hadtudományi munkásság
gal is foglalkozó hivatásos katonák nézték a legkevésbé jó szemmel.12 Olyan 
neves hadfiak, mint Blaise de Montluc, Vieillevill marsall, Weit Wulff Senften-
berg, Francois de la Noue, meglehetős lekicsinyléssel, illetve tartózkodással 
nyilatkoztak a lőfegyverek értékeiről.13 Helytelennek, sőt károsnak tartották 
a lövész katonák túlsúlyát. Bár a század végére a lőfegyverek mindenhol meg
haladták a hidegfegyverek számát, a nemesi származású katonai teoretikusok, 
mint a spanyol Bernardino Mendoza, az angol Roger Williams, vagy a német 
Johann Jacobi von Wallhausen az elméletben még mindig a pika, a lovasságon 
belül pedig a lándzsa elsődlegességét, előkelőségét hangsúlyozták.14 

A kortárs katonai szakértők véleményét az utókor szakíróinak egy része 
gyakran kritika és elemzés nélkül átvette, elfogadta.15 Ezekre a vélekedésekre 
építette saját értékelését, amely a lőfegyverek taktikára gyakorolt hatását 
nemegyszer kifejezetten károsnak ítélte.16 Hangsúlyozta, hogy a lövészek szá
mának emelkedése a hadvezetést az eddigi aktív, támadó harcászat helyett 

7 Pruschka, Ferdinand: Rückblicke auf des K. u. K. österreichischen Heeres. Lemberg. 1892. 
(A továbbiakban: Purschka) 50. o. 

8 Kurzer Arbiß der Militärgeschichte von den Anfängen der Geschichte des deutschen Volkes 
bis 1945. Berlin, 1974. 63. o. „Die gesteigerte Waffenproduktion und die verbesserten Feuerwaffen 
wirkten verändernd auf die Organisation und Taktik der Söldnerheere."; Pope, Dudley: 
Feuerwaffen. Entwicklung und Geschichte. Bern und München, 1965. (A továbbiakban: Pope) 
55. o. „Durch die Einführung der Arkebusen wurde die Kriegführung noch starker revolutioniert 
als durch die Entwicklung der Belagerungsgeschütze."; Beaufort—Spontin, Christian: Harnisch 
und Waffe Europas. München, 1982. (A továbbiakban : Spontin) 120. o. „Im zweiten Drittel des 
16. Jahrhunderts den Pikenieren noch weitgehend untergeordent, war ihre Anzahl seit zirka 
1570 ständing im steigen Begriffen. Analog dazu wurden die Pikeniere zahlenmäßig vermindert, 
und so wechselte allmählich die offensive Rolle innerhalb des Fußvolkes auf die Muskatiere 
über."; Weygand: Die Geschichte der französischen Armee. Berlin, é. n. (A továbbiakban: 
Weyganä) 132. o. 

9 Rüstow, Wilhelm: Geschichte der Infanterie I. Gotha, 1857. (A továbbiakban: Rüstow) 323. o. 
10 Rüstow: 231. o., 259. o.; Schwarz, Herbert: Gefechtsformen der Infanterie in Europa durch 

600 Jahre. München, 1977. (A továbbiakban: Schwarz) 95. o." Die Schützen betätigen sich mit 
der Vorbereitung des eigentlichen Nahkampfes, sie unterstützen dann den Angriff der Nah
kämpfer." Jahns, Max: Geschichte der Kriegswissenschaft vornemlich in Deutschland, n—HI. 
München und Leipzig, 1890. (A továbbiakban: Jahns, 1890.) HI/876—877. o.; Jahns, Max: Handbuch 
einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit bis zur Renaissance, n . Leipzig, 1880. (A to
vábbiakban: Jahns, 1SS0) 11/1066—1067. o. 

11 Schwarz: 125. o. 
12 Schwarz: 125. o. „Die plötzliche Vermehrung der Feuerwaffen ist ein Charakteristikum der 

/weiten Hälfte des 16. Jharhunderts." 
13 Schwarz: 152. o.; Jahns, 1880: H/1055, o. 
14 Mendoza és Williams véleményét 1. Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen 

der politischen Geschichte. IV. Berlin, 1920. (A továbbiakban: Delbrück) TVflGl—167. o.; Jacobi 
von Wallhausen, Johan: Kriegkunst zu Roß. Franckfurt am Mayn, 1616. (A továbbiakban: Wall
hausen, 1616) 15—19. o. 

15 Jahns, 1890. HI/877, o. ; Jahns, 1880. 11/1210. o. 
16 Rüstow: 1/318. o. . 



defenzív, halogató taktikára kényszerítette.17 A gazdasági nehézségek mellett 
a tűzfegyverek elterjedésében vélték tehát felfedezni a nagy, nyílt csaták 
eltűnésének okát.18 

Ügy véljük, a szakirodalom ezen irányvonala figyelmen kívül hagyta, hogy 
a lőfegyverekkel szembeni fenntartások jó része egy bizalmatlansággal és bi
zonytalanságokkal teljes, átmeneti időszakban született. A lövészek számának 
megsokszorozódása felborította a régi bevált rendet. A hagyományos taktikai 
formációk felbomlottak, vagy felbomlóban voltak, de az igazán hatásosnak 
tartott, új harcászati eljárások még nem formálódtak ki. A megváltozott 
fegyverzeti arányok szülte kihívásra csak a csatamezőn, a gyakorlatban lehe
tett a választ megtalálni. A tanulópénzt pedig vereségekkel, és emberi életek 
százaival kellett megfizetni.19 Annál is inkább, mivel a hadseregek vezetésére 
minden korban jellemző volt bizonyos, konzervativizmusból táplálkozó hitet-
lenkedés, mellyel egy-egy gyökeres változást hozó új fegyvert fogadtak.20 

A lőfegyverek térhódításának azonban semmi sem álhatta útját. Ennek bi
zonyságául — a teljesség igénye nélkül — álljon itt néhány példa. 1495-ben 
VIII. Károly svájci zsoldosai között 10 pikásra jutott egy lövész,21 1511-ben 
a pápai szolgálatba fogadott 10 000 svájci közül már 2500 volt puskával fel
szerelve (4:1).22 A század első harmadában azonban még inkább a 7:1 arány 
volt jellemző, természetesen a pikások javára.23 Ezen időszakban egyedül a 
spanyol csapatoknál számolhatunk 6000 katona közül 1000 puskással (6:1).24 

Az igazi áttörés az 1550-es évek végén, a 60-as évektől jelentkezett. A fran
ciák jártak az élen: egy 200 fős zászlóalj 1560-ban, a tiszteken kívül, 109 pikás-
ból és 82 lövészből állt.25 Más forrás szerint ugyanez a keret 100 pikást, 50 
arquebusiert és 50 muskétást foglalt magába,26 de megjelentek olyan ún. „lö
vész" zászlóaljak is, ahol 250 tűzfegyverre már csak 50 szálfegyver jutott;27 a 
vallásháborúk időszakában pedig nem volt ritka a kizárólag lövészekből álló 
gyalogosegység sem.28 Még a tűzfegyverekkel nem kifejezetten szimpatizáló de 
la Noue is 750 lőfegyvert számolt 1250 pikára (5:3).29 

A régi pikás tradíciókat erősen őrző német gyalogság a schmalkaldeni hábo
rúban már egyharmadrészt lövészekből állt.30 Ezt az arányt javasolta 1553-ban 
Scipio Nolano is a „Zug und Schlachtordnung der Knecht" című munkájában.31 

A 60-as években pedig már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a birodalmi kato
naság hagyományos, maximiliánus taktikáját a lőfegyverek fejlődése végképp 

17 Rüstov: 1/317—18. o . , 324. O. 
13 U o . 1/310—11. O. 
19 A lőfegyverekkel nem támogatott pikások rohamai, hiába erőltették, sorra összeomoltak. 

A rendkívüli bátorságú svájci pikások Marignanónál, a szintén jó képességű skót pikások 
Pinknie-nél fizettek szörnyű árat a lőfegyverek hiányáért. Schwarz: 106. o. 

20 A XX. század elején m á r k i fogás ta lanul m ű k ö d ő g é p p u s k á k a t t ö b b hadse reg v e z é r k a r a 
megpróbá l t a f igyelmen kívül hagyn i . Csak az első v i l ágháború kezdet i i dőszakának h a t a l m a s 
veszteségei t u d t á k k ics ikarn i a t ak t i ká i e lvek megvá l toz ta tásá t . 

21 Rüstow: 1/240. o. 
22 Uo. 1/241. o. 
23 Schwarz: 114. o. 
24 Uo. 119. o. 
25 Gatti, Bertram: Al lgemeine u n d Kriegs—Geschichte . Wien, 1866 I n : ö s t e r r e i ch i sche Mil i tär-

Bibl iothek, 11—13. Band . (A tovább iakban : Gatti) 13/336. ö. 
26 Jahns, 1880. 11/1209. o. " ' '• • 

. 27 Uo. 11/1209. o. - ' 
28 Schwarz: 126. o. 
29 Jahns, 1890. 11/728. o. T 
30 Fuchs, Theodor: Geschichte des eu ropä i schen Kr iegswesens I—II. Wien, 1972. (A t o v á b 

b i a k b a n : Fusch) 1/189. o. 
• 31 Idézi Jahns, 1890. 11/716. o. ' 
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elavulttá tette.32 Ez tükröződik az egykori landsknecht, Christoph Bayrlin 1563-
as „Neuwe Kriegsordnung" című tervezetében is. E szerint egy-egy gyalogos 
zászlóaljat a következőképpen kellene felfegyverezni: „...80 dupla (zsoldos) 
lövész vállvérttel és sisakkal, 60 közepes (zsoldú) lövész sisakkal, 60 egyszeres 
(zsoldú) közönséges lövész hosszú puskával; 80 készeres (zsoldú) duplazsoldos 
pikával, 60 közepes (zsoldú) duplazsoldos szintén pikával, 60 egyszeres (zsoldú) 
duplazsoldos és 70 közlegény szintén pikával... "33 Az említett 470 harcosból 
200 volt a lövészek (42,5%), és 270 a pikások száma. A lőfegyverek további 
németföldi előretörésének egyik legfontosabb dokumentumát az 1570. évi biro
dalmi gyűlés határozatai között találhatjuk meg. A rendelet részletesen sza
bályozta a 400 főnyi gyalogos zászlóaljak fegyverzetét. Száz dupla zsoldot 
húzó pikásnak a teljes páncélzat (volle Rüstungen mit ganzen Armschienen) 
mellett egy-egy pisztollyal is rendelkeznie kellett, akárcsak az 50 alabárdosnak. 
A létszámot 50 páncél nélküli pikás és 200 lövész tette teljessé.34 

A rendelet, amely a 400 katonából összesen 350-nek írta elő lőfegyver vise
lését, feltehetően papíron maradt. Mégis rendkívül értékes, mert tájékoztat 
azokról az arányokról, amelyeket a katonai vezetés az adott időszakban, elvben, 
optimálisnak tartott. A század nyolcvanas éveiben a kézi lőfegyverek arányá
nak eddig gyors és folyamatos növekedése megtorpant. Erre az időszakra 
ugyanis — a lőfegyverek előnyeinek és értékeinek elismerése mellett — az is 
világossá vált, hogy bizonyos számú pikás nélkülözhetetlen. A lövészeket vé
delmező pikásokra, mint a harcrend legstatikusabb, legállóképesebb elemeire 
— a kézi lőfegyverek korlátozott tűzgyorsasága és lőtávolsága miatt — to
vábbra is szükség volt.-55 Ennek ellenére a korabeli teoretikusok döntő több
sége — ki egyéni meggyőződésből, ki a realitások által rákényszerített diktá
tum hatására — mégis a lövészek magasabb számát tartotta szükségesnek.110 

Bár a gyakorlati arányokat a hadszíntér jellege, a nemzeti sajátosságok, és 
nem utolsó sorban az anyagi lehetőségek együttesen határozták meg, ez idő
szakban már az általános lövész többség a jellemző.37 (Érdekes, hogy a teore-
tikában ennek ellenére kezdettől megtalálhatjuk a két fegyver teljes egyen
súlyát szorgalmazó nézeteket is.)38 

32 E r r e mu ta t , hogy a B i roda lmi Gyűlés is foglalkozik a h a d ü g y reformjával . 1565-től a L a n d s 
k n e c h t zászlóal jak fegyverze tében az eddigieknél jóval n a g y o b b szerepet k í v á n n a k biztosí tani 
a lő fegyvereknek . „Da die Nothdur f t erforder t , gu te Verordung zu t h u n , d a ß die Fähn le in mi t 
woh lgeüb ten e r fahrenen K n e c h t e n u n d taug l ichen Rüs tungen u n d Wehren , sonder l ich a b e r mi t 
gu t en Schützen, da ran je tz iger Zeit merk l i ch viel gelegen (vornemlich weil f r emde Nat ionen 
s ich viel dami t a b g e b e n ) . . . " I l lus t r ie r te Geschich te de r K. u. K. A r m e e . I. Wien, 1898. 1/247—248. o. 

33 Idézi Kató Sándor: Idegen k a t o n a s á g Magyarországon I. F e r d i n á n d a la t t 1540—1564. Győr , 
1908. 13. o. 

34 Lünig, Johann Christian: Corpus J u r i s des Heil igen Römischen Reichs . Leipzig, 1723. (A 
t o v á b b i a k b a n : Lünig) 76. o. 

35 Fuchs: 1/189. o . ; Daniels, Emil: Geschichte des Kr iegswesens III—IV. Leipzig, 1911. (A t o 
v á b b i a k b a n : Daniels) IV/79. o. „Wenn m a n von den Muske t ie ren ve r t agen woll te , d a ß sie sich 
gegen Kaval ler ie b e h a u p t e n soll ten, durf te m a n sie n icht anschl ießl ich auf die Leis tungsfähigkei t 
•der e igenen Waffe verweisen . Vie lmehr w a r erforder l ich , daß m a n de r Muske t i e ren ermögl ichte , 
s ich auf j e n e zu s tützen o h n e u n t e r ihnen zu ve r schwinden . " 

36 Discours de la police et discipl ine mi l i ta i re . Basel , 1590.' I n : Rüstow : 1/242—43. o. ; Delbrück : 
IV/171. o. ; Schwarz: 216. o. 

37 Mora, Domenico: II Soldato. Venedig, 1570. I n : Jahns, 1890. 11/726. o . ; Fuchs: 1/190—192. o . ; 
Jahns, 1880. 11/1209. o. 

38 A lövészek és p iká sok javaso l t a r á n y a a f ranc iákná l , XVI. század m á s o d i k fe lében : Schwarz: 
125. o. ,, . . . z i t i e r t . . . Napoleon III . Chan te r eau aus dessen »Miroir des Armes« mi t e inen 
Geva l thau fen . »bata l ion«, bes t ehend aus 4462 Nahwaffen t rägern , ausschießl ich P iken ie res , b e 
gleitet beidersei t von zwei g roßen Shützenf lügeln mi t zu sammen 4210 Arkebus i e r en . " : — a svédek
n é l : Jakobsson, Thomas: Lan tmi l i t a r Bevapn ing och Bek l adnad u n d e r a ldre Vasa t iden och 
G u s t a v II . Adolfs t id. S tockholm, 1938. (A t o v á b b i a k b a n : Jakobsson) 14. o. „Ar 1565 voro 36% 
samt l iga k n e k t a r u t r u s t a d e m e d spe tsar , 14% m e d h i l l ebarder och 50% m e d rö r och h a k a r . " ; 
— a s p a n y o l o k n á l : Sancho de Londono te rvezete szer int a te rc io 1600 p ikásból , 1400 lövészből 
és 200 muské t á sbó l áll . Jahns, 1890. 11/723. o . ; — az ango lokná l : Robert Barret: T h e Theor i e a n d 
P r a c t i k e of m o d e r n e War res . London , 1598. I n : Jahns, 1890. 11/736. o . ; — A n é m e t Moritz von 
H e s s e n n é l : Jahns, 1890. ni—890. o. „ . . . 3 6 Fähn le in zu je 60 M a n n m i t b l a n k e n Waffen u n d 60 
Schü tzen . . . " ' 
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A XVI—XVII. század fordulóján egyöntetűen legjobbnak tartott ún. német
alföldi harcrend is a lövészek enyhe túlsúlyára épített.39 A XVI. századi tapasz
talatok alapján, de már az 1610-es években íródott Johann Jacobi von Wall-
hausen Kriegskunst zu Fuß című, gyakran idézett hadtudományi munkája. 
A szerző elvileg a két fegyver azonos számát tartaná helyesnek, de a gyakor
lati használatra szánt zászlóalj és ezred harcrendjei mind-mind a lövészek 
nagyobb létszámára építettek.40 Ügy tűnik, hogy Wallhausen teoretikus aján
lásai ellenére a gyakorlatban a német csapatoknál is a lövészek közel 60%-os 
többségével kell számolnunk.41 A XVI. század legendás hírű és bátorságú 
katonáinak, a spanyoloknak harcmodorára is nagy hatással volt a lőfegyverek 
gyors térhódítása. 1571 májusában a flandriai hadsereg 4 spanyol terciójában 
a tisztek mellett 596 muskétás, 1505 arquebusier és 4958 pikás szolgált. 1601-ben 
már a 9476 lövészre 11 058 pikás jutott.42 E számokból — figyelembe véve a 
rosszul fizetett puskások magas, 10—11%-os dezertálási arányát — megálla
píthatjuk, hogy a lőfegyverek arányszáma a század végére a közelharcot ki
fejezetten kedvelő, már viszonylag konzervatív harcmodorú spanyol egysé
geken belül is megduplázódott.43 

De vajon hogyan, milyen tényezők hatására, milyen lépésekben került sor 
ilyen átalakulásra? Csakúgy, mint eddig, most sem vállalkozhatunk teljes
ségre törekvő áttekintésre, csak a legfontosabb fordulópontok bemutatására, 
megemlítésére. 

A kézi lőfegyverek az itáliai háborúkban kezdték meg később magasra 
ívelő pályafutásukat, kezdetben szerényen, inkább csak a tüzérség tűzhatását 
kiegészítve, megerősített állások mögé bújva. Ravennánál (1512) és Novaránál 
(1513), bár súlyos veszteségeket okoztak a támadó pikásoknak, rohamukat még 
nem tudták megállítani.44 De fordult a kocka marignanói csatában (1515), ahol 
a kor legjobb katonáinak, a svájciaknak rohama is összeomlott a franciák 
tüzében.45 A bicoccai ütközet (1522) volt talán az első olyan nagyobb össze
csapás, amelyben már a kézi lőfegyverek is komoly tekintélyt vívtak ki 
maguknak. A császári csapatok egy megerősített mélyút mögé húzódva várták 
be a francia oldalon harcoló svájciak rohamát. A mindössze négy sornyi 
mélységben felállított spanyol lövészek fergeteges tűzzel fogadták ellenfelei
ket.46 A spanyolok első sora(i) a tüzelés után letérdelt(ek), lehetőséget adva 
így a mögöttük állóknak is a pontos, célzott lövésre, miközben ők újra töl
töttek.47 Az így szinte folyamatossá váló, gyilkos erejű tűz ellenére a svájci 
pikások — öngyilkos elszántságukért 3000 halottal fizetve — átjutottak ugyan 
a sáncon, de megtizedelt soraik már könnyű prédát jelentettek a készen álló 
landsknechteknek.48 Ezek a véren szerzett tapasztalatok kezdtek elismerést 

39 Schwarz: Zeichnung 22, 24—26; Jahns, 1890. 11/734. o. 
40 Jacobi von Wallhausen, Johann: Kriegskunst zu Fuß. Oppenheim, 1615. (A továbbiakban: 

Wallhausen, 1615) 80—82. o., 97—98. o. 
41 Meynert, Hermann: Geschichte des Kriegswesens und der Heerverfassungen in Europa. 

I—II. Wien, 1868. (A továbbiakban: Meynert) 11/147. o. Ferdinand Kollonitsch gyalogezredének 
fegyverzeti arányait a következőképpen adja meg: „Jedes Fähnlein bestand aus 100 Doppelsöld
ner, 150 Musketieren und 50 gemeinen Schützen." 

42 Parker, Geoffrey: The Army of Flanders and the Spanish Road 1567—1659. Cambridge, 1984. 
(A továbbiakban : Parker, 1984) 276. o. 

43 A dezertálás arányaira: Parker, 1984. 209—210. o. 
44 Ravenna: Schwarz: 62—63. o.; Rüstow: 1/279—287. o.; Novara: Schwarz: 63. o.; Daniels: 

Iv/5—27. o. 
45 Schwarz : 63. o. ; Rüstow : 1/266—267. o. 
46 Daniels : IV/35. o. ; Pope : 67. o. 
47 III. Napoleon: A tüzérség múltja és jelene. Budapest, 1889. 85. o. 
48 Daniels : TV/36—37. o. ; Rüstow : 1/270. o. ; Schwarz : 63. o. 
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biztosítani a lőfegyvereknek, főleg miután a pávai csatában (1525) az újonnan 
megjelenő muskéták is komoly sikereket értek el. A mindenkor legjobb fegy
verzettel, legkitűnőbb harci morállal és legnagyobb rutinnal rendelkező lovagi 
nehézlovasság szenvedett itt korszakos jelentőségű vereséget a kis csoportok
ban harcoló spanyol muskétásoktól.49 

A lövészek sokoldalú alkalmazásának lehetőségeit a hadművészet történété
ben is fordulópontot jelentő cerisolles-i csata (1544) eseményein' mérhetjük 
le a legjobban. Az eddigiekhez képest új, hogy a lövészeket a pikásoktól füg
getlenül, önállóan harcoló egységekben is alkalmazták. A leghevesebb össze
csapások idején 8—10 000 lövész fegyverei dörögtek szünet nélkül.50 Ezek a 
katonák hosszas, ide-oda hullámzó tűzharcot folytattak, védekeztek és tá
madtak. Magaslatot, épületet és ütegállásokat rohantak meg, foglaltak el.51 

Jóllehet az ütközetet forma szerint még mindig a pikások közelharca döntötte 
el, a küzdelem kimenetelébe már a lőfegyverek is aktívan beleszóltak. Mind 
a francia, mind a császári oldalon lőfegyverrel felszerelt katonákat osztottak 
be a pikás négyszögek második sorába. Feladatuk: az összecsapás előtti utolsó 
pillanatban egy-egy sortűzzel megingatni az ellenséges harcrendet.52 A már 
harcban álló ellenséges pikások oldalába került lövészek golyózápora pedig, 
megbontva a sorok rendjét, tulajdonképpen eldöntötte az összecsapás sorsát 
is.53 Szintén a lövészekre hárult az a feladat is, hogy a szétszórt ellenséges 
csapatokat tüzükkel állandóan nyugtalanítva üldözzék, újbóli gyülekezésüket 
megakadályozzák.54 

A lőfegyver, vagy annak hiánya nemcsak befolyásolhatta, de teljes mérték
ben el is dönthette egy-egy csata sorsát. Ez történt 1547-ben az angol—skót 
háború pinknie-i ütközetében is. A bátor és jól képzett skót pikások rohamát 
a nehézlovasság megállította, majd az angol íjászok és lövészek léptek műkö
désbe. A kegyelemdöfést pedig a soronként előrelovagoló és pisztolyaikból 
közelről sortüzet adó spanyol lovasok adták meg. A közelharcban oly kiváló 
skót katonák tehetetlenül álltak az ellenséges tűzben, majd rendetlen futásnak 
eredtek.55 

A XVI. század utolsó harmadának éveiben a hugenotta lövészek harcai bi
zonyították újból és újból, hogy a kézi lőfegyver immár a korszak teljes 
értékű, hatásos és veszedelmes fegyverévé vált. Ezt jelzi az is, hogy a mont-
contouri csatában (1569) a protestáns lövészek — fedezett felállításban — 
több lovasrohamot is képesek voltak egyéb támogatás nélkül, pusztán lőfegy
vereik tüzével visszaverni.56 Arnay le Duc-nél (1570) pedig hét órás — nem 
tévedés, hét órás — tűzharc folyt a katolikus csatárláncok és a terepadottsá
gokat igen jól kihasználó hugenotta lövészek között.57 Még ragyogóbb sike
reket értek el a lövészek a coutras-i ütközetben (1587). Egy négyszáz harcosból 
álló puskás csapat megfutamította az- ellene küldött lövész csoportosítást 
(200 fő), elhárított egy lovassági támadást, majd megtámadott és szétvert egy 

49 Brandt, Felix: Die Schlacht bei Pav ia . Militärgeschichte, 1979/1. 83. o. 
50 Rüstow: 1/296. o. • . 
51 Rüstow: 1/290—296. o. ; Weygand: 130. o. ; Schwarz : -87. o. • 
52 Schwarz: 87. o. 
53 Rüstow: 299—300. o. 
54 Uo. 300. o. 
55 Schwarz: 106. o. -
56 Uo. 137. o. 
57 Uo. 139. o. 
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kb. 2000 fős, pikásokból és muskétásokból álló gyalogezredet.58 Eközben más 
hugenotta lövészek körülvették a már tüzérségi tűzzel is megtépázott, de harc
edzett picardiai regimentet és fegyvereik tüzével szétszórták.59 Széles, ám 
mindössze két sor mélységű felállításukkal a francia lövész katonák olyan 
harcrendet alakítottak ki, amely nagyszámú lőfegyver egyidejű használatával 
biztosította a tűz hatékonyságát.60 

A tűzfegyverek elterjedésében a hatásosság és a sokoldalú felhasználhatóság 
mellett még számos más tényező is szerepet játszott. így például az, hogy a 
XVI. század közepére, második felére értek be a nagy földrajzi felfedezésekkel 
megindult gazdasági-társadalmi változások. Az európai ipari fejlődés eredmé
nyei, a technikai, technológiai újítások, a megújuló munkaszervezés megte
remtették a gazdasági hátteret az olcsó, de hatásos tűzfegyverek tömeges elő
állítására.61 

A gazdasági átalakulásokkal egyidőben, nem kis részben azok hatására, 
olyan szociális erjedés, illetve demográfiai változás indult meg, amely a tömeg
használatra alkalmas olcsó fegyverzet mellé megteremtette a zsoldoshadsere
gek f elállításához szükséges nincstelenek tömegét.62 

Ebben az időszakban, ha a zsoldos fegyver nélkül állt szolgálatba, felszere
lését a toborzást végző ezredestől kellett meglehetősen borsos — gyakran 
2—3 havi zsoldot kitevő — áron megvásárolnia. Aki tehát kénytelen-kellet
len a katonáskodást választotta megélhetésül, sokkal jobban járt, ha fegyver
zetét saját maga szerezte be. Mivel a gyalogság általában a legrosszabb 
anyagi helyzetű rétegekből verbuválódott, érthető, hogy a katonák — ha 
egyáltalán módjukban állt a vásárlás — pénzüket csak a viszonylag elérhető 
áron megkapható lőfegyverekbe tudták befektetni.63 

A jelentkezőket azonban nem kizárólag a drága fegyverzet, hanem más, 
nagyon is ésszerű megfontolások is nemegyszer elriasztották a pikás szolgálat
tól. A harcmezőn egy lövész jóval szabadabbnak, aktívabbnak érezhette magát. 
Mozoghatott, úgy vélte, reagálhat az őt ért támadásokra, fedezhette magát, 
vagy viszonozhatta a tüzet. Nem így a pikás ! Ö, feladata szerint, előreszegezett 
pikával, moccanatlanul állta a lovasság rohamait, nem mozdult, ha ágyúgo
lyók zúgtak a sorok között, s nem hagyhatta el helyét akkor sem, ha az ellen
ség lövészei „pikája hegye előtt" töltötték fegyverükbe a neki szánt golyót. 
E szolgálatot tehát veszélyei a magasabb zsold ellenére sem tették igazán 
vonzóvá. 

Emellett az is hozzájárulhatott a kézi lőfegyverek elterjedéséhez, hogy a 
lőfegyverekkel, távolról folytatott harc sem különösebb testi erőt, sem akkora 
bátorságot, vagy pszichikai állóképességet nem követelt meg. Ezenkívül men
tesítette a katonát az emberölés tényével való közvetlen szembesüléstől is. 

58 Uo. 142. o. : 
59 Uo. 143—144. O. 
60 Uo. 141. o. 
61 Schmidtchen, Volker: Bombardéri, Befestigungen, Büchsenmeister. Düsseldorf, 1977. 42. o.; 

Pollard's History of Firearms. (General Editor: Claude Blair) 1983. 61. o.; A fegyvergyártás fel
lendülését a Sebald Pögl fegyverműves műhelyében gyártott szakállasok számának emelkedése 
szemlélteti a legjobban: 1498-ban 500 db; 1500-ban 1250 db; 1504-ben 2000 db; 1506-ban 4152 db 
fegyvert készítettek. In : Kurzman, Gerhardt: Kaiser Maximilian I. und das Kriegswesen der 
österreiehen Länder und das Reiches. Wien, 1985. 147. o. 

62 Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása.A tőkés mezőgaz
daság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században. Budapest, 1983. 140—146. o. és 461. o. 

63 Egy, a kilencvenes évek végéről származó költségvetés szerint egy pikás fegyverzete 8 
gulden 26 kreutzerbe, egy lövészé pedig, mindössze 3 gulden 55 kreutzerbe került. Zwledeneck— 
Südenhorst: Kriegsbilder aus der Zeit der Landsknechte. Stuttgart, 1883. (A továbbiakban: 
Zwiedeneck—Südenhorst) 275—276. o. 
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A kézi lőfegyverek műszaki jellemzői, hatásfoka 
a XVI. században 

Jóllehet az előző fejezetben említett tényezők jelentős mértékben elősegí
tették a kézi lőfegyverek tömeges elterjedését, ámde az igazi hajtóerőt még
sem ezek, hanem a fegyverek hatóereje, hatásfoka jelentette. 

Tárgyalt korszakunkban a nagy tömegben használt kézi lőfegyvereket álta
lában vagy kanócos, vagy keréklakatos lakatszerkezettel (ritkán mindkettővel 
egyszerre) látták el. 

Bár a kanócos lakatok első példányai a XV. század derekán, a negyvenes, 
hatvanas évek tájékán jelennek meg,64 a XVI. század elejére kristályosodott 
ki a legegyszerűbb, legmegbízhatóbb szerkezet. A lakat egyik legfontosabb 
eleme egy, a kakassal összehegesztett ovális vas-, vagy acéllapocska volt. A 
kakas a lakatlemez külső, az említett lapocska pedig annak belső oldalán, 
közös tengelyen helyezkedett el. Az elsütő szerkezet egy — alsó és felső szárát 
hosszan megnyújtott „Z" betűre emlékeztető — vaspálca volt. A „Z" közepét 
tengely fúrta át, így, ha a „Z" alsó szárát megemelték, a felső szár előre bu
kott. A „Z" felső szárának végét oldalirányban meghajlították, s az ovális 
lapocska kivágásába akasztották. Ha a „Z" alsó szárát, mely a fegyver tusa 
alatt hátrafelé nyúlt, a lövész felfelé húzta, vagyis a tushoz szorította, a „Z" 
első fele lesüllyedt, magával húzva az ovális vaslapocskát és a vele együtt 
elforduló kakast is. A kakas pofái közé szorított izzó kanóc a serpenyőbe ért, 
a fellobbanó lőpor pedig a gyújtócsatornán keresztül begyújtotta a golyót 
kiröpítő töltést.65 

A XVI. és a későbbi századok folyamán e szerkezet működési elve — a köz
nyelvben ravaszként emlegetett elsütő billentyű 1580—1600 közötti elterjedé
sétől eltekintve — mit sem változott.66 

Az automata fegyverek korában élő ember számára talán érthetetlen, miért 
ragaszkodtak a katonák minden hátránya ellenére közel két évszázadon ke
resztül a kanócos gyújtású fegyverekhez. Hiszen a kanóc „ . . . túlságosan ér
zékeny volt az időjárásra: nemcsak az eső vagy hó, hanem a párás, ködös le
vegő is átnedvesítette, nyirkossá tette... Szélben viszont túl hevesen izzott, 
szórta a szikrát... "67 Emellett a lövésznek harc közben állandóan ügyelnie 
kellett, nehogy a kezében tartott izzó kanóc töltés közben fellobbantsa a lőport. 
Tüzeléskor pedig előfordulhatott, hogy a kanóc, túl rövid lévén, nem ért bele a 

• 

64 Müller, Heinrich: Historische Waffen. Berlin, 1957. (A továbbiakban: Müller, 1957) 123. o. 
Lugs, Jaroslav: Handfeuerwaffen. Berlin, 1973. (A továbbiakban: Lugs) 16. o.; Blair, Claude: 
European and American Arms c. 1100—1850. New York, 1962. (A továbbiakban: Blair, 1962.) 42. o. 

65 A kanócos lakat működésének leírása: Lugs, 16. o.; Müller, Heinrich: Gewehre, Pistolen, 
Kevolver. Leipzig, 1979. (továbbiakban: Müller, 1979.) 22. o.; Kalmár János: Régi magyar fegy
verek. Budapest, 1971. (A továbbiakban: Kalmár) 194—195. o.; Thierbach, Moritz: Die Geschicht
liche Entwicklung der Handfeuerwaffen, bearbeitet nach den in den deutschen Sammlungen 
noch vorhandenen originalen. Dresden, 1886. (A továbbiakban: Thierbach) 10. o. 

66 A kisebb technikai tökéletesítések közül megemlíthető még a serpenyő végére felszerelt 
ún. ernyő, amely a lövész szemét oltalmazta az esetleg kipattanó szikráktól. De elkészült a 
lakatszerkezetnek egy olyan, nem túl elterjedt változata is, amelynél a serpenyőfedél a kakas 
lehajlásakor .automatikusan" kinyílik. Thierbach: 11—12. o.; A „ravasz" megjelenésére uő., uo. 
11. o. I 

67 Balázs József—Pongó János: Pisztolyok, revolverek. Budapest, 1977. (A továbbiakban: 
Balázs — Pongó) 15. o. 
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serpenyőbe, vagy az, hogy az ott fellobbanó lőpor elfújta, illetve letépte a 
kanóc izzó végét.68 

Mivel egy óra alatt, a minőségtől függően, 30—60 cm kanóc is elégett, ez a 
gyújtási mód nem volt éppen gazdaságosnak nevezhető.69 Ám a kortársak a 
legtöbb problémára megtalálták a megoldást. A gyújtózsinórokat például vegyi 
úton, salétromsavas áztatással tették lassúbb égésűvé.70 A zsírral, vagy sza
lonnával bekent gyújtó serpenyőben a lőpor még a legnagyobb záporban is 
órákig száraz maradt.71 A katonák esőben, nedves időben a kalapjuk, vagy a 
köpenyük, ruhájuk alatt tartották a kanócot.72 A XVII. századtól egyre elter
jedtebbé vált a kanócrejtő is. Ez nem volt más, mint egy kis, lyukacsos fém
henger, amit a katona az övére akasztva viselt. Ha a kanóc izzó végét ebbe 
beledugták, nem aludt el, mégsem akadályozta a katona mozgását, a fegyver 
töltését.73 Éjszakai akcióban pedig az így már a ruha alá rejthető égő kanóc 
nem árulta el settenkedő tulajdonosát. 

A kanócos lakat mellett, annak hibáit kiküszöbölendő, a XVI. század má
sodik felében rendkívül elterjedtté vált az ún. taplós puska. A gyújtás feladata 
ezeknél a fegyvereknél a kakas hüvelyszerü pofái közé szorított, néhány 
centiméter hosszú taplódarabkára hárult. Ez a módszer szinte száz százalékos 
biztonsággal garantálta az elsütést. Nagy hátránya volt azonban, hogy lövéskor 
a szúróláng, illetve a gázkifúvás széttörhette, vagy kitéphette a helyéről a 
taplót. így a lövésznek gyakorlatilag minden lövés után új darabot kellett a 
magával hordott izzó kanócról meggyújtania, és a kakasba szorítani.74 

A felsorolt nehézségek ellenére a kanócos szerkezetű fegyvereket tarthatjuk 
a világ eleddig leghuzamosabban használt, legáltalánosabban elterjedt lőfegy
vereinek. Ezt elsősorban végtelen egyszerűségüknek, megbízhatóságuknak és 
főként olcsóságuknak köszönhették. 

Korszakunk másik igen elterjedt, de bonyolultabb és drágább lakattípusa 
az ún. keréklakat volt. Megjelenésének helyét és idejét, „feltalálásának" dicső
ségét a korszerű szakirodalom már nem próbálja egyetlen személyhez vagy 
területhez kapcsolni. Számos, közel egykorú, a XV—XVI. század fordulójának 
éveiből származó forrás igazolja, hogy ez a szerkezeti elv Dél-Németország, 
Észak-Itália, sőt Magyarország területén 1517-et, az állítólagos nürnbergi fel
találást megelőzően már ismert volt.75 

Az idők folyamán a keréklakatos szerkezetnek számtalan, helyi formai 
sajátosságokkal rendelkező változata alakult ki. Dolgozatunk keretei sajnos 
nem teszik lehetővé, hogy egyenként megismerkedjünk a német, itáliai, francia 
vagy cseh lakatok fejlődésével, egyedi vonásaival. Mindössze az új szerkezet 
működési elvének vázlatos ismertetésére vállalkozhatunk. 

68 Wagner, Eduard: Ars Bella Gerendi aus dem Soldatenleben im Dreissigjährigen Krieg. 
Praha, 1980. (A továbbiakban: Wagner) 93. o; Von alten Handfeuerwaffen. Entwicklung, Technik, 
Leistung. Sonderausstellung im Landeszeughaus. Graz, 1989. (A továbbiakban: Von alten Hand
feuerwaffen) 28. o. 

69 Thierbach: 19. o. 
70 Csillag Ferenc: A fegyverek szerepe a hadművészet fejlődésében. Hadtörténelmi Közlemé

nyek, 1854. 22. o 
71 Müller, 1979. 52. o. 
72 Thierbach: 17. o. 
73 Wagner: 86. o. 
74 Von alten Handfeuerwaffen: 28. o.; Thierbach: 15—16. o. 
75 Myatt, Frederick: The Illustrated Encyclopedia of Pistols and Revolvers. London, 1980. 

10. o.; Durdik, Jan — Mudra, Miroslav — Sada, Miroslav: Alte Handfeuerwaffen. Praga, 1977. 
(A továbbiakban: Durdik — Mudra — Sada) 43—44. o.; Essenwein: Quellen zur Geschichte der 
Feuerwaffen. Leipzig, 1872. (A továbbiakban: Essenwein) 119. o.; Blair, 1962. 43. o.; Blackmorer 
Howard: Guns and Rifles of the World. London, 1965. (A továbbiakban: Blackmore) 19—21. o. 
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Mint neve is mutatja, az új lakat lelke nem más, mint egy acélból készült, 
finoman fogazott, vagy barázdált kerék. Egy három-négy szemből álló kicsiny 
lánc egyik végét U-alakú lemezrugóhöz, másik végét pedig a kerék tengelyé
hez rögzítették. A kereket elforgatva (felhúzva) a lánc feltékeredett a ten-' 
gelyre és megfeszítette a rugót. Az elsütő billentyű meghúzása kioldotta a 
kerék rögzítését. A rugó lecsapódásának ereje a tengelyről a láncot letekerte és 
megpörgette a kereket. A kakas pofái közé szorított piritboľ a serpenyőn ke
resztül forgó kerék szikrákat csiholt, melyek fellobbantották a finom gyújtó
lőport, s eldördült a lövés.76 Ha eldördült! A meglehetősen összetetten működő 
szerkezet ugyanis számos hibalehetőséget hordozott magában. Mivel a kerék à 
serpenyő alján keresztül forgott, a lőpor elégése után visszamaradó ragacsos 
szennyeződés és a piritszilánkok könnyen bekerülhettek a szerkezet belsejébe. 
Emellett 4—5 lövés után a kereket valamennyire meg kellett tisztítani a lőpor
maradványoktól, különben nem fejlesztett szikrát.77 A korai konstrukciók oly 
érzékenyek voltak, hogy felhúzott állapotban egy-egy nagyobb ütésre, rázkó
dásra is elsültek.78 Ezt a problémát biztosító mechanizmus beépítésével ugyan 
megoldották, de a kerék gyors kopásán és piszkolódásán nem tudtak segíteni. 

Mivel e szerkezet, gyengéi ellenére, lehetővé tette a lovasság tűzfegyverek-! 
kel való ellátását, gyorsan elterjedt. A XVI. század harmincas-negyvenes évéi
ben jelentek meg až első, keréklakatos pisztollyal felfegyverzett egységek,79 á. 
század közepétől pedig majd minden lovaskatona nyerge mellett ott találjuk 
őket. Az 50—60-as években a német lovasok már egész harcmodorukat erre à 
fegyverre építették. Ezt az tette lehetővé, hogy a keréklakatos fegyver 
„ . . .szemben a kanócgyújtásúakkal — elvileg — korlátlan ideig tűzkész álla
potban tartható, ennek következtében szükség szerinti időpontban és a leg
rövidebb időn belül használható... ' * Ráadásul, zárt szerkezet lévén, a ned -̂
vességre sem volt olyan érzékeny.81 

A lakatszerkezetek után ismerkedjünk még a XVL század második felének 
leggyakrabban használt kézi lőfegyvereivel. 

A korban, egyrészt a fegyvergyártás kézműipari jellege, másrészt nagyfokú 
területi megosztottsága miatt, nem alakultak, nem alakulhattak ki méreteikben 
egységes fegyvertípusok. Ennek megfelelően a bemutatandó fegyverfajtákat 
csak az adott típus egyes reprezentatív darabjainak adataival jellemezhetjük. 

Ismertetésünket, annak ellenére,, hogy a XVI. század közepére a harcmezők
ről már jórészt eltűntek, a szakállás puskákkal kell kezdenünk. Ezt két tényező 
is indokolja: egyrészt ezek voltak az első kézi tűzfegyverek, másrészt pedig, 
hiába szorultak vissza a várak falai, erődített táborok szekerei mögé, továbbra 
is a korszak legnagyobb tűzerejű kézi lőfegyverei voltak. 

Szakállas puskának nevezzük azokat a —: visszarúgást felfogó csőnyúlvánnyal 
ellátott — nehéz kézi lőfegyvereket, amelyeknek harci körülmények közötti 
kezeléséhez egyetlen, átlagos képességű katona ereje elégséges. Á tüzeléshez! 

76 A k e r é k l a k a t o s szerkeze tek m ű k ö d é s é n e k le í rása : Jahns, 1880. 1203. o. ; Thierbach : 31-r32. o. ;. 
Durdik — Múdra — Sada: 43. o . ; Kalmár: 197—198. o . ; Müller, 1979. 42—43. o. ; Blair, 1962. 42.. O.; 
Pope: 73. o. ; Rogers, C. B.: Weapons of the Br i t i sh Soldier. London , 1960. (A t o v á b b i a k b a n : 
ROQGTS) 54 55. o. •'' 

77 A k e r é k i a k a t o s szerkeze tek h á t r á n y a i r a 1. Kalmár: 197—198. o . : Thierbach: 32—33. o . ; Von 
al ten Haftdf everwäf f eh : 16. o. ; Balázs — Tonga : 18. o . ; Meynert: 1/421. o.. . . . . < - s , : . 

78 Lugsi 26. o. '*' • - ' ' ; 
' 79 Essenwein: 120. o. ; Rogers:: 55. o. ; Müller, 1979. 41. o. ; Blair, 1962. 43; o . ; Lugs-: 22. o . . • '< 

80 Balázs — Porigó: 17. o. ' . j .. . v i ; • •• i. • •> : 
81 Schwarz: 135^--'o:; Wagner: 252. o. • . ' •*'.'; • . • . ., i '. 
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azonban feltétlenül szükséges volt a fegyyer alátámasztása és a szakáll szilárd 
rögzítése.82 

A XVI. század második felének szakállasai általában 6—8 lat súlyú ólom
golyók kilövésére voltak alkalmasak.83 A cső hossza 4—7 láb, azaz kb. 1,2—2 
méter között ingadozott.84 Ezen időszak szakállasairól viszonylag teljes képet 
adhatnak a grazi Zeughaus fegyverei, ö t változatlan formában megmaradt 
korabeli fegyver méreteit mutatjuk be.85 

1 2 3 4 5 
Kaliber (mm) 
A fegyver súlya (kg) 
A fegyver hossza (cm) 
Lakatszerkezet 

(k =* kanócos lakat, ke = kettős, kanócos és kerekes lakat) 

Ezek az impozáns méretű fegyverek a XVI. században oly gyakori várhábo
rúk nélkülözhetetlen eszközei voltak. Töltésüket, irányzásukat, mint minden 
más kézi lőfegyverét, egyetlen katona végezte. A nagyobb lőtávolság és átütő
erő azonban elsöprő fölényt biztosított számukra a többi kézi lőfegyverrel 
szemben. A korszerű szakállasok hatásosság tekintetében nem sokkal marad
tak el a könnyű falkonéták mögött.86 Sőt a várharcokban talán még sokolda
lúbbnak bizonyultak mint a kis kaliberű lövegek. Mivel egy ember elbírta 
őket, gyors helyváltoztatásra voltak képesek. Szükség esetén tehát jelentős 
tűzerőt lehetett gyorsan a vár egyik, vagy másik pontjára összpontosítani. 
Emellett ez a fegyver nem igényelt előre kiépített tüzelőállást sem, mert fekve, 
a romok között megbújva, futóárkokból, vagy lőrés mögül egyaránt tüzet 
lehetett nyitni. Viszonylag kis mérete lehetővé tette, hogy a veszélyeztetett 
pontok közelében nagyobb számban alkalmazzák. Ha elegendő fegyver állt 
rendelkezésre, 2—3 fős csoportok kialakításával, a tüzelést szinte folyamatossá 
tehették. A legjobban célzó lövészek tüzeltek, segítőtársaik pedig a fegyverek 
újratöltéséről gondoskodtak. 

A szakállasok sokféle mérete, kalibere, no meg a lövedékek különböző fajtái, 
számos variációs lehetőséget kínáltak egy-egy harci feladat megoldásához. 
A legsokoldalúbban használhatóak mégis a hosszabb csövű fegyverek voltak. 
A XVI. századi ostromok harci cselekményei jórészt a falaktól számított 
200—250 m-es sávban, a kézi lőfegyverek hatásos lőtávolságán belül játszódtak 

82 A definíciót 1. Kelenik József: Szakállas puskák XVI. századi magyarországi inventáriu-
mokban. Hadtörténelmi Közlemények, 1988. (A továbbiakban: Kelenik, UK. 1988.) 491. o. 

83 Thierbach: 9. o.; Schwarz: 117. o.; Essenwein: 121. o.; Fäsch, Johann Rudolf: Ingenieur-
Artillerie -und See Lexicon. Dresden und Leipzig, 1735. 234. o. 

84 Meynert: 1/416. o.; Meyers Großes Conversation Lexikon. Leipzig und Wien, 1903. V/125, o.; 
Gatti: 11/455—456. O. 

85 Pickler—Meran: Das Landes—Zeughaus in Graz. I—II. Leipzig, 1880. (A továbbiakban: 
Pickler—Meran) 11/125—127. o. 

86 Egy 3 fontos falkonéta lőtávolsága vízszintes csőállásnál 260, egy 6 fontos nyolcados kar-
thauné kb. 650 lépés volt. Luis Collado: Platica manual de Artilleria. Venedig, 1568. In: Jahns. 
1890. 11/671. o., illetve Johan Jacobi von Wallhausen: Archiley Kriegskunst. Hanau, 1617. (A to
vábbiakban: Wallhausen, 1617) 30. o. A szakállasok lőtávolságát Meynert 600 lépésben adja meg. 
Meynert: 1/416. o. 
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le. (Lehetőség szerint a réstörő ütegek is ilyen távolságban tevékenykedtek.)87 

E távon belül pedig a szakállasok előnyei vitathatatlanok voltak. Gyalogos 
támadás esetén nagyobb, 4—500 méteres lőtávolságuk lehetővé tette, hogy a 
rohamoszlopokra a lövegekkel egy időben nyissanak tüzet. 100—150 méteres 
távolságon belül átütötték a kézi lőfegyverek lövedékeinek még ellenálló, 
10—15 cm vastag deszka-, illetve gerendafedezékek falát.88 Könnyebb vas-, 
vagy kőlövedékkel a 300—500 méterre levő kisebb-nagyobb csoportosulásokat, 
ütegállásokat is lehetett lőni, de a szakállasok zavarhatták, veszélyeztethették 
az eredményesebb réstörés érdekében közelebb telepített ostromlövegek kezelő 
személyzetét is. 

A rövid csövű, nagyobb űrméretű fegyverek a rohamok visszaverésében 
bizonyultak nélkülözhetetlennek. 5—6, néha tucatnyi kisebb puskagolyót, sö
rétet, vas- és kőtörmelékből álló „kartácsot" zúdítottak a közvetlen közelre 
bevárt támadókra.89 A rések előtt óhatatlanul összetorlódó tömegben az ilyen 
sortüzek leírhatatlan mészárlást vittek végbe. 

A szakállasok egyetlen komolyabb hátránya az volt, hogy a tüzeléskor ke
letkező nagy hátralökő erő felfogásához mindenkor erős, szilárd támaszt igé
nyeltek. Egy várban azonban ez aligha jelentett problémát. 

Míg korszakunk várharcainak legerősebb kézi lőfegyverei a szakállasok 
voltak, a harcmezőket a muskéta uralta.90 

Az új fegyver a XVI. század 20-as éveinek elején tűnt fel az Itáliában 
harcoló spanyol hadsereg soraiban. Bár már Ghiaránál (1521) és Bicoccánál 
(1522) is részt vehettek a harcokban, az igazi szenzációt páviai szereplésük 
jelentette.91 A teljes vértezetű francia lovagok támadása minden hősiességük 
ellenére összeomlott a muskéták tüzében. 

A szakirodalomban máig folyik a vita arról, hogyan és milyen fegyverekből 
alakultak ki a muskéták. Nem tisztázott, hogy vajon a könnyű kézi lőfegyverek 
méreteinek növelésével, vagy pedig egy nehezebb tűzfegyvernek az emberi 
erő és teherbíró képesség határaihoz való igazítása révén jöttek létre. A nehe
zítés útján való kialakulásának mindenesetre ellentmond a lőfegyverek fej
lődése során megfigyelhető állandó súlycsökkenés.92 Itáliában a XV. század 
végétől a legkönnyebb culverin fajták neve volt a moschetto.93 De a könnyű 
lövegek egy csoportját még a XVI—XVII. században is muskétának nevezték.94 

Mivel e fegyverek formája, felépítése teljes mértékben azonos volt a lövege
kével, nem tartjuk valószínűnek, hogy a kézifegyverként használt muskéták 
belőlük alakultak volna ki.95 

87 Wallhausen, 1617. 28. o. 
88 Az átütőerőre nézve lásd a 96. oldalon megadott mérési eredményeket. 
89 Essenwein: 121. o.; Apróbb golyókat, illetve sörétet a magyarországi harcokban is használ

tak a szakállasokhoz, mint azt Sáros 1557-es és 1606-os inventáriumai is tanúsítják: „Einfasslen 
schrot zum Toppelhacken 1" illetve „Schrot zum Toppelhackhem halb Thunen" Magyar Orszá
gos Levéltár. Magyar Kamarai Levéltár. A Magyar Kamara Archívuma. Urbaria et Coscriptiones. 
Fasc. 76. Nr. 2. 

90 Parker, 1988. 17. o. 
91 A muskéták megjelenésének idejére 1. Schwarz: 118., 120. o.; Blair, 1962. 50—51. o.; Tarassuk, 

Leonid — Blair, Claude: The Complete Encyclopedia of Arms and Weapons. London, 1982. (A 
továbbiakban: Arms and Weapons) 348. o. 

92 Bővebben lásd Kelenik, HK. 1988. 488. o. 
93 Arms and Weapons : 347. o. 
94 Gatti: 12/310. o.; Dillich, Wilhelm: Kriegsbuch I—II. Franckfurt am Mayn, 1689. Fakszimile 

kiadás, Magstadt, 1967. 1/447. o. 
95 Weller, Joe: Weapons and Tactics. New York, 1966. (A továbbiakban: Weller) 51. o. 
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A hírnevüket a pávai csatában megalapozó korai muskéták egy 4 latos (kb. 
70 g) ólomgolyót 300 lépésnyi távolságra lőttek ki olyan erővel, hogy a törté
netíró Paulus Jovius szerint gyakran két lovat, vagy katonát is leterítettek 
egyszerre.96 Ezeknek a villáról tüzelő fegyvereknek az űrmérete és hatóereje 
a könnyebb szakállasokéhoz állt közel. Ennek alapján — több szakíró véle
ményével egybehangzóan — úgy véljük, hogy a muskéták a könnyebb szakál
lasokból fejlődtek ki.97 Megmaradt az ezekre jellemző kaliber és csőhossz, ám 
a csőfal vastagsága jelentősen csökkent.98 A fegyver így jóval könnyebbé vált, 
de a korábbinál kisebb lőportöltetet is bírt el. A visszalökő erő elviselhető 
mértékére való csökkentése, illetve a görbített tusás ágyazat nélkülözhetővé 
tette a szakállnyúlványt." 

Noha a mušketa a gyalogság kezében minden addiginál hatékonyabb fegy
vernek bizonyult, csak a század hatvanas-hetvenes éveiben kezdett fontosabb 
szerephez jutni. Az 1590-es évekre azonban már uralja a harcmezőket. Ebben 
talán az is szerepet játszott, hogy a németalföldi szabadságharc, a francia val
lásháború, és a tizenötéves háború hosszan elhúzódó harcai nemcsak a mennyi
ségi növekedést, hanem a fegyverek technikai fejlesztését is nagymértékben 
elősegítették. Ez a késztetés tükröződik pl. a lőfegyverek súlyának rohamos 
csökkenésében is. A XVI. század közepén egy muskéta átlag 8—10, a kilenc
venes években már csak 6—7, a XVII. század első évtizedeiben pedig mind
össze 4—5 kilogramot nyomott.100 

Csökkent a fegyverek hossza és űrmérete is. Ezt részben a fémmegmunkálás 
és a lőporgyártás fejlődése, részben pedig az tette lehetővé, hogy ä páncél 
alulmaradt a lőfegyverekkel folytatott versenyben. 90—100 méteren belül a 
muskéták minden viselhető súlyú páncélt átütöttek.101 Ennek megfelelően a 
mellvértek falvastagsága kezdett lassan a közelharc legveszedelmesebb fegy
verének, a pisztolynak az erejéhez igazodni. Az ilyen vérteken pedig — a 
megadott távolságon belül — a csökkentett méretű muskéták golyói is képesek 
voltak áthatolni. 

A kézi lőfegyverek másik nagy és felettébb népes csoportját a muskétánál 
könnyebb, alátámasztására, puskavillára nem szoruló fegyverek, az ún. 
arquebusék alkották. A sokféle ágyazati forma, a típusonként eltérő hossz, 
űrméret és a különféle lakatszerkezetek kombinációja, a regionális sajátságok 
oly hihetetlen sokszínűségét hozta létre, amelynek bemutatása egy önálló 
dolgozat kereteit is szétfeszítené. Az egyetlen közös vonás — nevezzék bár 
ezeket a fegyvereket hakennek, arquebusnak, calivernek vagy petronelnek —, 
hogy tulajdonosuk szabad kézből, feltámasztás nélkül tüzelhetett velük. 

96 Idézi Delbrück: Iv/59. o. 
97 Dupuy, Ernest — Dupuy, Trevor: The Encyclopedia of Miltary History. New York, 1970. 

449. o.; Gatti: 11/456. o.; Schwarz: 207. o.; Poten, B.: Handwörterbuch der gesamten Militär
wissenschaften. Bielefeld—Leipzig, 1877. (A továbbiakban: Poten) 1/89. o. 

98 Pope: 53. o.; Boeheim, Wendelin: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig, 1890. (A továbbiak
ban: Boeheim) 455. o.; Schwarz: 118. o.; Schmidt, Rudolf: Die Entwincklung der Feuerwaffen 
und andere Kriegswerkzeuge. Schaf f hausen, 1868. (A továbbiakban: Schmidt) 48. o. 

99 Pope: 53. o.; Boeheim: 455. o. 
100 Rogers: 53. o.; Durdik — Mudra — Sada: 39. o.; Funcken, Liliane und Fred: Rüstungen 

und Kriegsgerät der Ritter und Landsknechte 15—16. Jahrhundert. München, 1980. (A továbbiak
ban: Funcken) 50. o. ; Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte I—II. Berlin, 1985. (A továb
biakban: Wörterbuch) 11/663. o. ; Hahlweg, Werner: Die Heeresreform der Oranier und die an
tike. Berlin, 1941. 33. o. 

101 The New Cambridge Modern History III. Cambridge, 1968. (Edited by Wernham, R. B.) 
<A továbbiakban : Cambridge History) 188—189. o. 
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A XVI. század közepén, második felében a könnyebb kézi lőfegyverek és a 
muskéták között csak méretbeli különbségek voltak.102 A lövészek jellemző 
fegyvere az általában kanócos, 1,2—1,5 méter hosszú, 2,5—4 kg súlyú, 14—18 
mm űrméretű könnyű puska volt.103 

A kor lovasságának fő fegyverévé a másfél—két kilogrammot nyomó kerék
lakatos pisztoly vált. Ezek az 50—60 cm hosszúságú fegyverek a maguk 11—14 
mm-es űrméretével azonban inkább csak a közelharc eszközei maradtak.104 

A fent bemutatott lőfegyverek a XVI. század második felében a harcmezők 
mellékszereplőiből az ütközetek sorsát eldöntő, a harcászat egészét meghatá
rozó tényezővé váltak. Ennek ellenére a korral foglalkozó történészek, sőt 
hadtörténészek egy része is nehezen kezelhető, pontatlan, rossz hatásfokú, 
kezdetleges eszköznek tekintette, tekinti őket. 

A szakmunkákban gyakran hivatkoznak arra az adatra, mely szerint a jól 
képzett íjász egy perc alatt 10 nyílvesszőt lőtt ki 200 méteres távolságra.105 

E „nagyszerű" eredmények ellenére a XV. század utolsó, illetve a XVI. század 
első évtizedeire az íj — Angliát kivéve — eltűnt a harcmezőkről.106 Helyét 
pedig az — állítólag — „nehezen kezelhető," „csak hosszú idő alatt újratölt
hető," „mindössze 100 méterig hatásos" kézi lőfegyverek vették át.107 Ezt az 
ellentmondást — egy jó hatásfokú fegyver felváltását egy jóval primitívebbel 
— a szakirodalom egy része a következőképpen véli feloldani: az íj kezelésének 
készségszintű elsajátításához sajátos érzékre és hosszú-hosszú évek gyakorla
tára volt szükség. Egy puskás viszont már néhány napos kiképzés és gyakorla
tozás után harcba indulhatott.108 

Mindez igaz, de önmagában nem elégséges magyarázata az íjászok teljes 
eltűnésének. Hiszen ha az íj csakugyan olyan kiváló, a lőfegyver pedig csak
ugyan olyan otromba és használhatatlan volt, a két fegyvernek jó ideig egymás 
mellett, egymást kiegészítve kellett volna léteznie. Äm nem így történt. Ennek 
oka pedig feltehetően az, hogy a verseny már a XVI. század kezdetén eldőlt. 
Az íj a lőtávolságot illetően talán kevésbé, de átütőerő tekintetében jócskán 
elmaradt a lőfegyverek mögött.109 

A szakirodalom általában elméleti következtetésekre támaszkodó adatai sze-
iint a XVI. században a pisztolyok 25—30, a puskák 120—150, a muskéták 
pedig 200—250 méteren belül voltak hatásosak.110 Sajnos az idők folyamán 
meglehetősen összemosódott a hatásos lőtávolság és a hordtávolság fogalma. 
A fent megadott határok ugyanis azt jelölik, milyen távolságon belül lehetett 

102 Hewitt, John: Ancient Armour and Weapons in Europe III. Graz, 1967. (Nachdruck) (A 
továbbiakban: Hewitt) 679. o.; Funcken: 56. o.; Arms and Weapons: 347—348. o. 

103 A méretekre 1. többek között: Rogers: 49. o.; Das Deutsche Soldatenbuch. (Herausgegeben 
von W. Deiss.) Leipzig, 1926. 59. o. ; Von der Luntenmuskete zum Sturmgewehr. Katalog zur 
Sonderschau der Entwicklung der Hand -und Faußtfeuerwalfen im österreichischen Heer. 
(Bearbeitet von Erich Gabriel) Wien, 1967. 37. o. 

104 A pisztolyok méreteire 1. többek között: Müller, 1979. 54. o.; Katalog der Dresdener Büch
senmacher 16—18. Jahrhunderts. (Herausgegeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden.) Dresden, 
1975. 17—36. o. 

105 Hivatkozik rá pl. Parker, 1988. 17. o. 
106 Parker, 1988. 17. o.;Schwarz: 103. o.; Rogers: 51. o.; Daniels: HI/117, o. 
107 Rogers: 47—48. o.; Parker, 1988. 17. o. 
108 Parker, 1988. 17. o. 
109 Fuchs: 1/250. o. 
HO Schwarz: 148. o. 
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az adott fegyverekkel pontcélokra irányzott, célzott lövéseket leadni, ; nem 
pedig azt, mekkora volt a fegyverek legnagyobb lőtávolsága. 

Kevesen tudják például, hogy a muskéták a köztudatban élő 200—250 mé
teren túl is képesek voltak halálos sebet ejteni. „Ügy vélik, hogy a vízszintesen 
tartott muskéta 300 lépésnyire (235,42 m) hord. Mi azonban ... két-három 
alkalommal is úgy tapasztaltuk, hogy 400 lépésről (313,9 m) — két és fél lábat 
számolva egy lépésnek — a normál töltettel kilőtt golyó a céltáblát átütve a 
hátul álló cölöpökbe fúródott. Száz lépéssel hátrébb menve (392,37 m) a golyó 
a kijelölt célnál egy lábbal legfeljebb süllyedve ütötte át a deszkát. Hatszázhúsz 
lépésről (486,42 m) úgy találtuk, hogy a golyónak már nem volt ereje." — álla
pította meg 1670 januárjában a kísérletező kedvű Johann Boxel.111 Philip 
Strozzit, a neves katonát, Thionville ostrománál egy több mint 500 lépésnyi 
távolságból (350—390 méter) leadott muskétalövés Ölte meg.112 Egy 1930-ban 
végzett kísérletben felhasznált muskéta a 39 grammos ólomgolyót 20 grammos 
lőportöltettel 510 méter távolságba lőtte ki.113 

Ma már, hála a grazi Zeughaus munkatársainak, egzakt mérési eredmények 
is állnak a kutatók rendelkezésére. 1988-ban ugyanis a graziak laboratóriumi 
körülmények között vizsgálták jőnéhány eredeti, XVI—XVII. századi fegyver 
lőtávolságát, hatásfokát.114 A kísérletek az osztrák hadsereg fegyvereinek be
lövését végző felixdorfi katonai lőtér létesítményeinek, korszerű műszereinek 
igénybevételével zajlottak. Minden fegyverhez és minden lövéshez ugyanazt 
a fekete, füstös lőport használták. A töltet, mivel a kísérletek során ez bizonyult 
a legoptimálisabbnak, közel jár a golyósúly egyharmadához. A szél, illetve a 
légmozgások hatását a fedett lőtér, a belövőbak és a gyújtólyukon keresztül 
történő elektromos gyújtás pedig a tüzelés közbeni elmozdulást zárta ki. A ki
választott fegyverek mindegyikéből 15—20 lövést adtak le a 30, illetve 100 
méter távolságban felállított, közel embernagyságű (167x30 cm) céltáblákra. 

Mint: azt az alábbi kísérleti adatok remélhetőleg meggyőzően bizonyítják 
majd, a XVI. századi lőfegyverek a kor viszonyai között nagyerejű és hatásos 
harci eszköznek számítottak.115 ; 

111 Á muskéták 200—250.météres;lőtávolságára % többek között: Durdik — Mudra — Sada: 19. o.; 
Wörterbuch : 11/663. o. ; Bóxel kísérleti eredményeit idézi :• Tierbačh : 26. o. , 

112 Wëygand: 127. o. •; 
113 A kísérletet ieírja J-afcobsson: 108—109. o. 
114 A ; kísérletek eredményeit á Von alten Handfeuerwaffen című 'kiadvány foglalja össze. 

; 115 Von alten Handfeuerwaffen: 49—55. o.  



Simacsövű 
szakállas puska Mušketa Kanócos puska Keréklakatos 

arquebus 
Keréklakatos 

pisztoly 

Készítés ideje: 1580—90 körül 1595-ben XVII. század 
első negyedében 1593-ban 1620-ban 

Készítés helye : Felső-
-Stájerország Augsburg Stájerország Suhl Nürnberg 

A fegyver teljes hossza: 224,5 cm 136 cm 105 cm 92,5 cm 69 cm 

A csőűr hossza: 165,5 cm 100 cm 76 cm 64,5 cm 48 cm 

A fegyver súlya: 18 kg 5,48 kg 2,5 kg 2,9 kg 1,59 kg 

Kalibere: 20,6 mm 17,8 mm 15,1 mm 13,2 mm 12,3 mm 

A kísérlet során használt 
golyó súlya: 49,14 g 30,06 g 17,38 g 10,84 g 9,56 g 

A lőportöltet súlya: 20 g H g 6g 5g 6 g 

Az átütött acéllemez 
vastagsága 100 m-ről : 4 mm 2 mm 1 mm 1 mm — 

Behatolási mélység 
száraz fenyőfába 100 m-ről: 189 mm 80 mm 93 mm 84 mm — 

Az átütött acéllemez 
vastagsága 30 m-ről: — 3 mm 2 mm 2 mm 2 mm 

Behatolási mélység 
száraz fenyőfába 30 méterről — 190 mm 146 mm 132 mm 121 mm 



A mérési adatokból kiindulva (33,75 fokos csőemelkedési szög esetén) az 
említett fegyverek elméleti hordtávolsága a következő : 

Simacsövű szakállas: 1278,5 m 
Mušketa: 1094,8 m 
Kanócos puska: 956,9 m 
Keréklakatos arquebus : 834,3 m 
Keréklakatos pisztoly: 811,5 m 
Mint látjuk, a maximális lőtávolságra vonatkozó számítások meglepően ma

gas értékeket adnak meg. Ezen eredményeket azonban, mint arra Temesváry 
Ferenc, a Nemzeti Múzeum fegyvertárának vezetője figyelmünket felhívta, 
elméleti kiindulópontként kell kezelnünk. A gyakorlatban ugyanis jönéhány 
olyan tényezővel kellett számolni, melyek jelentősen ronthatták e fegyverek 
hatásfokát. így például, nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a katonának. 
a harc forgatagában nem mindig volt alkalma a lőportöltet alapos és gon
dos tömörítésére, illetve a lőpor pontos adagolására. Márpedig egy kellőképpen 
le nem döngölt, vagy rosszul lefojtott töltet, â golyósúly egyharmadánál keve
sebb lőpor — a pontatlan célzásról nem beszélve <— jelentősen csökkenthétté 
a lőtávolságot. 

Ezeket a hatásfokot csökkentő körülményeket is figyelembe véve azonban 
úgy véljük, hogy a grazi kísérletek eredményei megnyugtatóan igazolják, hogy 
a korabeli fegyverek abszolút — és vélhetőleg gyakorlati — hatásfoka az eddig 
feltételezettnél magasabb volt. 

Alátámasztják ezt a korabeli feljegyzések is, amelyek elmondják például, 
hogy a muskéták lövedékei a páviai csatában gyakran két egymás mögött álló ló, 
vagy katona testén is átszaladtak.116 A coutras-i ütközetben a 15—20 méter 
távolságból eltalált páncélos lovasokat a muskétalövések ereje a szó szoros 
értelmében kiröpítette a nyeregből.117 Olyan fegyver volt ez, amelynek 
„ . . . csaknem egy inch (2,54 cm) átmérőjű golyója úgy zúzott szét csontot és 
húst, ahogy soha semmiféle íj nem volt képes, becsapódásának ereje csaknem 
biztosan leütötte a lábáról azt, akit eltalált, még akkor is, ha a golyó nem ért 
csontot."118 

E fegyverek gyilkos erejének ismeretében feltehetőnek tartjuk, hogy a mus
kétások, a kisebb találati valószínűség ellenére, már 300—350 méterről tüzet 
nyithattak. A tömegek által tömegekre leadott sortüzek a páncélt nem viselő 
katonák soraiban már ilyen távolságból is képesek lehettek tetemes károkat 
okozni. A hatás szempontjából ugyanis mindegy volt, hogy az ellenséges négy
szögön belül egy-egy lövés a megcélzottat, vagy a mellette állót találta-e el. 
A távolság csökkenésével egyre pusztítóbbá vált a tüzelés, hiszen 150 méterről 
muskéta még mindig átütött kb. 5 centiméternyi fenyődeszkát, vagy egy vé
konyabb páncélt.119 A találati valószínűség is egyre javult, 100 méteres távol
ságból a simacsövű elöltöltős fegyvereknek már minden második lövése talál
hatott.120 

116 Paulus Jovius leírását idézi Delbrück : IV/59. o. 
117 Schwarz: 142. o. 
118 Peterson, Harold — Hamlyn, Paul: The Book of the Gun. Singapore, 1969. 53. o. 
119 Az ezt igazoló kísérletet leírja Müller, 1979. 47. o. 
120 Von alten Handfeuerwaffen : 69. o. 
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Akit ilyen távolságon belül muskétalövés ért, jobban járt ha azonnal bele
halt. A lágy ólomgolyók ugyanis akkora energiával csapódtak be, hogy saját 
méretüknél jóval nagyobb sebet ejtettek. A sebbalisztikai modellkísérletek sze
rint egy 17,5 mm átmérőjű ólomgolyó 9 méteres távolságból 60 mm átmérőjű, 
azaz kb. tenyérnyi időleges bemeneti nyílást vágott.121 Az ilyen lőtt sebek or
vosi ellátása, a segítségnyújtás, a korban rendelkezésre álló eszközökkel, tel
jesen kilátástalan volt.122 A szerencsétlen áldozat egy végtagsérülésbe is bele
halt, mint például Erasmus Praun, a komáromi vár parancsnoka, akit a jobb 
térdénél talált el egy puskagolyó.123 Kurtz ezredes 1594 májusában az eszter
gomi Víziváros elleni rohamban kapott halálos lövést — a lábába.124 Forgách 
Simon 1551-ben tizenegy szúrt és vágott sebből vérezve maradt Lippa falai 
alatt. Mégis „ . . . az orvosok gondoskodása folytán később erőre kapott, épp 
csak a homlokán és a jobb szeme fölött húzódó seb hagyott rajta nyomot."i25 

Bezzeg Martonfalvy Imre deák kis híján belepusztult abba a két évi kínos 
betegeskedéssel járó sebbe, amit egy karjába fúródott puskagolyó okozott.126 

A lőfegyverek amúgy is elborzasztó hatását a katonák fortélyai még félel
metesebbé tették. A puskákba és muskétákba gyakran 2—3 golyót, vagy durva 
sörétet töltöttek, ami azután „ . . . közelről, a páncél nélküli katonák között 
olyan pusztítást végzett amilyet a sörét szokott a madarak között... "127 A 
rendkívüli erejű muskétákból a hozzáértők „láncos" golyót is kilőhettek. Két 
— feltehetőleg átfúrt — ólomgolyót egy 5—6 hüvelyk, azaz 12,7—15,24 cm 
hosszúságú dróttal összekötve töltöttek a fegyverbe. A drót nem engedte a 
két golyót egymástól eltávolodni, s a pörgő-forgó lövedék minden útjába eső 
dolgot lekaszált.128 A spanyol Armada elleni harcokban az angol tengerészek 
muskétáikból speciális nyílvesszőket lőttek ki.129 Az ólom- és vasgolyóknál 
sokkal könnyebb nyilak jóval messzebb repültek, s nemegyszer döbbentették 
meg a magukat biztonságos távolban tudó spanyolokat. De meglepődtek azok 
a tatár lovasok is, akikre 1603-ban Földvárnál a magyar hajdúk saját nyilaikat 
lövöldözték vissza, mert „ . . .mi dolog légyen, hogy tollú nélkül a magok nyilai 
oly sebesen vissza mennek rajok? Végtére... el nem állhatták a magyar lövé
sét, hogy mind nyíl mind golyóbis egyaránt megyén vala rájuk,... megfuta-
modának."m 

A tárgyalt korszak rendelkezésre álló lehetőségei közül még a tüzelés gyorsí
tásával lehetett tovább fokozni a lőfegyverek hatását.131 A gyorsabb tüzelés 

121 Uo. 70. o. „Auch hier handelt es sich um einen Durchschuß, das Volumen der TWH (tem
porare Wundhöhle) beträgt 530,2 cm3 also mehr als das 5 fache des StG (Sturmgewehr) 77 auf 
die gleiche Entfernung." 

122 Uo. 79. o. 
123 Ortelius, Hieronymus: Chronica des Ungerischen Kriegswesens. Nürnberg, 1604. (A to

vábbiakban: Ortelius) 239. o. 
124 Uo. 222. O. 
125 Forgách Ferenc: História. Budapest, 1977. 587. o. 
126 ,, . . . nékem is . . . jobb kezemet általlövék az én uram mellett, ki miatt nagy nyomorú

ságot kellett szenvednem, mert halálos seb vala rajtam, közel két esztendeig gyógyítottak 
külömb-külömb mesterborbélyok, csak az isten tárta meg . . . " Martonfalvai Imre deák emlék
irata. MHH. II. osztály írók. 31. kötet Budapest, 1881. 135. o. 

127 Meynert: 1/423. o. ; Jahns, 1890. H/607, o. ; Nollain, Friedrich — Clauss, Carl: Die Königliche 
Gewehr—Gallerie zu Dresden. Dresden, 1873. 7. o.; Az idézet helye: Fronsperger, Lienhardt: 
Fünff Bücher.Von KriegsRegiment und Ordnung . . . Franckfurt am Mayn, 1555. (A továbbiak
ban: Fronsperger, 1555) CHI. o. 

128 Hewitt: III/696—697. O. 
129 Pope: 93. o.; Blackmore: 12. o. 
130 Idézi Nagy László: Hajdúvitézek. Budapest, 1983. 152. o. 
131 Müller, 1979. 50. o. Pope: 9l.o. ; Chandler, David: The Art of Warfare on Land. Feltham, 

Middlesex, 1974. (A továbbiakban: Chandler) 103. o. 
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legnagyobb — és egyelőre leküzdhetetlen — akadálya az elöltöltés volt. 
Hiába vették a muskétások a golyót a szájukba, hiába tűzték a fojtást a ka
lapjukhoz, és hiába dugták a töltővesszőt a jobban kézügybe eső csizmaszárba, 
a töltési időt nem tudták az adott körülmények között elérhető másfél-két perc 
alá szorítani. A könnyebb puskákkal ennél valamivel gyorsabban lehetett 
ténykedni. Sir Roger Williams, a kor jeles hadtudósa szerint „ . . . a caliver 
kettőt lő azalatt míg a muskéta egyet, bár... egy muskétalövés több kárt okoz 
mint két caliver."i32 Mivel az ipari-technológiai fejlődés színvonala még nem 
tette lehetővé jól használható hátultöltő fegyverek tömeges előállítását, a tüze
lés gyorsaságát és hatékonyságát csak taktikai eszközökkel lehetett tovább 
fokozni. Az adott körülmények között a harcrendek szétbontakoztatása, a lövé
szek sorainak körforgásszerű váltogatása (kontramars) biztosította a rendel
kezésre álló tűzerő lehető legteljesebb kihasználását. Mindez feltevésünket, a 
tűzfegyverek meghatározó szerepét igazolva arról tanúskodik, hogy a harc 
megvívásának módja immár szinté teljes egészében a lőfegyverek hatásfoká
hoz, felhasználási lehetőségeihez igazodott. A továbbiakban, hazatérve immár, 
azt vizsgáljuk, hogyan tükröződnek ezek a nagyjelentőségű fegyverzeti és tak
tikai változások a magyarországi hadszíntéren. 

A Magyarországon harcoló császári-királyi hadsereg 
idegen katonaságának felszerelése, fegyverzete 

a 15 éves háború idején 

Elöljárójában meg kell jegyeznünk, hogy munkánk e részének elsődleges 
adatbázisául a bécsi Kriegsarohiv „Bestallungen" című fondja szolgált.133 

Az itt összegyűjtött iratokból, az előírások és tilalmak rendszerén keresztül, 
bepillantást nyerhetünk a hadsereg mindennapjaiba, anyagi viszonyaiba, meg
ismerhetjük a katonai vezetés elképzeléseit, elvárásait. Jóllehet a megfogalma
zott követelmények egy része mindig papíron maradt, a létszámokat, az egyes 
csapatnemek arányait és a fegyverzetet — épp a gyakori visszaélések miatt — 
ekkor még szigorúan és rendszeresen ellenőrizték.134 így tehát épp a témánk 
szempontjából legfontosabb adatok esetében a legvalószínűbb az előírások 
viszonylag maradéktalan végrehajtása. 

Bizonyítja ezt egy-egy a háború elejéről (1594), illetve végéről (1605) kivá
lasztott toborzási megbízás is. Az első dokumentum Zacharias Geizkoffler 
1594. április 3-i levele, melyben tájékoztatja a császárt, hogy a „Zinisch" és 
„Kurzisch Regiment" előírás szerinti, 3000—3000 fős állománya már együtt 

132 Hewitt: III/679. o. 
133 Kriegsarchiv, Sonderreihe des Hofkriegsrates. Bestallungen 1593—1605. (A továbbiakban: 

Bst.) 
A Bestallungok olyan, az uralkodó, ritkábban az ausztriai vagy birodalmi rendek által 

kiadott kinevezési okiratok, amelyekben kipróbált hivatásos katonák kapnak megbízást kisebb-
-nagyobb zsoldos egységek toborzására. Ezek valójában katonaállítási szerződések, amelyek a 
vállalkozó neve, rangja és jövendő beosztása mellett számos más kikötést foglalnak magukba. 
Megszabják a katonák létszámát, nemzetiségét, felszerelését és fegyverzetét, a toborzás helyét és 
idejét. Megjelölik a zsoldba fogadás előrelátható időtartamát, meghatározzák az egységek szer
vezetét a tisztek számát, beosztását, fizetését. A leggondosabban rögzítik a zsoldon kívüli egyéb 
anyagi juttatások fajtáit, mértékét, részletezik a parancsnokok kötelességeit és feladatait, a 
tábori és őrszolgálat szabályait stb. A szigorú fegyelmi előírások mellett igyekeznek befolyá
solni a katonák erkölcsi, morális magatartását is. Fellépnek a lehetséges visszaélések, csalások 
ellen, intézkednek a beteg, vagy fogságba esett katonák sorsáról, stb. 

134 Erre nézve 1. pl. Bst. 1598/575. 681—682. és 685. fóliók; Wien, Kregsarchiv. Alte Feldakten 
1598/7/1 (A továbbiakban : AFA) ; Bst. 1597/557. 



van, de ha lesz elegendő fegyver, felfogadják a létszám fölött jelentkezőket 
is.135 A második forrás egy 1605. december 22-én kelt kimutatás Wilhelm 
Wradislaw von Mitrowitz tíz zászlóaljból álló, frissen toborzott „német" ezre
dének létszámáról. A tisztekkel, altisztekkel, tisztségviselőkkel együtt, a meg
határozott 3000-rel szemben az egység 3081 főt számlált.136 

Ezek az iratok tehát, amellett, hogy tanúsítják az előírt létszámok meglétét, 
egy másik problémára is felhívják figyelmünket. Arra tudniillik, hogy a papí
ron megkövetelt létszámokat nem tekintették merev, áthághatatlan határvonal
nak. Sokkal inkább egy olyan keretszámnak, amelyre a toborzóknak ugyan 
törekedniük kellett, de amely körül — a kínálat függvényében — a valós lét
számok akár pozitív, akár negatív irányba, elmozdulhattak. Nem vették fejét 
a toborzónak, ha az egyik zászlóaljban 313, a másikban pedig csak 295 fő 
szolgált az előírt 300 helyett.137 

Ennek ellenére dolgozatunkban mindvégig a megbízásban megadott keret
számokkal dolgozunk, mert úgy véljük, hogy az előírásoktól való esetleges 
eltérések nem értek el olyan szintet, ami a megkövetelt fegyverzeti arányokat 
jelentős mértékben módosította volna. 

Mindezek előrebocsátása után ismerkedjünk meg azzal az itt harcoló nyugat-
európai katonasággal, amely a hadügyi forradalom katonai újításainak egyik 
legfontosabb magyarországi hordozója és közvetítője volt. 

A lovas lövészek 

Mielőtt a 15 éves háborúban résztvevő lovas lövészek felszerelését vizsgálat 
alá vennénk, talán nem lenne haszontalan röviden áttekinteni, mit illik tudni 
erről a csapatnemről. 

A lovas lövészek, vagy a közkeletű korabeli terminus technicussal élve az 
archibusierek a XVI. század közepén tűnnek fel.138 A német nemzetiségű, illetve 
német mintára felszerelt lovasok fő fegyvere a kard mellett az arquebus volt. 
Ennek a 3—4 láb (kb. 90—120 cm) hosszúságú, jobbára keréklakatos, könnyű 
puskának célzott lőtávolsága a csőhossztól függően elérhette a 2—300 lépést 
(150—200 méter) is.139 A katona a vállán keresztbevetett szíjon, az ún. bando-
lieren viselte a fegyvert. Általában ehhez, vagy az övhöz rögzítették a lőpor
tartót és a felporzót, a golyókat tartalmazó zacskót, illetve a keréklakat fel
húzására szolgáló kulcsot.140 Valószínűnek tartjuk, hogy a XVI. század végén 
már a német lovasok között is gyorsan terjedt a praktikus, előre elkészített 
patronok használata.141 A nyeregkápa előtti tokokban elhelyezett 1—2, vagy 

135 AFA 1594/4/7. 
136 A F A 1605/12/1. 
137 Az ada toka t 1. : AFA 1605/12/1. 
138 Suttner, Gustav: Re i te rs tudien . Graz , 1968. (Nachdruck) 29. o. ; I l lus t r ie r te Geschichte 

1/383. o. 
139 Wallhausen, 1616. 35—36. o. „ . . . e in R o h r so v ie r Schuh lang mi t e inem Fewersch loß , 

u n d zum wenigs ten ein Kugel so ein Untze s c h w e r ist, schiesset . . . „A lő távolságró l : „Er bef-
leisset sich eines gu t ten Rohrs dami t e r a u c h auff 200. 300. Schr i t t ein gu t t en gewissen Schuß 
h a b e n m a g . " ; Müller, Franz: Die ka i se r l i che könig l iche österre ic ische A r m e e . I. P rag , 1845. 
1/80—81. o.; J o h a n n Nassau vé leményé t idézi Sponttn: 71—72. o. „ . . . e i n Rohn oder carab iner , 
deßeh lauf n icht k ü r t z e r a lß dre i m a n s schuhe . . . n a c h d e m m a ß so Pr in tz Mori tzen . . . zu
stellen l aßen . " . . . 

140 Wallhausen, 1616. 35. o. ; Funcken: 44. o. 
141 Wallhausen, 1616. 36. o. ; Erre engednek következtetni egyébként a grazi Zeughausban 

többszázas tételekben ekkor felbukkanó patrontáskák is. 
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több pisztoly részben a tűzerő fokozására, részben a lovas önvédelmére szol
gált.142 Védőfegyverzetként a német lövészek nyitott sisakot, nyakvértet, rák
farkas vállpáncélt (Achselkragen), mell- és hátvértet, valamint hosszú, a 
könyékhajlatig érő vaskesztyűt viseltek.143 A németalföldi lovas lövészek tűz
fegyvereinek száma, és feltehetőleg minősége is, nagyjából megegyezett a né
met nemzetiségű katonákéval.144 Eltérések a védőfegyverzet területén mutat
koztak. Németalföldön már a XVI. század 90-es éveinek végén elhagyták a 
páncélzat olyan, kisebb jelentőségű, kiegészítő részeit, mint a vaskesztyű és a 
vállvért.145 

A lovas lövészek XVI. század végi gyors ütemű elterjedését tűzerejükkel és 
sokoldalú felhasználhatóságukkal magyarázhatjuk. Nemcsak elő- és utóvéd-
ként, felderítő és őrszolgálatban, hanem a portyázó harcokban és a nagy ütkö
zetekben is kitűnően megálltak a helyüket, gyalog és lovon egyaránt.146 

Harcmódjukat a lőfegyverek határozták meg. Az egyes sorok egyenként 
előrelovagoltak, tüzeltek, majd felzárkóztak az egység utolsó sora mögé, ahol 
újratöltötték fegyvereiket.147 A tüzelési és töltési fogásokat természetesen a ló 
mindenféle jármódja mellett — tehát vágtában is — végre tudták hajtani.148 

Különösen a lassan mozgó, vagy harcrendben álló gyalogos egységek voltak 
ily módon hatásosan támadhatóak.149 

A források 1566-ban emlékeznek meg először az ausztriai ház szolgálatában 
álló archibusierekről. Az iratok szerint ekkor 300 lovast fogadtak zsoldba 
Robert Braderet parancsnoksága alatt.150 A szakirodalomban a legközelebbi 
ismert adat „ ... 50 Archibusier oder Schützenpferde ..." felfogadásáról csak 
1580-ban bukkan fel. Fegyverzetük ekkor egy puskából, és pisztolyból, sisak
ból és más, pontosabban meg nem határozott, de szokásosnak nevezett felsze
relési tárgyból állt.151 

A magyarországi harcokban való aktívabb részvételüket Lazarus Schwendi 
már az 1577-es haditanácson sürgeti.152 A főkapitány praktikus javaslatait 
megfogadhatták, amit az is bizonyít, hogy a vörös és sárga kabátos felső-ma
gyarországi lovas lövészek 1588-ban már ott harcoltak a szikszói csatában.153 

A tizenötvéves háború lovas lövészeinek bemutatásához felhasználtunk 27 
különféle Bestallungot, melyek összesen 33 egységről adnak képet. A különbség 
itt, és más esetekben is, abból adódik, hogy gyakran több személy kapott ugyan
akkor, ugyanolyan egység toborzására megbízást. A levéltárban azonban csak 
egyetlen iratot helyeztek el, rávezetve, hogy kit bíztak még meg ugyanilyen 
feladattal.154 

142 Funchen: 39. o. ; Spontin: 70. o. ; Wagner: 32. o. 
143 Funcken: 39. o. ; Spontin: 71—72. o. ; Wallhausen, 1616. 35. o. 
144 Spontin: 71—72. o. 
145 Uo. 71. O. 
146 Wallhausen, 1616. 36. o. ; Purschka: 52. o. ; I l lus t r ie r te Gesch ich te : 383. o. 
147 Wallhausen, 1616. 55. o. 
148 Spontin: 72. o. 
149 Mint p l . a skót p ikások P i n k n i e mellet t , Schwarz: 106. o. 
150 Spontin: 72. o. 
151 Suttner: 39. o. ; Spontin: 71. o. 
152 Geöcze István: Had i t anácskozások az 1577-ik évben. (A t o v á b b i a k b a n : Geőcze) Hadtör

ténelmi-Közlemények, 1894. 
153 Sá rospa t ak i m a g y a r k r ó n i k a 1523—1615. Tör t éne lmi Tár , 1858. (A t o v á b b i a k b a n : TT. 1858.) 

52. o. 
154 L. pl . Bst . 1597/521. ; Bst . 1598/574. ; AFA 1603/5/4. 
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Az archibusierektől megkövetelt támadó és védő fegyverek között, nemzeti
ségtől függően, megfigyelhetőek bizonyos — jelentősnek nem nevezhető — 
különbségek. A németektől megkívánt fegyverzet a háború kezdetén (1593) 
a kard mellett „ . . . egy puska és két pisztoly, sisak és más, az effajta lovas
ságnál szokásos felszerelés, úgymint hát- és mellvért, továbbá vállvért..." 
volt.155 Kisebb változást ebben a fegyverzetben először 1595-ben, Christoff 
Tieffenbach felső-magyarországi lövészei esetében figyelhetünk meg. Ekkor, 
a páncélzatot és a felszerélés egyéb részeit változatlanul hagyva, már csak 
„ . . . egy hosszú és egy rövid tűzfegyver ... "-t írtak elő.156 A módosítás lát
szólag jelentéktelen, de az a tény, hogy 1596-tól egészen a háború végéig már 
csak egyetlen pisztolyt követelnek, arra enged következtetni, hogy a harcban 
az arquebuse szerepe volt jelentősebb. Erre utal egyébként az is, hogy a ha
gyományosan pisztollyal harcoló fekete lovasoknál is lépéseket tesznek a puska 
bevezetésére.157 

A vallon, vagy németalföldi lövészek első említésükkor, 1596-ban ,, . . .jó si
sakkal, acél nyakvédővel, teljes páncéllal és az ahhoz tartozó köpennyel... 
emellett egy erős, hosszabb lőfegyverrel és egy rövidebb pisztollyal, továbbá 
egy kürasszír karddal..." voltak felszerelve.158 Ettől kezdve, egészen 1601-ig a 
szűkszavú Bestallungok bizonytalanságban hagynak bennünket a vallonok 
fegyverzetét illetően. Nem említenek mást, csak „ . . . egy jó oldalfegyver(t) . . . 
egy puská(t) és az efféle lovasságnál használatos egyéb szükséges dol
godat) ... "159 Csak 1601 nyarán, a gróf Salm számára kiadott megbízásból 
bizonyosodhatunk meg arról, hogy a magyarországi vallon archibusierek is a 
hazájukban szokásos fegyverzettel voltak felszerelve. Nevezetesen „ . . . morion 
sisakkal... hát- és mellvérttel, vállszíjon lógó puskával, továbbá egy, a nyer
gen levő pisztollyal, és minden más tartozékkal... "16° A Németalföldön és 
Franciaországban használatos felszerelés magyarországi jelenlétét az egy évvel 
később, Georg Basta nevére kiállított kinevezés is bizonyítja.161 

Az egyetlen itteni olasz egység, amelyről adatokat találtunk, szintén német
alföldi mintára volt felszerelve.162 

Forrásaink szerint tehát a magyarországi harcokban résztvevő külföldi lovas 
lövész általában egy vagy két keréklakatos pisztollyal és egy rövid, keréklaka
tos puskával rendelkezett. A közelharcra a megkövetelt jó és erős oldalfegyver 
tette alkalmassá őket, melynek használatában — mint ahogyan azt a Bestallun
gok minden esetben kikötötték — megfelelő jártassággal kellett rendelkezni
ük.163 Védőfegyverzetük, a nyitott sisak, a nyakvért, a rákozott vállpáncél, 

155 Bst . 1593/451. „ . . . a inem langen Rohr, Vnnd Zwaien k h u r z e n feuer P ü x e n , S tu rmbhüe t t en , 
Vnnd a n d n ' I r e r Rei t te rey gewöhnl ichen Rüs tungen , a lß R ü c k h e n Vnd Krebs h ä m i s c h , auch 
Panze rErme ln , . . . ve r sehen sein sol len ," 

156 Bst. 1595/484. 
157 AFA 1599/5/3,; AFA 1600/2/1. 
158 Bst. 1596/505. „ . . .mit gue t t en Heimet ten , s t aa len Kragen gan tzen a h r m s tückhen , u n d 

darzu gehörig* Rocklen . . . d a n e b e n mi t e iner s t a r k e r pistoll Z imbl icher leng den auch e inen 
Kür tzen feust lein, u n d e inen gu t t en Cüraz schwerd t ve r sehen se in ." 

159 Mint pl. Bst. 1597/531 és 533, vagy az 1598/561. 
160 Bst . 1601/697. „ . . . m i t . . . Morlion od ' Haub tha rn i s ch , R u c k h u n d Krebs , a in l angen 

Rohr in Bandor l en woln e inen Pis to ln od' k u r z e n R o h r a m Satl , u n d al ler ande r ' Z u g e h ö r . . . " 
161 Bst. 1602/721. 
162 Bst. 1597/533. 
163 L. pl . Bst . 1597/530. és 533., Bs t 1598/561. Bst . 1604/783. s tb . 
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továbbá a hát- és mellvért, megfelelő védettséget biztosított a harcban, anél
kül, hogy gyorsaságukat és mozgásukat korlátozta volna. 

Fegyverzetük jellemzőit tekintve természetesen a lovas lövészekhez tartoz
tak a köpenyük színéről fehér, vörös vagy sárga kabátosnak nevezett, veterán 
felső-magyarországi katonák is, akik az 1580-as (vagy talán már az 1570-es) 
évektől kezdve egészen 1605-ig résztvettek a török elleni harcokban.164 

164 1588-ban már ott harcoltak a szikszól csatában (TT. 1858. 52. o.), végigverekszik a 15 éves 
háborút, jelen vannak például Győrnél (1594), (Ortelius, 233—234. o.), Hatvannál (1596), (Gömöry 
Gusztáv : Hatvan ostroma és bevétele 1596. Hadtörténelmi Közlemények, 1894. [A továbiakban : 
Gömöry: Hatvan, 1596.] 99. o.), Mezőkeresztesnél (1596), (TT. 1858. 58. o.). Részt vesznek az erdélyi 
harcokban: Szádeczky Lajos: Regesták Mihály vajda történetéhez. TT. 1883. 726. o. Elbocsátá
sukról 1605-ben esik sző; Bst. 1605/802. 
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I. táblázat 
A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ 

LOVAS LÖVÉSZEK FEGYVERZETE 

DATUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 
NEMZE 

TISÊG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 

JELZET DATUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 

NEMZE 

TISÊG LŐFEGYVEREK EGYÉB FEGYVERZET 
JELZET 

1593. V 2 Hans Jacob von Thurn 125 német „...mit...ainem langen Rhor, Vnnd Zwaien 
khürzen feuer Püxen..." 

„...Sturmbhüetten, Vnd ..Rückhen Vnd Krebs, 
hämisch auch Panzer Ermln..." 

Bst 1593/451 1593. V 2 

Ulrich von Kbünigsperg 125 német na. ua. 

Bst 1593/451 

1593. VII. 12. Cári Tettauer von Tettau 120 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/4 51-GYEL. Bst. 1593/455. 

1593. XI. 22. Balthasar Friedrich von Ossa 150 - A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1593/465. 

1594. II. 9. Abraham Dohna 600 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL Bst. 1594/472. 

1595. I. 15. Christoff Teuffenbach 100 - „...ainen lang und khurzen feuer Püxen...* MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1595/484. 

1595. III. 17. Julio Cesarc Strassoldo 300 A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1595/486. 

1596. IV Vinzenz von Broch 125 némaŕ. „...mit...einer Starker Pistoll Zimblicher leng 
den auch einen Kuitzen feusdein..." 

„...mit guetten Heimetten, Staaten Kragen gant-
zen ahrm stückhen, und darzu gehörig Roc
kéin...' 

Bst 1596/505 

1596. XII. 20. Seyfried von Kollonitsch 700 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1596/516. 

1597 V 8. Alphonsi von Montecuccoli 100 
vall. 

„...mit...einer guetten seitenwehr.. Auch ainen 
langen Rohr..." 

„...und anderen nottwendigkhait wie bey diser 
Reitterey in gebrauch herkhomen ist..." 

Bst 1595/484 1597 V 8. 

Germanico Strassoldo 100 
vall. 

„...mit...einer guetten seitenwehr.. Auch ainen 
langen Rohr..." 

„...und anderen nottwendigkhait wie bey diser 
Reitterey in gebrauch herkhomen ist..." 

Bst 1595/484 

1597. V 8. Johann Baptista Miniati 100 vall. 

A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL Bst 1597/531 

1597. V 8. 

Hans Lionhardt von Jell 100 vall. 
A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL Bst 1597/531 

1597. V 8. 

Carlo Verleine 100 vall. 
A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL Bst 1597/531 

1597. V 8. 

Attilio Vimercato 100 vall. 

A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL Bst 1597/531 

1597 Carl Formentin 200 olasz „...mit...ainen langen Rohr in Banderein neben 
ainen Pistoln od Khurzen Rhor am Satl auch 
allen and Zugehör..." 

„...mit gueten Seiten wehrn und Stechern, mit 
Moriin od Haubtharnisch. Als Rückh und 
Khrebs..." 

Bst 1595/484 

1597. XII. 17. Siegfried von Kollonitsch 700 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL Bst. 1597/557. 

1598. I. Georg Basta 100 vall. „...mit...ainen langen Rohr und anderen Nottwenigkhaiten, wie bei dieser 
Reutterei in gebrauch herkhommen ist-. " 

Bst 1598/561 



DATUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 

NEMZE

TISÉG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 

JELZET DATUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 

NEMZE

TISÉG 
LŐFEGYVEREK EGYÉB FEGYVERZET 

JELZET 

1598. III. 15. Alessandro Malaspina 100 vall. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/561-GYEL. Bst. 1598/568. 

1598. VIII. 2. Hans Christoff TschernembI 100 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst 1598/602. 

1598. X. 1. Seyfried von Kollonitsch 700 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst. 1598/611 

1601. III. 8. Joachim von Flans 500 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst 1601/678. 

1601. IV. 17. Henrich Matthias von Thurn 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst 1601/681 

1601. VIII. 20. Philipp zu Salm 600 némaf. „...ain langen Rohr in Bandoreln woln einen 
Pistoln od Khurzen Rohr..." 

„...mit Morlion od Haubtharnisch Ruckh und 
Khrebs..." 

Bst 1601/697 

1601. XI. 20. Camilli Cavriolo 100 vall. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL. Bst. 1601/702 

1602. V 3. Heinrich Kreziriecki 1000 
német \ FELSZERELÉS MEGEGYEZIK \ Bst 1595/484-GYEL Bst 1602/712 

1602. V 3. 

Heinrich Matthias von Thurn 1000 
német \ FELSZERELÉS MEGEGYEZIK \ Bst 1595/484-GYEL Bst 1602/712 

1602. VIII. 5. Peter von Asselborn 150 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst 1602/720. 

1602. VIII. 12 Georg Basta 1000 vall. „...ain langen Rohr. " „...und allen anderen, wie bey diesen Reiterei 
in Frankreich dem Nied landen gebrauchig und 
herkhumben ist... 

Bst 1602/721 

1603. VI. 5 Ernst von Mansfeld 200 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1595/484-GYEL. Bst 1603/740. 

1603. VIII. 23 Jacomo Barbiano de Bdioso 100 némát. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1597/530-CAL Bst 1603/745 

1604 VIII. 2 Franz Christoff Ursenbeckh 1000 német „. .ainer langen und ainer Kurzen feuer Püch-
sen. 

„. .andern dieser Teutschen gerüsten Archi-
busier Rütterey gewöhnlich Rüstungen, als haubt 
Ruckh und Krebß harAsch auch Panzer Erml 

Bst 1604/783 

160V VI. 10 Laurenrius dt Ramet 500 vali. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst 1597/530-CAL Bst 1605/808 

A táblázatban alkalmazott rövidítések magyarázata : némaf. = németalföldi, vall. = vállon 



II. táblázat 
A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ SÁRGA, 

FEHÉR ÉS VÖRÖS KABÁTOS LOVAS LÖVÉSZEK FEGYVERZETE 

DATUM PARANCSNOK NFVF 
LET 

SZÁM 
NEMZE

TISÉG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 

JELZET DATUM PARANCSNOK NFVF 
LET 

SZÁM 
NEMZE

TISÉG 
LŐFEGYVEREK EGYÉB FEGYVERZET 

JELZET 

SÁRGA 

1593 IX ' Guilio de Cordovalo 50 . . l angen Rohr und khurzen feuer Püxen. „...Sturmhaub und andern ru dergleichen Rei-
terey gewohnlichen Rüstungen..." 

Bst. 1593/456. 

W 9 VI 12 Joan Anthoni Ráncon de 
Scharadim 

100 
A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1599/635. 

FEHÊP 

1593 XI. 1 Hans Jacob von Rottal 50 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst. 1593/461. 

VÖRÖS 

1594. 11 100 A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/451-GYEL. Bst 1594/472. 

1601 1. 20. Lechard Pollvitz A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/456-TAL. Bst. 1601/674. 



A német, vagy „fekete" lovasok 

A fekete lovasok, vagy ahogy a korban a magyarok nevezték őket a „fekete 
fegyveresek", nevüket sajátos páncélzatukról kapták.165 Az előállítási költségek 
csökkentése végett ugyanis a vérteket vastag, fekete mázzal vonták be. Ez egy
szerűsítette a karbantartást, megtakaríthatóvá tette a polírozást, ugyanakkor 
nagyobb számú és olcsóbb páncélzat készítését tette lehetővé.166 Ezzel körül
belül egy időben — az 1540-es években — válik olcsóbbá, s így jóval szélesebb 
rétegek számára elérhetővé a keréklakatos pisztoly.167 Ez a fegyver tette képes
sé a lovasságot az eddig áttörhetetlen pikás harcrendek megbontására, illetve 
a lövészekkel szembeni helytállásra, a gyalogsági tűz viszonzására.168 

A délnémetországi fegyvergyártás fellendülése vélhetőleg egybeeshetett 
olyan társadalmi, szociális változásokkal, amelyek az alsó-szászországi, mecklen-
burgi, holsteini, pomerániai és rajna-vidéki nemesek ezreit kényszerítették 
zsoldos szolgálat vállalására.169 A nagyobb számban csak a schmalkaldeni há
borúban feltűnő, de a 40-es évek végén már Európa minden részén megjelenő 
német lovasok a XVI. század minden nagy háborújából kivették a részüket.170 

Különösen a vallásháborúban vérző Franciaország alkalmazta őket nagy szám
ban.171 Legnagyobb sikereiket is itt érték el a lőfegyverektől idegenkedő, tra
dicionálisan inkább lándzsával harcoló francia lovassággal szemben.172 

A német lovasok sajátos és sokat vitatott harcmódja az ún. caracol volt. En
nek lényege, hogy a katonák soronként, vagy oszloponként előrelovagolnak, 
pisztolyaikból sortüzet adnak, majd felzárkóznak az egység utolsó sora mögé.173 

E harcmóddal kapcsolatban mind a kortársak, mind pedig a későbbi korok 
szakértői számos kritikai észrevételt tettek. Van aki csupán a kiképző terek 
látványos mutatványának tartja, van aki szerint, a pisztolyok korlátozott lő
távolsága miatt, e harcmód gyakorlatilag értéktelen.174 Francois de la Noue, a 
korszak neves katonai teoretikusa is úgy tartotta, hogy a német lovasok caracol 
alakzata, lendület híján, nem alkalmas az ellenséges csapatok harcrendjének 
megtörésére, pisztolyaik tüze pedig csak közvetlen közelből hatásos.175 

A leggyakoribb és legsúlyosabb vád, amivel a német lovasokat napjainkig 
illetik, hogy a lőfegyverek kedvéért lemondtak a lovassági harc értelmét és 
értékét adó tényezőkről, a gyorsaságról és a lendületről.176 Nem szabad azon
ban megfeledkeznünk arról, hogy a korban semmiféle lovasság nem volt képes 
a gyalogsági tűzzel is védelmezett pikások harcrendjének áttörésére.177 Az érin
tetlen rendben álló gyalogsággal szemben a leggyorsabb és leglendületesebb 
rohamok is jobbára hatástalanok maradtak. Viszont 1547-ben Pinknie-nél vagy 

165 Spontin: 32. o. 
166 Funchen: 36. o. 
167 Jahns, 1880. 1214. o. 
168 A r m s a n d Weapons : 369. o. 
169 Jahns, 1880. 1216. o. 
170 Uo . 1215. o. 
171 Funcken: 46. o. ; Delbrück: IV/147—148. o. 
172 Funcken: 46. o. 
173 Wagner: 43. o. ; Funcken: 46. o . ; Jähns, 1880. 1216. o. 
174 Meyer: 178. o. ; Pope: 74. o. 
175 De la Noue vé leményé t idéz i : Jähns, 1880. 1218. o. 
176 Meyer: 177. o. ; Frauenholz, Eugen: Deutsche Kr iegs - u n d Heeresgeschichte . M ü n c h e n u n d 

Berlin, 1927. 71. o. ; Denison György: A lovasság tö r t éne te . Budapes t , 1884. 195. o. 
177 Buchholz, Wolfgang: P is to len noch bei Mollwitz. Visier, 1985/7 17. o. 
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1597-ben Turnhoultnál éppen lőfegyvereinek tüze tette képessé a lovasságot 
az ellenséges pikások közé való betörésre.178 

Az ellenséges lovassággal folytatott közelharcban a komoly előnyt jelentő 
2—3 lőfegyver mellett a szinte megbonthatatlan, zárt rend, a gyakorlottság 
és a példátlan taktikai fegyelem együttese tette a kor legkeresetebb zsoldosaivá 
a fekete lovasokat.179 

Fő fegyverük a század folyamán mindvégig a 2—3, olykor 5—6 keréklakatos 
pisztoly volt, jóllehet a XVI. század 50-es 60-as éveiben néhányan közülük 
még a nehéz, lovagi lándzsákat is használták.180 Páncélzatuk kezdetben sisak, 
nyak-, hát- és mellvért, kesztyű, teljes karvért, és csatakötény.181 A védőfegy
verzet könnyítésének jele, hogy az 1563-ból származó birodalmi Bestallung 
már nem említi a teljes karvértet.182 Ettől kezdve, mint azt az 1570-ből és 
1598-ból származó előírások mutatják, a lovas lövészek és a fekete lovasok 
páncélzata alig különbözött. A sisak, a rákozott vállvért, a nyak-, hát- és mell
vért mellett csupán a csatakötény és az alkarvért biztosított számukra kicsivel 
alaposabb védelmet.183 

A fekete lovasok a magyarországi törökellenes harcokban szinte megjelené
sük első pillanatától részt vesznek. Joachim brandenburgi herceg csapatai, 
„ . . . kit a magyarok fekete-vezérnek neveztek — minthogy lovasai fekete 
^mellvérttel voltak ellátva..." 1542-ben már ott vannak a Buda elfoglalására 
induló birodalmi seregben.18'1 1543-ban a Székesfehérvárról kivonuló német 
lovasoktól a törökök elveszik az akkor számukra még ritkaságszámban menő 
keréklakatos pisztolyokat.185 1549-ben a Tinódi által is megénekelt lévai ost
romban gyalog indulnak rohamra.180 1588-ban ott harcolnak a szikszói csatá
ban.187 De hosszan sorolhatnánk még tovább az e csapatnem magyarországi 
szereplésére vonatkozó adatokat. 

A tizenötéves háború fekete lovasainak fegyverzete meglepően egységes ké
pet mutat. A kard mellett fő fegyverük itt is a „ . . . legkevesebb két, jó kerék
lakatos pisztoly ... "188 Ettől eltérő fegyverzetet csak egyetlen esetben, a lünen-
burgi herceg 4000 lovasának felfogadásakor követeltek. A Bestallung az ő 
esetükben, a két pisztoly mellett, még egy „ . . . hosszú, vagy karábélyos pus
kát . . . " is megkívánt.189 Ez azonban kivételes eset volt, hiszen a német lovasok 
fegyverzetének nem volt állandó, jellemző darabja a puska. Mutatja ezt az is, 
hogy újból mindössze két esetben, 1599-ben, illetve 1600-ban találkoztunk 
puskás fekete lovasokkal. Ekkor a sziléziai „német lovasok" minden hatodik 
katonájától követelték a lovas arquebus viselését is.190 

178 Schwarz: 106. o.; „ . . . i n t h e »Commenta r i e s of Sir Franc i s Vere« speak ing of t h e «-Ac
t ion at Tu rnhou l t« in 1597, t h e wr i t e r tells u s t h a t t h e pis tol iers cha rged the e n e m y ' s p ikemen , 
»not b r e a k i n g t h r o u g h t h e m a t t h e first p u s h , a s it w a s ancient ly , u sed b y t h e m e n - o f - a r m s 
wi th the i r b a r d e d horses , b u t as t h e long pis tols , del ivered at h a n d , h a d m a d e t h e r a n k s t h i n n e ; 
so t he r eupon the res t of t h e horse got wi thin t h e m . . . « " ; Hewitt: HI/656, o. 

179 Delbrück: IV/159. o . ; Spontin: 33. o. Meyer: 177. o. 
180 Delbrück: IV/146. o . ; Meyer: 194. o. 
181 Fronsperger, Leonhardt: Kr iegsbuch . Thei l 3. F ranckfu r t a m Mayn , 1573. XIII . o. 
182 Lünig: 495. o. 
183 Lünig: 58. o., i l letve 658. o. 
184 Istvánffy Miklós: Magyaro r szág Tör téne te 1490—1606. (Ford í to t ta : Vidovich György.) Deb

recen, 1871. (A t o v á b b i a k b a n : Istvánffy) 284. o. 
185 Jahns, 1880. 11/1214. o. 
186 Szi tnya, Léva, Csábrág és M u r á n v á r a k n a k megnevezése . 165—812. sorok . I n : Tinódi Se

bestyén: Krón ika . Budapes t , 1984. 
187 Istvánffy: 650. o. 
188 „ . . . J e d e r Z u m wenig is ten mi t zweyen gerech ten feust od ' f eur sch lagenden P ü c h s e n 

gefest u n d ve r sehen s e i n . . . " Bst . 1593/458. L. m é g : Bst . 1594/473., Bst . 1597/528, Bst . 1599/626. s tb . 
189 „Zween gerech ten od ' fuersch lagenden P ü x e n , wie a u c h a inen langen oder Carb iner 

Rohr . . . ve rsehen sein . . . " Bst . 1593/460. 
190 A F A 1599/5/3, i l letve AFA 1600/2/1. 
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Még statikusabb a védőfegyverzet képe. A XVI. század 60—70-es éveinek 
követelményei szinte semmit sem változtak. A „ . . . kötény és vállvért, a nyak-., 
mell- és hátvért, a sisak és vaskesztyű..." maradtak mindvégig a 15 éves há
ború fekete lovas páncélzatának jellemző részei.191 

Összefoglalva, a Magyarországon harcoló „német lovasok" jellemző fegy
verzetét a fenti vértezet, és a 2—3 keréklakatos pisztoly képezte. 

191 „ . . . Schürz und Ermbl, Kragen Rückhen Khrebs, handt und haubtharnisch . . . " Bst. 
1593/458. 
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III. táblázat 

A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ NÉMET, VAGY FEKETE LOVASOK FEGYVERZETE 

DATUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 
NEMZE

TISÉG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 
JELZET DATUM PARANCSNOK NEVE 

LÉT
SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐFEGYVEREK EGYÉB FEGYVEREK 

JELZET 

1593 X 9 Sebastian Schlick zu Passau 1000 német „.. Insonderhait Jeder Zum wenigisten mit 
zweyen gerechten feust od feuer schlagenden 
Püchen ... versehen sein" 

„... Schürz und Ermbl, Kragen Rückhen Krebs, 
handt und haubt hämisch darzu auch mit 
guetten seiften Wehren ..." 

Bst. 1593/458 

1593. XI. 8 Herzog von den Lünenburg 4000 német MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. „zum wenigisten Jeder mit Zweien gerechten 
faust oder feuerschlagenden Püxen, wie auch 
ainen langen oder Carabiner Rohr ..." 

Bst. 1593/460. 

1594. 11. 23. Sdenko Berkha 600 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1594/473. 

1595. I. 26. Otto von Mnickhwicz 300 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1595/485. 

1597. IV Friedrich von Hohenlohe 1000 .... alle und ein Jeder Insonderhait .. mit 
Zweeyen guetten feuerpüchsen . " 

.... Schürzen Ermein, Rückhen, Khreb3, Kragen 
hand und haubt hämisch oder anstatt der Schürz 
Und Ermel mit arm und Painzeug ..." 

Bst. 1594/472. 

1597. V. 6. Herzogen zu Lünenburg 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1597/528. 

1597. VII. 12. Bernhard Gall 400 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1597/550. 

1598. II. Carl Tettau 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1598/566. 

1598. IX. 12. Georg Andreas Hoffkirchen 300 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1598/607. 

1599. IV. 18. Hans von Osterhausen 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1599/626. 

1599. V. 6. Wenzl Zelnißky von Sebysyn 500 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1599/630. 

1599. V 28. 1500 szil. .... ain Jeder ... mit zweyen ferttigen faust und 
feuerschkagenden buchsen. Und allemal unter 
sechs Ro3 sollen Zween mit guetten Archibu-
sier Rören versehen sein ..." 

"... Ermein, Kragen, Rück krebs, handt und 
haubt hämisch darzu mit ... guetten seittenweh-
ren und Steckern .." 

AFA 1599/5/3. 

1599. VIII. 27 Adam Gall 300 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1599/642. 

1600. II. 29. Melchior von Rottwicz 1500 szil. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK AZ AFA 1599/5/3-MAL. AFA 1600/2/1. 

1600. V. Friedrich von Hohenlohe 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL. Bst. 1600/653. 
1605. V. 28. Ulrich Herzog zu Holstain 1000 német A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1593/458-CAL AFA 1605/5/2. 

A táblázatban alkalmazott rövidítések magyarázata: szil = sziléziai 



A kürasszírok 

A XVI. század végi hadseregek e legnehezebb fegyverzetű katonáiban nagy 
valószínűséggel a lándzsával harcoló lovagi nehézlovasság utódait tisztelhet
jük.192 A muskéták 1550-es évekbeli térhódítása után 100 méteres távolságon 
belül gyakorlatilag már nem létezett tökéletes biztonságot nyújtó páncél.193 

Megkezdődött tehát a vértezetek könnyítése, amit elsősorban az olyan, kevésbé 
fontos részek elhagyásával próbáltak meg elérni, mint pl. a lábszárvért.194 

Mivel a kor nyugati lovassága harcát elsősorban tűzfegyvereivel óhajtotta 
megvívni, sokat vesztett lendületéből és védettségéből. Ugyanakkor fokozottan 
jelentkezett az igény egy nagy lökőerőt képviselő, ám a közelharcban az eddi
gieknél nagyobb védettséget élvező lovasságra. Ezeknek az elvárásoknak igye
keztek megfelelni a kürasszírok, akik az 1590-es évekre, illetve az ezredfor
dulóra addigi fegyverüket a nehéz, lovagi lándzsát végleg elhagyták.195 Meg
maradt viszont két pisztolyuk, súlyos és erős kardjuk, valamint nehéz páncél
zatuk, a kürassz.196 Ennek részei a németalföldi minta szerint: zárt sisak, 
nyakvért, mellvért, rákozott combvérttel, hátvért csataköténnyel, váll- és 
teljes karvért.197 A XVI. század végi, XVII. század eleji német kürassz részei a 
következők: zárt sisak, nyakvért, mellvért a hozzá csatlakozó rákozott comb
páncéllal, ami még a lovas térdét is védi, hátvért csataköténnyel, váll- és teljes 
karvért, ujjas vaskesztyű.198 

Ügy tűnik azonban, hogy a kürasszírok maguk is inkább áttértek a lőfegy-
veres taktikára, s így a várakozásoknak nem feleltek meg igazán. Johann von 
Nassau, az orániai hadseregreform egyik atyja drága, csak a nagy csaták roha
maiban felhasználható katonaságnak tartotta őket.199 Ludovico Melzo, osztva 
Nassaui véleményét, a lovas lövészekkel tökéletesen helyettesíthetőnek tartja 
a kürasszírokat.200 

A tizenötéves háborúban 1596-tól regisztrálható, kis számú kürasszír fegy
verzete semmiben sem különbözik a nyugat-európai mintától, sőt a Bestallun-
gok kifejezetten ennek követését írják elő.201 Űgymint, egy hosszabb és egy rö
videbb lőfegyver, „ . . . jó kürasszír kard ...", sisak, egész kürrasz, melybe 
beletartozik a nyak-, kar- és hátvért, továbbá a mellpáncél és a térdig leérő 
lábvért is.202 

192 Ezt egyé r t e lműen bizonyí t ja az is, hogy a korabe l i h a d t u d o m á n y i m u n k á k szerzői a l án 
dzsás lovasok és a kürassz í rok páncé lza ta közöt t n e m tesznek kü lönbsége t . L. p é l d á u l : Wall-
hausen, 1616. 7. o. ; Melzo, Ludovico : Regole mi l i ta r i il sop ra governo e servi t io pa r t i co la re del la 
caval ler ia . Anversa , 1611. 49—50. o. ; Spontin: 49. o . ; Wagner: 32. o. 

193 L. a 101. jegyzete t és a lőfegyverek ha tás foká t b e m u t a t ó k ísér le teke t . 
194 Spontin: 50. o. 
195 A l ándzsás lovasok 1589—90 k ö r ü l Németal földről , 1595 k ö r ü l a spanyo l hadseregből , az 

ezredfordulón a f rancia nehézlovasság soraiból , 1609—1610-es években pedig a n é m e t t e rü l e t ek 
ről is e l tűnnek . Spontin: 45—47. o. 

196 Spontin: 50—51. o . ; Meynert: 11/298. o. ; S u t t n e r : 18. o. 
197 Spontin: 50. o. 
198 Wallhausen, 1616. 32. o. 
199 Spontin: 51. o. 
200 Uo. 
201 Bst. 1598/587. 
202 Bst. 1598/587. 
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IV. táblázat 

A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ KÜRASSZIROK FEGYVERZETE 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
LÉT

SZÁM 
NEMZE

TISÉG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 
JELZET DÁTUM PARANCSNOK NEVE 

LÉT
SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐFEGYVEREK EGYÉB FEGYVERZET 

JELZET 

1598 VIII 6 Graf von der Lippe 500 „... guetten seiften wehrn od Stehern . so woll 
mit Püxen 

„... ganzen Curazzen als haubt hämisch Armb 
und Bayn Sehyen Rückh, Krebs und allen andn 
nottwendigkhaitn wie bei diese Reütterey in 
Frankreich und den iederlandn gebrauchig und 
herkhomen ist ..." 

Bst. 1598/587. 

1598. VIII 17 500 „... mit einer starekhen pistoll, Zimblicher Len
gére, auch ainen Kurtzen Feustling ..." 

„... guten Curassier schwerdt ... mit gantzen 
Corißen, guten helmetten stahlen Kragen, Arm 
und Beinschienen Rück und Krebs bis auff die 
Knie ..." 

Bst. 1598/587. 

1598. Vl 22 Barthalomeo Dauern 100 némaf. mit Püchsen Rüstungen .." „... und allen anderen nottwendigkheiten wie 
bei dieser Reütterey -in Frankreich un Nieder
land* gebrauch und herkhumben ist." 

Bst. 1598/589. 

1599. IV. 14: Flaminio Alticati 100 némaf. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1599/623. 

1600 IV 24 Philipp Emanuel von Lorrai
ne herzogen zu Mercure 500 loth. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1600/655. 

1601 Philipp Emanuel von Lorrai
ne herzogen zu Mercure 300 loth. A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1601/684. 

1602. V. 7. Philipp Otteveldt 600 - A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1602/713. 
1602 Carolo Gonzaga duca 

di Nivers 1000 _ A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1602/731. 
1603. VIII. 10. Philipp Ottenveldt 1400 - A FELSZERELÉS MEGEGYEZIK A Bst. 1598/589-CEL. Bst. 1603/748. 

A táblázatban alkalmazott rövidítések magyarázata: némaf. = németalföldi, loth. = lotharingiai. 



A dragonyosok 

Hogy a Magyarországon harcoló császári-királyi hadsereg — sem a csapat
nemek, sem a fegyverzet tekintetében — nem maradt el a kor legfejlettebbnek 
tartott németalföldi seregeitől, bizonyíthatja a dragonyos egységek felállításá
nak példája is. 

A dragonyos csapatnem létrejöttével és kialakulásával kapcsolatos források 
és adatok — a szakirodalomról nem is beszélve — meglehetősen ellentmondá
sosak. Az egykori katonai szakírók egy része olyan, könnyű fegyverzetű lövész
ként mutatja be őket, akik mind gyalog, mind lovon képesek harcolni.203 

Mások szerint a dragonyosok pusztán a gyors mozgás kedvéért lóra ültetett 
muskétások és pikások, akik a harcot kizárólag gyalogosan vívták meg.204 

A dragonyosok legelső említése az 1550—60 között zajló ún. piemonti háború
ból származik.205 Szélesebb körben azonban csak a XVI—XVII. század for
dulóján kezdték őket alkalmazni.206 Johann von Nassau egy 1587 és 97 közötti 
feljegyzésében már megtalálható olyan egységek felállításának terve, amelyek 
„ . . . mikor az szükséges ... jók gyalogosnak, de amikor azt az előnyösebb hely
zet megkívánja... lóra ülnek, és (így) használják puskájukat, ami egyébként 
a német lovasok között nem szokásos.207 

A lovas lövész módjára felszerelt dragonyosok feladatai közé tartozott az 
őrszolgálat ellátása, lovaskíséret adása, a visszavonulás fedezése, gyors vállal
kozások, rajtaütések végrehajtása. Utak, hidak, fontos közlekedési csomópon
tok elfoglalása, biztosítása.208 A gyalogság mintájára felszerelt dragonyosok 
szintén részt vehettek olyan akciókban, amelyek a gyors felvonulást, illetve 
helyváltoztatást és a gyalogharc kombinációját követelték meg.209 Feltehető, 
hogy a dragonyosok ez utóbbi fajtáját, melynek fegyverzete — a súlyos kanó-
cos muskéta, illetve a hosszú, lóháton használhatatlan pika — kizárólag a 
gyalogos harcot tette lehetővé, hamarosan kiszorították a lovon és gyalog 
egyaránt harcképes, kizárólag lövészekből álló egységek. Ezek fegyverzete a 
németalföldi minta szerint „ . . . kerék, vagy skót lákatú muskéta legyen... és 
jóllehet ezek már nem olyan súlyosak, mint a többi muskéta, ugyanolyan 
hosszúnak kell lenniük, a nyergen, vagy akár a nyakban hordhatóak legyenek, 
miáltal a lovon hátrányos villa és kanóc szükségtelenné válnak."210 A védőfegy
verzet nyitott sisak és mellvért.211 A németalföldi és magyarországi hadszín
teret egyaránt megjáft Basta a dragonyosok számára a kard mellett egy „ . . . há
rom láb hosszú és egy unciás golyót vető..." puskát javasol.212 (A hadtudósok 
közül ő ajánlja elsőként a patronok használatát.)213 

203 Giorgio Basta (II Governo della cavalleria leggiera, Venedig, 1612), illetve Melzo munkáik
ban egyaránt lovas lövészként tüntetik fel a dragonyosokat. Nézeteiket idézi Spontln: 72. o. 

204 Wallhausen, 1615. 39—40. 
205 Wörterbuch: 1/155. o.; Spontln: 83—85. o. 
206 Spontln: 86. o. 
207 „ . . . w a n es vonöten, sindt eben so gut also Soldaten su fuß; dan wan sie ein vortheil 

ersehen und es ihnen bevohlen wirdt, steigen sie ab und gebrauchen ihre lange rohrer, welches 
sonsten under deutscher reutterei nicht breuchlich". In: Spontln: 85. o. 

208 Meynert: 11/300—301. o. 
209 Wallhausen, 1616. 39—40. o.; Wagner: 32. o. 
210 Johann von Nassau: Discours das itzige Teutsche Kriegswesen belangendt. 1608. In: Jahns, 

1890. HI/915, o. 
211 Spontln : 86—88. o. 
212 Jahns, 1890. HI/1054, o. 
213 Meynert: 11/300—301. o. 
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Magyarországon egy 1602. november 19-i feljegyzésben találkoztunk először 
a dragonyos csapatok felállításának körvonalazódó tervével. Eszerint Tilly 
elbocsátott ezredéből a legjobb 150 vallon katonát lovasítják, és lovas lövész
ként felszerelve fogadják zsoldba.214 Ez az adat a dragonyos harcmódot illetően 
talán még nem egészen egyértelmű, ám annál inkább az a decemberből szár
mazó irat, amely Mátyás főherceg kívánságára elrendeli egy — Tilly vallonjai
ból álló — 400 fős dragonyos egység felállítását.215 Gyorsan, még ez év végén 
kiadták Laurentio de Rame, Charles de Argentea, Guillom de Waux és Mercure 
de Marilof számára a hivatalos kinevezést 100—100 vallon dragonyos élére.216 

Fegyverzetük kard, vállszíjra akasztott hosszú keréklakatos puska, az övben 
vagy a nyergen pedig egy pisztoly, a dragonyosoknál szokásos tartozékokkal 
egyetemben.217 Védőfegyverzetről, páncélról egyetlen szó sem esik. Egy könnyű 
mellvért mellett még valószínűnek sem tarthatunk mást, hiszen a cél nyilván
valóan egy, a német lovas lövészeknél könnyebb, s így gyorsabb, mozgékonyabb, 
a gyalogsági tűzharcban járatos egység létrehozása volt. 

Mint láthatjuk, a magyarországi hadsereg a hadügyi forradalomban élenjáró 
Németalfölddel és Franciaországgal egy időben, azonos fegyverzettel és hasonló 
létszámban kezdi meg a dragonyos egységek felállítását. 

214 AFA 16Ö2/11/2. 
215 AFA 1602/12/5. 
216 Bst. 1602/727. 
217 Uo. 
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V. táblázat 

A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ DRAGONYOSOK FEGYVERZETE 

DATUM PARANCSNOK NEVE LÉT
SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

A FEGYVERZET FELSOROLÁSA 
JELZET DATUM PARANCSNOK NEVE LÉT

SZÁM 
NEMZE
TISÉG 

LŐFEGYVEREK EGYÉB FELSZERELÉS 
JELZET 

1602. XII. 29. Laurentio de Rame 100 

vall. 

„.. langen Röhren mit feuerschlossen in bando-
reln, neben ainem Pistolen od khurze röhr am 
sattl bey d an seiner gürtel auch alle ander 
Zugehör . " 

„... guetten Seiten wehren .. * Bst 1602/727. 1602. XII. 29. 
Charles de Argenta 100 vall. 

„.. langen Röhren mit feuerschlossen in bando-
reln, neben ainem Pistolen od khurze röhr am 
sattl bey d an seiner gürtel auch alle ander 
Zugehör . " 

„... guetten Seiten wehren .. * Bst 1602/727. 1602. XII. 29. 

Guilliom de Waux 100 
vall. 

„.. langen Röhren mit feuerschlossen in bando-
reln, neben ainem Pistolen od khurze röhr am 
sattl bey d an seiner gürtel auch alle ander 
Zugehör . " 

„... guetten Seiten wehren .. * Bst 1602/727. 1602. XII. 29. 

Mercure de Mariloff 100 

vall. 

„.. langen Röhren mit feuerschlossen in bando-
reln, neben ainem Pistolen od khurze röhr am 
sattl bey d an seiner gürtel auch alle ander 
Zugehör . " 

„... guetten Seiten wehren .. * Bst 1602/727. 

A táblázatban alkalmazott rövidítés magyarázata: vall. • vallon 



A gyalogság 

A XVI. század második felében — kitűnő példájaként á nyelv valóságtük
röző változásainak — a gyalogos katona értelemben használt Landsknecht el
nevezés eltűnt, s helyette a Schützen ((lövész), illetve a Spiesser (pikás) kifeje
zések váltak elterjedtté.218 A szétválás, a két elnevezés megjelenése csak lát
szólag jelenti a gyalogság további specializációját. Valójában ugyanis egész 
Európában jelentős egységesülés, a nagy tömegben használt fegyverfajták 
számának csökkenése ment végbe. A XVI. század utolsó éveiben az alabárdot 
már csak a tisztek és altisztek használták, a kétkezes pallos pedig — különösen 
Európa nyugati régióiban — szinte teljesen eltűnt.219 Erre az időszakra a pika 
vált a nem tűzfegyverrel harcoló gyalogság egyetlen és legfontosabb szálfegy
verévé. 

Ezt a körülbelül 3,5—4 kg súlyú fegyvert tárgyalt korszakunk idején rend
kívül sokféle méretben készítették.220 A legtöbbjük hossza azonban a 4,5—5 
méter között ingadozott.221 A pikás támadó fegyverzetét rövid, a járást nem 
akadályozó kard egészítette ki. Moritz von Hessen 1600—1601-ben készült 
emlékirata már a pikás altiszteknek is azt javasolta, hogy hordjanak egy-egy 
pisztolyt az övükben.222 

1572-ben a svéd pikások és alabárdosok, azaz a duplazsoldosok védőfegyver
zetének részei a következők voltak: sisak (3,06 kg), nyakvért (2,72 kg), mellvért 
(2,72 kg), hátvért (2,04 kg), a vállat és a felkar külső oldalát takaró rákozott 
vért (1,7 kg), vaskesztyű (1,36 kg), rákozott combvért (1,7 kg).223 Lényegében 
ugyanezt a felszerelést hordta a korszakban Európa minden teljes fegyverzetű 
pikása, lett légyen német, francia, vagy spanyol. Különbségek legfeljebb a 
súlyban, formában és a minőségben mutatkoztak.224 

Ez persze korántsem jelentette azt, hogy a valóságban minden pikás rendel
kezett a felszerelés összes darabjával. A flandriai spanyol hadseregben 1571-ben 
csaknem egyenlő a teljes és a csökkentett fegyverzetű pikások száma.225 1601-
ben is csak 8452 fő, a létszám kb. 4/5-e teljes páncélzatú.226 A 90-es évek legkor
szerűbbnek tartott németalföldi hadseregében pedig mindössze a pikások ne
gyedrészénél tartották szükségesnek a váll- és combvérttel is ellátott teljes 
páncélzatot.227 

De tekintsük át, mit tudunk a nálunk harcoló duplazsoldosok fegyverzetéről? 
Adataink azt mutatják, hogy a háború kezdetén még a magyarországi frontra 

küldött duplazsoldosokat is az „európai szabvány"-nak megfelelő teljes gyalo
gos vértezettél igyekeztek felszerelni. (Sisak, nyak-, mell- és hátvért, rákozott 
combvért és a vállakat, meg a felkar külső felét védő páncélrész.)228 De egy 

218 I l lus t r ie r te Geschichte , 1/231. o. 
219 Parker, 1988. 17. O. 

220 Schneider, Hugo: Der Langsp iess . I n : Der Dreissigj äh r ige Kr ieg . Schrif ten des Heeresge
schicht l ichen M u s e u m s (Mili tärwissenschft l iches Inst i tut ) in Wien. B a n d 7. 

221 Hewitt: n/606, o. ; Spontin: 98. o. 
222 Moraz von Hessen: Ins t ruc t ion was sich unse re beste l l te Kr iegs ra the und Diener verha l ten 

solle. I n : Jahns, 1890. HI/901, o. 
223 Jakobsson: 16. o. 
224 Wallhausen, 1615. 55. o. ; Spontin: 102. o. 
225 Parker, 1984. 276. o. i 
226 Uo. 
227 Spontin: 102. o. 
228 AFA 1594/2/16. b . 
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1595-ből származó, a magyarországi háborúval foglalkozó emlékirat már úgy 
vélte: „Ä duplazsoldosok szokásos páncélzatát meg kell szüntetni. Egy golyó
álló mellvért, 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 (t. i. a törökkel) szemben mindennek a gyorsaságon kell alapul
nia."229 Hogy az ismeretlen szerző tanácsát megfogadták-e, vagy sem, egyelőre 
nem tudjuk, az azonban tény, hogy az 1601-es hadjárati évre Nürnbergben 
felvásárolt gyalogos vértek már mind ún. félpáncélok voltak,230 azaz a kar- és 
combvértek, akárcsak Németalföldön, már hiányoztak. Talán akkor járunk 
legközelebb a valósághoz, ha felételezzük, hogy a fegyverzet könnyítésére irá
nyuló törekvés és a gyakorlatban jelentkező anyagi, beszerzési nehézségek 
együttesen eredményezték e változtatásokat.231 

A gyakorlati kényszer szerepét támasztja alá a Friedrich von Zetteriz által 
az egri vár fegyvertárából felvett felszerelések listája is. 1594. június 24-én 
Zetteriz átvett többek között 10 egész páncélt láb- és nyakvérttel, sisakkal, 20 
páncélt nyakvérttel, de combvért és sisak nélkül, 8 értéktelen, valamint 4 
lövészsisakot, továbbá 3 nyakvértet a rákozott felkarpáncél nélkül, hármat 
pedig feltehetően azzal együtt.232 

A fegyverbeszerzésekről fennmaradt iratok bizonyítják, hogy a magyar
országi hadjáratokhoz szükséges páncélokat jórészt a fegyvergyártásukról híres 
birodalmi városokból, Augsburgból, Nürnbergből, Drezdából, a brandenburgi 
területekről, Magdeburgból, Braunschweigből, Hamburgból, Lübeckből, to
vábbá Lüttichből, és Kölnből szerezték be, de 1601-ben már az olcsóbb német
alföldi piac is szóba került.233 

Mivel a grazi Zeughaus korabeli vértjei szintén Nürnbergből, Augsburgból 
stb. származnak, talán nem járunk el helytelenül, ha a 15 éves háború páncél
jait ezek analógiájára írjuk le. 

Az 1590—1601 közötti időszakból származó teljes Landsknecht-vértek meg
lepően könnyűek. Csak ritkán érik el a 10 kg-os súlyhatárt. Legtöbbjük mind
össze 7—7,5 kilogramot nyom.23'1 A praktikus, napellenzővel, és mozgatható 
fülvédővel is ellátott nyitott sisakok a hidegfegyverekkel szemben megfelelő 
védelmet nyújtottak, de nem korlátozták a katona látását. Emellett kényelme
sek lehettek, mert legtöbbjük súlya 70 dkg és 1,5 kg között ingadozott.235 (A 
németalföldi mintára felszerelt pikás páncéljának súlya sisakkal együtt 15,5 
Pfund azaz kb. 8,5 kg.)236 

A Magyarországra küldött német ezredeknek azonban nem minden dupla
zsoldosa harcolt pikával. Körülbelül minden 12—13 pikásra jutott egy-egy, az 
egész vért mellett vaskesztyűvel és kétkezes pallossal felszerelt katona.237 Ezt a 

229 AFA 1595/13/1. 
230 Bst. 1601/672. 
231 E he ly t ke l l r á m u t a t n u n k a r ra , hogy a páncé lok elnevezései t i l letően a korabe l i és a m a 

haszná l t t e rminológia közöt t je lentős e l térések f igyelhetőek meg . Fegyver tö r t énésze ink m a a 
félpáncél a la t t o lyan vé r t eke t é r tenek , amelyekhez n e m tar toz ik lábszárvér t . A XVI. század 
terminológiá ja szer int viszont fé lvér tnek nevezik az o lyan páncé loka t , ame lyekhez m á r n incs 
c o m b - illetve t é rdvér t . 

232 Bst. 1594. A fegyverek á tvéte léről kiál l í tot t n y u g t á k kü lön lapokon . 598—599. fólió. 
233 Bst. 1601/672. 
234 Plckler — Meran: 11/9. o„ i l letve 11/242. o. 
235 Pickler — Meran : 11/53—55. o. 
236 Jahns, 1890. 11/1005. o. 

237 L. A lőfegyverek a r á n y a a t izenötéves h á b o r ú b a n résztvevő külföldi gya logezredekben 
c ímű táb láza to t a Hadtörténelmi Közlemények, 1990/3. s zámában , 94—95. o. 
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támadásban és védelemben egyaránt félelmetes fegyvert általában az ún. 
Gefrieterek használták.238 A mintegy 3—5 kg súlyú, másfél-két méter hosszú 
fegyverek szinte kivédhetetlen csapásai az ellenséges gyalogság sorainak meg
bontására voltak hivatottak.239 A várharcokban pedig a rések, gyilokjárók, fal
szorosok, bejáratok védelmezésében bizonyultak felülmúlhatatlannak.240 

A harcmezőn egykor jelentős szerepet játszó alabárdot a XVI. század végén 
már csak a tisztek és tisztségviselők rangját jelző fegyverként találhatjuk meg, 
a várostromoknál azonban továbbra is fontos szerepet játszottak. A grazi 
Zeughaus változatos formájú alabárdjai közül egy, a XVI. század utolsó évei
ből származó típus maradt fenn a legnagyobb számban. Az 1,8—2 méter hosszú, 
szögletes kőrisfa nyélre erősített alabárdot négyélű, 72 cm hosszú döfőhegye 
és félhold alakú bárdrésze rendkívül hatékony és veszedelmes fegyverré tette.*41 

Ami a tűzfegyvereket illeti, a XVI. század második felének jellemző darab
jaival már megismerkedtünk. Az alábbiakban — a teljesség igénye nélkül — 
a magyarországi harcokban biztosan, vagy nagy valószínűséggel használt lő
fegyverek bemutatását kíséreljük meg. 

Egy 1595 novemberében íródott, két hadjárati év tapasztalatit összegző elő
terjesztés szerint a legjobban használható kanócos muskéta legyen felszerelve 
„ . . . az elsütéskor önműködően jelnyíló serpenyőfedéllel, a másfél lat (kb. 
26,2 g) ólmot kilövő cső súlya az ágyazat nélkül 6 libra (3,36 kg), hossza pedig 
3 láb, 3 zoll (kb. 102—105 cm) legyen .. ."242 Egy másfajta, szintén a XVI. század 
utolsó éveiben készített muskéta kettős lakatszerkezettel bírt. A keréklakat 
működésképtelensége esetén a fegyvert a másik, ún. Luntenschnappschlossal is 
el lehetett sütni. A 18,3 mm kaliberű fegyver teljes hossza 169,4 cm, súlya 
pedig 7 kilogram.243 (A németalföldi kanócos muskéta súlya 13 Pfund, kb. 
6,2—6,5 kg volt.)2'*4 

Halbhaken-nek, Schützen Rhor-nak, Halbmuskete-nek a támasztóvilla hasz
nálatát nem igénylő, muskétánál könnyebb fegyvereket nevezték. A már emlí
tett emlékirat szerint az ilyen fegyvereknek „ . . . keskeny lakatlemezzel, 5 libra 
(kb. 2,8 kg) súlyú és 3 láb 1 zoll (kb. 97—98 cm) hosszúságú csővel kell rendel-
kezniük."'1''-1 A nürnbergi mesterek ügyességét dicséri egy szintén Grazban őrzött, 
mindössze 3,5 kg súlyú puska is, melynek biztos elsütését kettős gyújtó mecha
nizmus (emelőkaros és csapódó kanócos) szavatolta. Az emberi dimenziókhoz 
jobban illeszkedő méretek (hossza: 143,5 cm, kaliber: 13,5 mm) gyorsabb újra
töltést, biztosabb fegyverfogást tettek lehetővé.246 Ennél a fegyvernél csak 70 
dekagrammal nehezebb az a szintén Nürnbergből származó, egyszerű kanócos 
puska, melynek kalibere 17 mm, hossza pedig 126 cm.247 

238 A Gefrei ter kifejezés m a i je lentése őrvezető , ám t á rgya l t k o r s z a k u n k b a n e rangfokozat 
viselője olyan felelősségteljes beosztást töl töt t be , min t egy m a i foga lmak szer in t i ő rmes ter . 
Fe lada ta i közé tar tozot t a „ r a j á b a n " lévő 10—15 k a t o n a fegyver- , lőszer- é le lmiszere l lá tmányának , 
zsold jának átvétele , szétosztása, de ő felelt a rendér t , fegyelemér t , a p a r a n c s o k vég reha j 
t ásáér t . Mivel a lárendel t je ik é rdekképvise le te t is ők lá t ták el, a k a t o n á k leg tapasz ta l tabb , leg
tek in té lyesebb és legbecsüle tesebbnek ta r to t t ba j t á r sa ika t igyekez tek Gefrei terre vá lasz tani . Ha 
az egységben nemesek is szolgál tak, n a g y valószínűséggel ők n y e r t é k el ezt a n a g y o b b zsold
dal és felelősséggel j á r ó beosztás t . 

239 Wolfbauer, G e o r g : F ü h r e r d u r c h das s te i r ische Zeughaus . Graz, é. n . 42. o. 
240 Pickler — Meran : II/G3. o. 
241 Uo. 11/87. o. 
242 AFA 1595/13/5. 
243 Pickler — Meran: 11/130. o. 
244 Jahns, 1890. III/1005. o. 
245 AFA 1595/13/5. 
246 Pickler — Meran: 11/128. o. 
247 Uo. 11/129. o. 
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A könnyű kézi lőfegyverek egy másik érdekes alcsoportját az ún. Birsch 
(vagy Pirsch) puskák képezik. Ezek a minden esetben keréklakatos, sajátos 
ágyazatú fegyverek eredetileg vadászat céljára készültek. Kis súlyuk és a célra
tartást jóval biztosabbá tevő speciális ágyazatuk azonban jelentősen megnövel
te találati valószínűségüket, így korlátozott számban a harcokban is szerepet 
kaptak. A grazi Zeughausban levő többszáz példány közül itt mindössze két, 
a XVII. század kezdetéről származó darab legfontosabb adatait mutatjuk be. 
Mindkettő űrmérete 15 mm, súlyuk 3,65, illetve 4,1 kg. Az első, 110,6 cm hosszú 
fegyvert huzagolt csöve és rendkívül pontosan kidolgozott nézőkéje egy mester
lövész fegyverévé tehette, de a másik, simacsövű, 4,1 kg-os, 112,7 cm hosszú 
példánnyal is jóval könnyebb lehett célba találni, mint a nehézkes muské-
tákkal.248 

A császári és királyi hadsereg lovas lövészei nagyrészt már keréklakatos 
fegyverekkel harcoltak. Ezeket a 80—120 cm hosszúságú „karabélyokat" általá
ban még nem vállszíjon, hanem a nyeregkápára akasztva, vagy a pisztolyoké
hoz hasonló bőrtokban vitték magukkal.249 E fegyverek változatos formái, 
különböző súlyuk és hosszuk rendkívüli sokféleséget eredményezett. A súly és 
a méretek azonban olyan határokon belül maradtak, amelyek még lehetővé 
tették a lovasok számára a fél kézzel való tüzelést is.250 

A német és külföldi lovasság szinte rendszeresítettnek nevezhető tűzfegyvere 
a pisztoly volt. Ezek bemutatásakor rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen Grazban ma is százával lelhetők fel olyan pisztolyok, amelyeket a 90-es 
évek derekán azokból a városokból szereztek be, amelyek a császári hadsereg 
felfegyverzésének is legfőbb forrásait jelentették. A Nürnbergből, illetve 
Augsburgból vásárolt „Puf f erek" kalibere általában 14 mm, súlyuk pedig 
1,6—2 kg között váltakozik.251 

A fegyverek értékét, hatásfokuk mellett, kezelhetőségük és praktikusságuk 
mértéke határozta meg. Ezt pedig a kiegészítő tartozékok minősége, milyen
sége is nagy mértékben befolyásolhatta. Ezért kell felfigyelnünk például arra, 
hogy a grazi Zeughaus bevételi könyveiben már az 1570-es évek közepétől 
megjelentek a különféle patrontartók és patrontáskák.252 Számuk a század 
végéig nem túl magas, mindössze néhány százas tételekről olvashatunk.253 E 
számok mégis arra engednek következtetni, hogy a tüzelést meggyorsító, előre 
elkészített töltések használata a XVI. század végén már gyakorinak mondható. 

A magyarországi gyalogos lövészek felszereléséhez is a szokásos két lőporos 
fiaska tartozott.254 A nagyobbikban a töltethez, a kisebbikben a felporzáshoz 
szükséges lőport tartották. Mivel a XVI. század végi katonai lőportartók ada
goló szerkezetének nagysága általában az adott fegyver fajtájához igazodott, 
fontos volt hogy a fegyvereket a hozzájuk tartozó palackból töltsék. A fiaska 
kúpos, mindkét végén lezárható fémcsövecskében végződött, amibe pontosan 
az adott fegyver egy töltetnyi lőporadagja fért el.255 A lövész fejjel lefelé for-

248 Uo. 11/134—135. O. 
249 Uo. 11/129., i l letve 136—137., 141. O. 
250 Uo. 
251 Uo. 11/139—140. O. 
252 A XVI—XVII. században a p a t r o n kifejezés je len tése — a m a i t e rmino lóg iáva l el lentét

b e n — előre elkészí te t t töl tés . Ebben az é r t e l emben haszná l juk m i is. 
253 Uo. 11/143—144. O. 
254 AFA 1594/2/16 b . és Bst. 1601/672. 
255 Wagner: 86 .o. 
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dította a palackot, a cső alsó végén levő rugós tolózárat elhúzta, így az megtelt 
lőporral. Az elengedett alsó retesz zárta a palackot. A felső, szintén rugós csap
pantyú kinyitásával a lőpor máris a fegyverbe volt tölthető. (A gyakorlatban 
mindez másodpercek alatt zajlott le.) 

Az inkább csak a muskétások felszereléséhez tartozó ún. bandolierek haszná
lata még néhány másodperccel rövidebbé tette a töltési időt. Ezeken a 3—4 
ujjnyi széles bőr vállszíjakon, 10—11 bőr bevonatú, fedeles fatokocska lógott, 
mindegyik egy-egy lövésnyi lőporral töltve.250 A golyókat tartalmazó zacskó, 
a tisztító eszközök és a gyújtólőporral teli kis palack a vállszíj alján, a katona 
jobb csípőjének magasságában függött.257 A bandolier azonban az itteni katona
ságnál nem lehetett túl elterjedt, ugyanis a fegyvervásárlások alkalmával 
mindössze egyszer került szóba.258 

Az oldalfegyver mellett Magyarországon mind a lövészek, mind a muskétá
sok felszereléséhez hozzátartozott a könnyű, ún. lövészsisak. Ez azért rendkívül 
érdekes, mert ezidőtájt Európa nyugatibb régióiban, mint pl. Németalföldön, 
a muskétások már nem viseltek sisakot. 259 Nálunk viszont a 15 éves háború 
folyamán mindvégig rendszeresen és következetesen ellátták vele az összes 
lőfegyverrel felszerelt katonát.200 Ez nem kis anyagi terhet jelentett, hiszen 
esetenként tízezres tételekre volt szükség. Ám úgy látszik, olyan fontos fel
szerelési tárgy volt, hogy beszerzésétől a hadvezetést sem a költségek, sem a 
szállítással járó nehézségek nem tudták eltántorítani. 

További érdekesség, s talán az egyenruházat kialakulásához és fejlődéséhez 
is adalékokkal szolgáló tény, hogy a lövészektől csaknem mindig megkövetelték 
a fegyverük és lőszerük letakarására alkalmas köpeny, vagy kabát beszerzését. 
Ez a ruhadarab, a harcos egészségének és harcképességének megőrzése mellett, 
harcászati szempontból is komoly fontosságra tett szert. Ugyanis ha a katona 
egy hirtelen jött e<=őben fegyverét és kanócát nem tudta a nedvességtől meg
óvni, legfontosabb harceszköze vált használhatatlanná.261 Ez pedig, egy két
harmad részben lövészekből álló hadseregben, súlyos következményekkel jár
hatott. Hogy az efféle helyzeteket igyekeztek elkerülni, mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy 1598-tól kezdve a felszerelések árát megszabó limitációk a 
lövészfegyverzet ugyanolyan szerves, előírt részeként kezelték a „kabátkát," 
mint a muskétavillát, vagy a lőporos palackot.202 

Mint láthattuk, a 15 éves háború külföldi, pontosabban nyugat-európai 
katonáinak és ezen időszak más, mondjuk flandriai zsoldos seregeinek fegy
verzete, felszerelése azonosnak tekinthető. Sőt ezekben az években nemegy
szer előfordult, hogy ugyanazokat a fegyvereket gyakran ugyanazok a tisztek 
és katonák forgatták az „elmaradott keleten" és a „fejlett nyugaton." Német, 
vallon, olasz lovas puskások Németalföldön, német, vallon, olasz lovas lövészek 
a Kisalföldön. Mercury herceg lotharingiai kürasszírjai a francia valláshábo
rúban, s ugyanők Kanizsa falai alatt. Fekete lovasok a Katolikus Liga, a hu-

256 Lugs: 17. o. ; Durdik — Mudra — Sada: 39. o.; Thierbach: 18—19 o 
257 Wagner: 86. o. 
258 Bst . 1601/672. 
259 Funcken: 54. o. ; Jakobsson: 16. o. 
260 L. p i . AFA 1594/2/16. b . ; AFA 1594/4/7. ; AFA 1595/11/4. ; Bst. 1601/672. 
261 „Es soll auch ein j e d e r mi t e inem Ober—Rock oder Mante l bekleidet , u n d gefast seyn 

dami t e r s ich vo r dem Regen u n d Kal te des to besse r e rha l ten , u n d sonder l ieh die Schützen 
r ^ . „ H

T
a c k e i 1 , J

1 i n d F l a s c n e n decken , u n d des to besse r jederzei t g e b r a u c h e n m ö g e n . " Lüniq: 70. o. 
I M ^ L Ï " p e l d á u l B s t - 1598/575.; Bst. 1599/624.; AFA 1602/3/5.; AFA 1603/4/1.; AFA 1603/5/4.; Bst. 
J.OU4/768. 
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genották, az Egyesült Tar tományok zsoldjában, fekete lovasok a magyar 
országi hadsereg soraiban. Lázadó vallon muskétások Le Chapelle, Chatelet , 
Lier, és Diest helyőrségeiben, s lázadó vallonok ezer ki lométerrel keletebbre, 
Pápa várában . 

Hol és miben rejlik há t a magyarországi hadszíntér e lmaradot tsága? Ezt 
vizsgálja majd t anu lmányunk következő, a magyarországi v á r a k felszereltsé
gével, a magyar katonaság harcmódjával foglalkozó része. 

József Kelenik 

THE IMPORTANCE OF SMALL ARMS IN THE 
DEVELOPMENT OF THE MILITARY REVOLUTION 

The Character of the Armament of the Imperial-Royal 
Army in Hungary in the Time of the Fifteen Years War 

Summary 

This study examines the role of the small arms in the military revolution. A num
ber of historical and experimental data proves that the 16th century firearms/small 
arms were very effective and of great fire-power. Their quick diffusion in great 
quantities, accelerated by profound economical and social changes of the century, 
transformed the warfare completely : the really revolutionary feature was the use 
of firearms/small arms en masse. 

Through the examination of the armament of the Western European troops of the 
Fifteen Years War in Hungary the study states that in the last third of the 16th 
century the up-to-date tactics of the age, depending on the mass fire of small arms, 
crossed the frontiers of the Western regions of Europe and it was practized on the 
battlefields in Hungary, too. 

József Kelenik 

L'IMPORTANCE DES ARMES À FEU PORTATIVES DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LA RÉVOLUTION MILITAIRE 

Le caractère de l'armure de l'armée impériale-royale 
en Hongrie à l'époque de la guerre de quinze ans 

Résumé 

Cet essai examine le rôle, l'importance des armes à feu portatives dans la révo
lution militaire. 

Une série des données expérimentales et historiques prouve que les armes à feu 
du XVIe siècle étaient des matériels de guerre très efficaces et de très grande force 
à l'époque. L'expansion rapide et massive de ces ormes — qui a été aussi avancée 
par les changements profonds économiques et sociaux du siècle — a forcé l'art mi
litaire à une modification qualitative. 

C'était l'emploi massif des armes à feu portatives qui était la nouveauté révoluti
onnaire, à l'égard des formes précédentes du combat. 
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De l'analyse de l'armure des soldats de l'europe de l'ouest participant à la guerre 
de quinze ans l'essai déduit qu'au dernier tiers du XVIe siècle la tactique moderne, 
appuyée sur le feu de masse des armes à feu — franchissant les frontières de cer
taines régions de l'Europes occidentale — était déjà une pratique quotidienne sur 
les champs d'opérations militaires en Hongrie aussi. 

József Kelenik 

DIE BEDEUTUNG DER HANDFEUERWAFFEN IN DER ENTFALTUNG 
DER REVOLUTION DES HEERWESENS 

Die Eigenart der Bewaffnung der kaiserlichen-königlichen Armee 
in Ungarn in den Jahren des fünfzehnjährigen Krieges 

Resümee 

Dieses Studium beschäftigt sich mit der Rolle und der Bedeutung der Handfeuer
waffen in der Revolution des Kriegswesens. 

Eine Reihe von Versuchsresultaten und historischen Daten beweisen, dass die 
Feuerwaffen im XVI. Jahrhundert sehr kräftige und wirkungsvolle Kampfmittel 
gewesen waren. Ihre schnelle und massenhafte Ausbreitung — was die tiefgehen
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwandlungen auch beschleunigen hat
ten — zwang die Kriegsführung zur qualitativen Änderung. Die massenhafte An
wendung der Handfeuerwaffen war das, was man im Vergleich der früheren Formen 
der Kampfhandlungen zum revolutionären Neue rechnen kann. 

Das Studium lässt sich aus dem Analisis der Bewaffnung den in dem fünfzehn
jährigen Krieg teilnehmenden westeuropäischen Soldaten Schlüsse ziehen, dass die 
auf das Massenfeuer gestütze moderne Taktik am Ende des sechszehnten Jahrhun
derts die Grenze der einigen westlichen Regionen von Europa über trat und es zähl
te zur Alltagsparxis auch auf den ungarischen Schlachtfeldern. 

Йожеф Келеник 

ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В РАЗВЕРТЫВАНИИ 
РЕВОЛЮЦИИ ВОЕННОГО ДЕЛА 

Характер вооружения императорской-королевской армии в Венгрии 
в годы пятнадцатилетней войны 

Резюме 

В статье рассматрувается роль и значение руного огнестрельного оружия в рево
люции военного дела. 

Ряд исторических и экспериментальных данных подтверждает, что огнестрельное 
оружие XVI века считалось в свое время мощным и чрезвычайно эффективным бо
евым средством. Его быстрое и массовое распространение, — которое было уско
рено также глубокими экономическими и социнльными изменениями эпохи, — 
принудило военных специалистов ввести качественные изменения. 

Массовое применение ручного огнестрельного оружия считалось революционным 
новшеством по сравнению с прежними формами ведения боевых действий. 

На основании анализа вооружения западно-европейского воинства, участвовав
шего в пятнадцатилетней вейне, автор статьи делает вывод о том, что современная 
тактика, опиравшаяся на массовый огонь огнестрельного оружия в последней трети 
XVI века, — перешагнув границы отдельных западных регионов Европы, — уже и 
на венгерском театре военных действий считалась повседневной практикой. 
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HERMANN RÓBERT 

GÖRGEI ÉS A FELVIDÉKI KORMÁNYBIZTOSOK 
1849. január 5 — február 10. 

Amikor Görgei tábornok közel 16 000 főnyi feldunai hadteste 1849. január 
3-ról 4-re virradó éjjel megkezdte kivonulását Pestről, a hadtest mellett addig 
működő teljhatalmú kormánybiztos, Csány László, nem követte a csapatokat 
Vác felé. Csányt Kossuth még december 31-én bízta meg azzal, hogy „hol a tábor 
volt, van és lesz, úgy Budapesten is országos teljhatalmú biztosi hatóságát 
egész mértékben gyakorolja."1 Az 1849. január 2-án tartott haditanács hatá
rozata értelmében azonban az éppen egyesült magyar hadsereg, Görgei fel
dunai hadteste, Perczel Mór megtépázott csapatai és a Répásy Mihály tábornok 
vezette tartalékhadtest ismét két részre oszlott. Görgei a feldunai hadtesttel 
északnyugat felé indult, hogy a cs. kir. csapatok által ostromolt Lipótvárat 
felmentse, Perczel és Répásy pedig Debrecen felé, az országgyűlés és az OHB 
fedezésére indultak. E helyzetben Csány, aki rosszallta az erők megosztását, 
fontosabbnak tartotta a fővárosban található hadianyagok elszállításának biz
tosítását. Emellett betegsége is kiújult; ezért aztán a fővárosban maradt, s az 
utolsók között hagyta el Pestet.2 

Görgei hadteste tehát kormánybiztos nélkül maradt. Ennek hiányát maga a 
tábornok is érezte, hiszen eleddig főleg Csány intézkedett a különböző megyei 
és városi hatóságoknál a hadtest szükségletei ügyében. Ezért Görgei 1849. 
január 5-én Vácról levélben kérte Csányt, hogy intézkedjen a hadtest pénz
szükségletének biztosításáról. S mivel sürgette az idő, Csány válaszát be sem 
várva, még ezen a napon felkérte Frideczky Lajos Nógrád vármegyei kép
viselőt, hogy polgári biztosként legyen segítségére a hadsereg ellátásában. 
Frideczky fő feladatának azt tartotta, hogy a hadtest útjába eső törvényható
ságok pénztáraiban kezelt és letétbe helyezett összegeket nyugta mellett át
vegye, s ezekből különböző ruházati anyagokat szerezzen be, és intézkedjen a 
hadtest ruházatának elkészíttetése iránt. Erről a megbízatásról még aznap 
értesítette Kossuthot is.3 

Kossuth ezt a jelentést legkésőbb január 9-én meg is kapta. Aznapi képviselő
házi beszédében ugyanis már kérte, hogy „Frideczky képviselő úr néhány 
napig ne legyen kénytelen megjelenni a ház előtt, mert ott őreá valami teendő 
vár."4 Csánytól értesült Görgei másik, Csányhoz írott leveléről is, s január 
10-én éles hangon írt a tábornoknak. E levelében a különböző pénztárak le
foglalását ellenezte, Frideczky megbízatására utalva pedig kijelentette: „Ami 

1 Kossuth Lajos összes munkái (a továbbiakban: KLÖM) XIII. kötet. Kossuth Lajos az Or
szágos Honvédelmi Bizottmány élén. I. (Szerk. : Barta István) Bp., 1952. 936. o. 

2 L. erre Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi 
Közlemények (a továbbiakban: HK) 1955. 2. sz. és Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilatko
zata. HK 1988. 2. sz. 252—253. o. és uő: Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa. 
In: Molnár András (szerk.) -.Kossuth kormánybiztosa Csány László Zalaegerszeg, 1990. 202—206. o. 

3 Görgei 1849 január 5-én Csányhoz írott levelét 1. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: 
OL) H 103. Csány László kormánybiztos iratai. 14. doboz. Vegyes iratok. Részleteit közli Barta: 
Az 1849. január 2-i had i tanács . . . HK 1955. 2. sz. 90. o. és Hermann: Görge i . . . 259—259. o. 
Frideczky felkérésére 1. Varga János: Középszinten a történelemben. Frideczky Lajos memo
árja. Salgótarján, 1988. 16—18. és 41—42. o. (a továbbiakban: Varga—Frideczky). Görgei január 
5-én Kossuthhoz intézett levelét közli Tragor Ignác: Vác története 1848—49-ben. Vác, 1908. 86. o. 
és Varga—Frideczky: i. m. 17. o. 

4 KLÖM XIV. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. II. (Szerk.: Barta 
István) Bp., 1953. 63. o. 
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a polgári biztost illeti, azt majd én fogom meghatározni, hogy ki legyen, mi
helyt önnek első jelentését veszem; mert maga az, hogy mely napról honnan 
írand, tájékozni fog, vajon effektuációba vette-e ö n saját tervét (melyről most 
még nem mondok határozott ítéletet). Ezen biztosnak Ön saját javaslata sze
rint desztinációja lesz felvigyázni, hogy a hadvezér egész táborával az ország 
kormánya által kiszabandó politikai irányt kövesse."5 

Kossuth tehát merőben félreértette Frideczky megbízatását. Azt hitte, hogy 
Görgei Csány utódjának szánta a képviselőt, nem pedig csupán afféle polgári 
ellátási biztosnak. S mivel attól tartott, hogy Görgeinek esetleg (politikai) hátsó 
szándékai is vannak, s mivel egyetlen hadtest sem lehetett hosszú ideig a 
kormány által kiküldött biztos nélkül, január 13-án báró Luzsénszky Pál és 
Ragályi Ferdinánd személyében újabb kormánybiztosokat neveztek ki a fel
dunai hadtest táborába. Csány ugyanis betegsége miatt nem térhetett vissza 
Görgeihez, majd január végén Kossuth Erdélybe küldte, Bem mellé, teljha
talmú országos biztosnak.0 

Luzsénszky és Ragályi azonban csak január 22-én érkeztek meg Beszterce
bányára, s Görgeivel csak január 23-án találkoztak.7 A feldunai hadtest addig 
kormánybiztos nélkül maradt, s Görgei lényegében a különböző, megyei hatás
körű kormánybiztosokra volt utalva. E kapcsolatok bemutatása előtt azonban 
szükséges egy pillantást vetnünk a hadieseményekre is. 

1848 decemberének közepén két es. kir. hadoszlop tört be Északnyugat-Ma
gyarországra. Nyugat felől, Nádas és Nagyszombat irányából Simunich al
tábornagy két dandárból álló hadosztálya nyomult előre Lipótvár felé, mintegy 
6000 emberrel. Miután Nagyszombatnál megverte Guyon Richárd ezredes 
dandárát, december 20-án Lipótvár alá ért. A vár bombázását azonban csak 
január 8-án kezdhette meg, mert tüzérségi lőszerkészlete december 30-án fel
robbant. A védőőrség 1272 főből állott, Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoksága 
alatt. Miután Simunich hírt kapott arról, hogy Windisch-Grätz főereje január 
5-én elfoglalta a fővárost, seregének egy részét Nyitráig tolta előre. 

A másik, észak felől, a Jablunkai-hágón át betörő hadoszlop, amelyet Chris
tian Götz vezérőrnagy vezetett, kb. egy dandárnyi erőt képviselt, mintegy 3000 
fővel. "Vele szemben Horváth Pálnak, a nógrádi nemzetőrzászlóalj parancs
nokának vezetése alatt egy 2600 főből álló, gyengén felszerelt és vegyes értékű 
erő állott. Ez január 2-án Zsolnától északra Budatinnál megpróbálta feltartóz
tatni Götz dandárát, de az ellenség minőségi és tüzérségi fölénye miatt vere
séget szenvedett. A vereség után a magyar csapatok Turócszentmártonba vo
nultak vissza. 

Görgei hadteste január 6—7-én indult útnak Vácról. A balszárnyat alkotó 
Pillér-hadosztály a Szob—Surány—Komját—Ürmény vonalon nyomult előre 
Nagyszombat irányába, a jobbszárnyat alkotó Aulich-hadosztály pedig a Rét
ság—Nagyoroszi—Léva—Verebély vonalon indult meg Lipótvár felé. A cent
rumot Kmety, az utóvédet Guyon hadosztálya alkotta. 

Windisch-Grätz tábornagy Budapest elfoglalása után csak január 7-én in
dította el Görgei üldözésére Wrbna altábornagy kb. 12 000 főnyi seregtestét, 

5 KLÖM XIV. 84 .O. 
6 Luzsénszky megbízatását 1. uo. 120—127. o. Csány betegségére: uo. 164. o. Erdélyi biztosi ki

nevezésére 1. uo. 248—251. o. és Hermann: Csány, 207—213. o. 
7 Luzsénszky ék megérkezésére 1. Zipser Keresztély András naplóját. In: Jurkovich Emil: 

Történeti tárczák. Besztercebánya, 1910. 99. o. (a továbbiakban: Jurkovich — Zipser). 
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majd Wrbna bizonytalankodása miatt Csőrien altábornagyot bízta meg az ül
dözéssel. Csőrien Vác megszállása után kb. 7000 fővel folytatta a feldunai had
test követését. Simunich előbb Nyitráig, majd Verebélyig tolta előre előőrseit. 
Ugyanakkor Komárom felől Neustädter dandára (kb. 3000 fő) indult a feldunai 
hadtest ellen. Götz dandára pedig északról, Privigye és Mosóc felől fenyegette 
a bányavárosokat. 

Görgei feladata az volt, hogy igyekezzen felmenteni Lipótvárt, s ezután biz
tosítsa a bányavárosokat; emellett minél nagyobb erőket vonjon el a főhad-
színtérről, hogy így megakadályozza Windisch-Grätz Debrecen elleni táma
dását. Ez utóbbi cél érdekében a tábornok tudatosan hirdette is, hogy szándéka 
seregével Bécs ellen vonulni; ennek következtében Windisch-Grätz nem mert 
elmozdulni Pestről, s Perczel csapatai után csupán egy dandárnyi erőt küldött.8 

Január 11-én a feldunai hadtest balszárnya Komjátiban, a jobbszárny Vere-
bélyen, a centrum és a főhadiszállás Léván, az utóvéd Ipolyságon és Szántón 
állott. Verebélynél Aulich visszaszorította Simunich előőrseit. Guyont Ipoly
ságnál Csorich támadta meg, s Guyon, miután visszaverte az ellenséget, Tompa 
felé, Szántóra vonult vissza. 

Másnap, január 12-én a lévai főhadiszálláson megjelent Beniczky Lajos 
bányavidéki kormánybiztos, s közölte Görgeivel, hogy ő a rendelkezésére álló 
2000 emberrel képtelen megvédeni a bányavárosokat Götz ellen, s így könnyen 
az ellenség kezébe kerülhetnek. Ezért kérte Görgeit, küldjön számára segít
séget, vagy vonuljon a bányavárosokba egész seregével.9 

Görgei azonban továbbra is Lipótvár felmentését tekintette elsődleges cél
jának. Ezért Nyitra felé akarta folytatni útját, s ezt közölte is Beniczky vei. 

Beniczky visszatért a bányavárosokba, s ezt követően a tábornok újdonsült 
vezérkari főnökével, Bayer József őrnaggyal tanácskozott. Bayer szintén azt 
javasolta, hogy a Lipótvár felmentésére indított hadművelet helyett a feldunai 
hadtest inkább vonuljon vissza a bányavárosokba. Javaslatát azzal indokolta, 
hogy ha Lipótvárat sikerülne is felmenteni, a hadtestet kelet felől az üldözésére 
kiküldött es. kir. főerők fenyegetnék; ha pedig a vár felmentése nem sikerül, 
akkor a hadtest az őt körülvevő, számbelileg egyenként nem jelentős, de ösz-
szességükben a feldunai hadtest erejét felülmúló es. kir. dandárok és had
osztályok szorításába kerülne. Az ellenséges főerők egy részét már úgyis sike
rült a Felső-Tisza-vidék elleni támadástól elvonni. A hadtest számára az egyet
len visszavonulási út a bányavárosokban már csak egy napig áll nyitva. A bá-

8 A hadtest feladatára 1. Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 
1849-ben. Görgey István fordítását átdolgozta, a jegyzeteket és a bevzetőt írta Katona Tamás. Bp., 
1988. I. k., 276—277. o. és Görgei 1849. január 25-i jelentését a hadügyminisztériumhoz. Közli Gör
gey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanul
mányok és történelmi kritika. I. k., Bp., 1885. 169. o. Tudatos dezinformációs tevékenységre mutat 
az a széles körben elterjedt hír, hogy Görgei Bécs ellen vonul. Szinnyei József: Komárom 
1848—49-ben. Naplójegyzetek. Bp., 1887. 57. o. (január 8.); Mátray Gábor: Töredék jegyzemények 
Magyarország történetéből. (Sajtó alá rendezte Fülep Katalin) Bp., 1989. 67. o. (1849. január 12.).; 
Jászay Pál naplója, In: Hentaller Lajos: Vérrózsák. I. k., Bp., 1906. 112. o. (január 14.); Szemere 
1849. január 17-i levele Görgeihez, közli Görgey István: i. m. I. k., 172. o. és V. Waldapfel Eszter: 
A forradalom és szabadságharc levelestára. III. k., Bp., 1955. 71. o. ; Paczona Vilmos 1849. január 
19-i levele Modrovich Ignáchoz, közli V Waldapfel: i. m. III. k., 77. o.; Beöthy Ödön dátum nél
küli, 1849. január 6. utáni levele Hodossy Miklóshoz OL H. 106. Hodossy Miklós kormánybiztos 
iratai. 7. doboz. 570. f. egy datálatlan, 1849. január eleji levél, Hadtörténeti Levéltár (a továb
biakban: HL). Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai 50/142., Mészáros Lázár em
lékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. I. k., Pest, 1867. 355. o. és II. k., 
38., ill. 50. O. 

9 L. erre Beniczky január 12-i jelentését Kossuthoz. Közli Steier Lajos: Beniczky Lajos bánya
vidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadság
harcról és a tót mozgalomról. Bp., 1924. 667—668. o. V. ö. még a 99—100. és 254. o. A jelentés közli 
még Daniel Râpant: Slovenské povstanie roku 1848—49. III/2. k., Bratislava, 1954. 511—512. o. 
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ny a városok négyszöge jól védhető, a sereg ott néhány napi nyugalmat találhat, 
emellett az ott található nemesfém- és egyéb készleteket is megmentheti az 
ellenség elől.10 

Görgeit valóban az a veszély fenyegette, hogy észak felől Götz, dél felől pe
dig Csorich csapatai foglalják el a bányavárosokat, s igy együttes erővel tá
madhatják meg őt; míg ha ő foglalja el a bányavárosokat, a középponti állás 
előnye folytán mindkettőjük támadását sikeresen visszaverheti. így a tábornok 
Beniczky hírei és Bayer javaslata hatására a bányavárosokba vonulás mellett 
döntött, s január 12-én megindította hadosztályait a bányavárosok felé. A Ve-
rebélyen álló Aulich-hadosztálynak Garamszentbenedeken és Szentkereszten 
át Körmöcbányára, Piller hadosztályának Szentkereszten át Zólyomba, Kmety-
nek Báton és Németin át Selmecbányára kellett vonulnia. A hátvéd szerepét 
játszó Guyon-hadosztály azt a feladatot kapta, hogy Szélaknán rendezkedjék 
be védelemre. 

A kiadott parancsok végrehajtása nem ment harc nélkül: Kmetynek meg 
kellett ütköznie Csorich egyik előreküldött különítményével. Görgei január 
14-én érkezett Selmecbányára. Aulich január 15-én szállta meg Körmöcbányát. 
Éppen időben, Götz ugyanis elfoglalni készült a várost, de Aulich január 17-én 
Tűréseknél visszaverte csapatait. Götz egy másik különítménye Besztercebá
nyát fenyegette, ám azt előbb Beniczky különítménye, majd a feldunai hadtest 
csapatai szállták meg. Ezután rövid szünet állott be a hadműveletekben, s 
csak január 19-én kezdődtek el ismét a harcok. Götz ugyan többet nem hábor
gatta a feldunai hadtestet, annál inkább tette ezt Csorich üldöző seregteste. 

Csorich január 19-én kezdte meg támadását. Aznap Szélakánál egy kisebb 
előőrsi összecsapás zajlott le, amely magyar győzelemmel végződött. Január 
21-én azonban Csorich egész ereje támadásba lendült, s Guyon hadosztályát 
elkeseredett harc után Selmecbányára vetette vissza. Guyon még aznap éjjel 
elhagyta Selmecbányát is, és Besztercebányára húzódott vissza. 

Görgei január 20-án megtudta, hogy a Garam völgyén egy osztrák hadoszlop 
nyomul felfelé. Egyelőre nyugodt volt, mert úgy tudta, hogy Zsarnócán Horváth 
Pál őrnagy nógrádi honvédzászlóalja állomásozik. A tábornok abban remény
kedett, hogy az feltartja a Guyon jobbszárnyát fenyegető ellenséges erőket. 
Csakhamar kiderült azonban, hogy Horváth meg sem kísérelte Zsarnóca vissza
foglalását. Odaérkezve megtudta, hogy az ellenség már el is hagyta a falut, és 
a hodrusbányai völgyön át Selmecbánya felé vonul. Görgei utolérte és meg
támadta az ellenséges különítményt, de csapatai megfutottak. Nagy nehezen 
ismét összeszedte őket, de a második roham is futással végződött. Az ellenség 
sikerét teljessé tette egy újabb cs. kir. zászlóalj felbukkanása a magyar csa
patok oldalában. Görgei ezután Körmöcbányára vonta vissza csapatait, s ott 
értesült Guyon előző napi szélaknai vereségéről is. A cs. kir. csapatok a szélak
nai és a hodrusbányai ütközet után január 22-én megszállták Selmecbányát, és 
ott is maradtak egészen január 24-ig. 

Ezt azonban Görgei nem tudhatta. A hodrusbányai vereség után maga is 
Körmöcbányára sietett. Aulich ott állomásozó hadosztálya ugyanis ki volt téve 
annak, hogy délről Csorich, északról Götz által fenyegetve, megsemmisül az 
ellenség szorításában. A Körmöcbányáról Besztercebányára vezető utakat 
ugyanis az ellenség ellenőrizhette. De Görgei így is megtalálta a módot csapatai 

10 Görgey Artúr: i. m. I. k., 295—298. o. 
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egyesítésére. Körmöcbánya és Besztercebánya között, a Szkalka-hegy alatt 
egy beomlott banyaalagút húzódott. Görgei és Aulich kiásatták és aládúcol-
tatták a vágatot, s január 23-ról 24-re virradó éjjel az Aulich-hadosztály át
vonult Besztercebányára. A Guyon- és a Pillér-hadosztály a szélaknai vereség 
után a Garam kiöntésein át vonult vissza ide. Görgei a csapatok rendezése 
után január 26-án két oszlopban kivonta hadtestét Besztercebányáról. Az utolsó 
csapat január 28-án reggel 5 órakor hagyta el a várost. 

Görgei személyesen vezette az északi hadoszlopot, amely a Sturec-hágón át 
vonult a Vág völgyébe, s ott a Rózsahegy—Liptószentmiklós—Poprád—Lőcse
útvonalon indult meg Kassa felé. Ezt a hadoszlopot a Kmety- és Aulich-had-
osztályok alkották. A déli hadoszlop, amely Guyon és Piller hadosztályaiból 
állott, a Garam völgyében, a Breznóbánya—Pohorella—Telgárt—Igló-vönalon 
hátrált. A két oszlopnak a Branyiszkói-hágó előtt kellett találkoznia, ezen át 
vezetett az út Eperjesre és Kassára. 

Az északi hadoszlop különösebb nehézségek nélkül jutott el Lőcséig. A cs. 
kir. csapatok közül csak Götz és Jablonowski dandárai követték a feldunai 
hadtestet, Csorich másik két dandárával még január 25-én visszaindult Pestre. 
Az említett két dandár is a déli hadoszlopot követte, de mivel túl későn fogtak 
az üldözéshez, sikertelenül. így a Piller- és Guyon-hadosztályok egészen feb
ruár 2-ig harc nélkül vonultak előre. Február 2-án Guyon hadosztálya Iglón 
szállásolt be. Guyon nem állított ki előőrsöket, s így a lőcsei cs. kir. helyőrség 
parancsnoka, Kiesewetter őrnagy éjszaka egy kisebb, kb. 500 főnyi különít
ménnyel meglepte és csúnyán megtépázta a csapatokat. Guyon azonban 
rövidesen rendezte csapatait, s kiverte a városból a támadókat. 

A Lőcsére érkező Görgei előtt két lehetőség állott. Vagy a Branyiszkói-hágőn 
áttörve, Eperjesen át közelíti meg Kassát, vagy pedig a Hernád völgyében vo
nul Kassa ellen. Görgei az előbbit választotta, mert úgy vélte, hogy így meg
lepheti a valahol Kassa és Tokaj között állomásozó, gróf Franz Schlik vezette 
cs. kir. hadtestet, s mert úgy gondolta, hogy csapatainak is jót tesz egy győztes 
ütközet. A Branyiszkó elfoglalását — az iglói csorbát kiküszöbölendő — Guyon-
ra bízta, aki, fenegyerek voltához híven, sikerrel oldotta meg a feladatot. Az 
áttörés sikerült, a hadtest támadottból támadóvá vált. Február 6-án Görgei 
már Eperjesen volt, február 10-én pedig elérte Kassát, amit Schlik az előző 
napon ürített ki.11 

Görgei felvidéki hadi járata több szempontból is nagy jelentőséggel bírt. 
Egyrészt az OHB és a többi kormányszerv számára többheti időnyerést jelen
tett az önvédelmi harc szervezése szempontjából: éppen azokban a napokban, 
amikor Csorich megkezdte támadását a bányavárosok ellen, a Klapka György 
ezredes vezette felső-tiszai hadtest sikerrel verte vissza Schlik támadását Tokaj 
környékén, s Perczel Mór újjászervezett hadteste támadásba lendült Szolnok
nál. Másrészt a Görgei által érintett megyékben is megszilárdult néhány napra 
a magyar polgári adminisztráció helyzete, lehetővé vált a összegyűjtött had
felszerelési cikkek és újoncok továbbszállítása; s ezzel párhuzamosan megakadt 
az ellenséges pacifikáció folyamata is. Görgei hadjárata tizenegy megyét (Nóg
rád, Hont, Bars, Nyitra, Zólyom, Turóc, Árva, Liptó, Gömör és Kishont, Szepes, 

11 Az itt leírt hadiesemények legjobb összefoglalása: Berkó István, stb.: A feldunai hadtest 
visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjáratának története. Bp., 1925. 16—19. o. L. még 
Görgey Artúr: i. m. I. k., 292—343. o.; Görgey István: i. m. I. k., 145—206. o. Lipótvárra 1. Rabár 
Ferenc: Lipótvár ostroma 1848—1849-ben. HK 2. sz. 369—381. o. 
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Sáros) érintett. E megyék egyikében sem volt addig akkora magyar sereg, 
amely a siker reményében szállhatott volna szembe a megszállásukra törő cs. 
kir. csapatokkal. Ugyanakkor e megyék területén voltak találhatók a legfon
tosabb észak-magyarországi ipari és bányászati központok. Legalább átmeneti 
biztosításuk tehát óriási jelentőségű volt a hadfelszerelés szempontjából. 

E vidék kormánybiztosainak 1849 január—februári működéséről meglehető
sen keveset tudunk. Iratanyaguk ebből az időszakból meglehetősen hiányos, 
s hadbírósági irataik sem mondanak többet tevékenységükről. 

A feldunai hadtest Vácot elhagyva először Nógrád megye területére lépett. 
E megyének nem volt kinevezett kormánybiztosa, így a fővezérség a megyei 
hatóságokkal lépett kapcsolatba. A megyében az OHB 1848. december 18-án 
Ráday Gedeon főispánt bízta meg az önkéntes csapatok szervezésével. Horváth 
Elek, a megye első alispánja január 7-én találkozott Görgeivel, s felajánlotta 
neki e csapatok szolgálatát. Görgei az ajánlatot megköszönte és elutasította. 
Felszólította viszont a megyét, „hogy a megyebeli önkéntesek lovait, fegyve
reit, ruha- és hadiszer neműit nyugtatványozás vagy pénzbeli megváltás mel
lett adja által." Köszönettel venné — folytatta —, „ha az önkéntesek között 
rendes hadiszolgálatra ajánlkozók találkoznának." Ajánlatát azzal indokolta, 
hogy „az önkéntes csapatok hadi szolgálatánál nagyobb haszna van az ország
nak, ha a hadiszerek rendes, fegyelemre szorítható kezekbe tétetnek le." A 
megyei választmány a január 8-án tartott közgyűlésben úgy határozott, hogy 
a különböző hadfelszerelési cikkeket ingyen, a lovakat pedig becsült ár fize
tése ellenében átadják a Görgei által ezek átvételével megbízott Horváth Já
nos őrnagynak.12 

Görgei hadtestének utóvédje január 9-én hagyta el Nógrád megye területét. 
Az utóvéd parancsnoka, Guyon ezredes a nagyoroszi gabonaraktárban talál
ható terményeket a helyi lakosság által széthordatta, hogy e készletek ne 
szolgálhassanak a feldunai hadtestet üldöző cs. kir. csapatok élelmezésére. 

A megyei választmány, félve a megtorlástól, január 15-én elrendelte, hogy a 
lakosság szolgáltassa vissza a raktárba a széthordott gabonát.13 

Január 11-én a választmány intézkedett, hogy a Balassagyarmaton össze
gyűlt 900 újoncot (600 puskás és 300 kaszás) küldjék Besztercebányára. Az 
újoncszállítmány január 17-én délután érte el Besztercebányát. Görgei az 
újoncok egy részét a már meglevő zászlóaljakba, a maradékot pedig a két 
újonnan alakított zászlóaljba osztotta be.14 

12 Ráday megbízását 1. KLÖM XIII. 797. o. Görgei és Horváth Elek tárgyalása és Görgei le
vele: Szabó Béla: A jobbágyfelszabadítás és a honvédelem összefüggései 1848—49-ben Nógrád 
megyében. Nógrád megyei múzeumok közleményei (a továbbiakban: NMMK) 1974. 20. k., 133. 
o., ül. Belitzky János: Nógrád megye története 896—1849. Salgótarján, é. n. 340—341. o. Ez utóbbi 
szerint a január 15-i választmányi ülésen Liedemann Lajos nemzetőr őrnagy bejelentette, hogy 
„kellő számú egyének az önkéntes csapatokhoz nem ajánlkoztak". Görgei válaszára 1. még 
Freiburg Lajos nógrádi nemzetőr őrnagy 1849. május 7-i jelentését a hadügyminisztériumhoz. 
OL H 96. Országos Rendőri és Postaosztály iratai. Iktatlan iratok. 120/m. (hadügyi iktatószáma 
1849: 15 755/410. n. ő.) 

13 Az erre vonatkozó határozatot közli Leblancné Kelemen Mária: Madách Imre — dokumen
tumok a Nógrád megyei Levéltárban. Salgótarján, 1984. 138—139. o. 

14 Szabó Béla: i. m. 134. o. Besztercebányán január 17-én Zipser 700 újoncról ír, de arról nem, 
hogy hova valók. Görgei a bányavárosokban található és útközben átvett újoncokból szervezte 
meg az 1. és 2. besztercei zászlóaljat (később 51. és 124. zászlóalj). Görgey István: i. m. I. k., 
153. o. : Barczy Zoltán — Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Bp., 1986. 100. o. és Újlaki 
Ede százados 1849. július 16-i jelentése Szabó Imre ezredeshez. OL H 75. Hadügyminisztérium. 
Altalános iratok 163. doboz. 1849-es iktatatlan iratok, dátum szerint. Szintén a bányavárosokban 
csatlakozott Görgei seregéhez az 1. nógrádi (később 62.) honvédzászlóalj is. Erre 1. Bona Gábor: 
Nógrád megyei 1848-as honvédek nyomában. Nógrád megyei Múzeumok évkönyve. 1985. 11. k., 
45—46. o. A bányavárosok védelmére rendelt többi erőből csak a 15. honvédzászlóalj három szá
zada tartotta meg önállóságát, a többi feloszlott vagy beleolvadt más csapatokba. 
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Görgei január 14-én már Selmecbányáról írt a megyei választmánynak, hogy 
az esetleg még a megye területén található lengyel csapatot küldjék a bánya
városokba. Emellett arról is intézkedett, hogy a Balassagyarmaton található, 
néhány mázsa lőport és néhány száz bakancsot is a bányavárosokba szállítsák. 
Az üzenet január 17-én érkezett Balassagyarmatra, a választmány másnap 
útnak is indította a szállítmányt, de a január 18-án bevonuló es. kir. elővéd, 
15 dzsidás utolérte és elfogta azt, egy helybeli lakos, Turánszky Kristóf be-
súgása alapján.15 

Hont megye kormánybiztosává 1848. december 30-án nevezte ki Kossuth 
Repetzky Ferencet. Repetzkynek a Hont megyei tisztikar feljelentett meg-
hódolási készségéről kellett vizsgálatot folytatni. A kormánybiztos január 2-án 
érkezett Ipolyságra s a vizsgálat negatív eredményéről január 5-én értesítette 
Kossuthot.16 Intézkedett a megyében található vadászfegyverek beszedéséről, 
a megye újonchátralékának kiállításáról, a különböző pénztárak készleteinek 
az ellenség elől való megmentéséről s mind Hont, mind Nógrád megyére nézve 
a gerillacsapatok kiállításáról.17 Január 6-án értesült arról, hogy Simunich 
2000 emberrel megszállta Nyitrát, s egy futára Balogh János trencséni és nyit-
rai népfelkelési kormánybiztosról hírt hozott Götz (a jelentés szerint Frischei
sen) 5000 főnyi seregének betöréséről is. Reggel 10 órakor kapta azt a hírt, 
hogy Windisch-Grätz bevette Budapestet, Görgei pedig Vácra vonult. Repetzky 
szándéka ebben a helyzetben az volt, hogy a honti újonchátralék kiállítása 
után visszatér Debrecenbe.18 Az 1149 főnyi hátralékból végül 700 főt sikerült 
kiállíttatnia a megyével. Január 8-án Ipolyságról jelentést küldött Görgeinek 
az ellenség verebélyi állásáról.19 Január 10-én ugyanitt átadta a kiállított 
újoncokat Görgeinek, majd Csorich közeledése miatt elhagyta a megyét és ja
nuár 15-én Debrecenbe érkezett.20 

Justh József Bars megyei főispán és kormánybiztos a budetini vereség után 
Turócszentmártonban a visszavonult magyar sereg felszerelésén fáradozott. 

15 Görgei j a n u á r 14-i levelével kapcso la tban 1. a j a n u á r 23-i vá l a sz tmány i ha tá roza to t . Közli 
Andics Erzsébet: A nagyb i r tokos a r i sz tokrác ia e l lenfor rada lmi szerepe 1848—49-ben. II . k., B p „ 
1952. 387—388. o. Hasonló u tas í tás t kü ldö t t F r ideczky is . Varga — Frideczky: i. m. 43—44. o. A 
szá l l í tmány e l fogatására 1. m é g Völgyi István Antal: B a l a s s a g y a r m a t mezővá rosban az 1848— 
1849. évben t ö r t én t eknek beil lesztése h a z á n k n a k ugyanazon időről szóló tö r t éne tébe . Ba lassa 
gya rma t , 1922. 7—8. o. A lengyel csapa t p a r a n c s n o k á t n e m t u d t a m megá l l ap í t an i ; l é t száma 34 fő 
vol t és a tél i h a d j á r a t végén Aulich hadosz t á lyában és G á s p á r d a n d á r á b a n szolgált . L. e r re a 
fe ldunai had te s t f eb ruá r 18-án Kassán ke l t ha rc rend jé t . H L Az 1848—1849. évi fo r rada lom és 
s zabadságha rc i ra ta i . 14/72. (Ennek a h a r c r e n d n e k van egy i smere t l en for rásból szá rmazó közlése, 
a m i m i n d a lé tszámviszonyok, m i n d a felosztás t ek in te t ében kü lönböz ik az e rede t i tő l ; az emlí 
te t t lengyel csapa t sem szerepel benne . Közli Anatole Wacquant (Ferdinand Stróbl von Ravels
berg) : Die unga r i sche Donau—Armee 1848/49. Bres lau, 1900. 361—363. o. 

16 Repe tzky megb íza tásá t 1. KLÖM XIII . 928—929. o. A k iv izsgá landó ü g y r e 1. Spira György: A 
hon t i á lorcásdi . I n : J o t t á n y i t se a negyvennyolcból . Bp. , 1989. 117—118. o. J a n u á r 5-i j e l e n t é s e : 
OL H 2. OHB-i ra tok . 1849:487. 

17 Repe tzky j a n u á r 6-i je lentését 1. uo . 1849:483. L. m é g Belitzky: i. m. 341. o. 
18 L. e r re j a n u á r 6-i és 15-i je lentései t . Utóbbi l e lőhe lye : OL H 75. Hadügymin i sz t é r ium. 

Al ta lános i ra tok . 1849:737. (OHB-ikta tószáma 1849—481.) 
19 OL P 295. A Görgey-csa lád levél tára , b/31. fasc. „Az 1848/49. m a g y a r Fe lduna i , u t ó b b VH- ik 

had te s t (Móga, Görgey Ar thur , Gáspár , Pö l t enbe rg t ábo rnokok) eredet i i g t a tókönyve (s ic ! )" 
(a t o v á b b i a k b a n : I k t a t ó k ö n y v ) . „405. Ipolyság, 8-ten J a n . 849. Repe tzky L. Comissär . 9-ten J a n . 
1849. Ber icht des Landes—Comissär ü b e r die feindliche Ste l lung be i Verebé ly" . A ko r mányb iz to s 
je len tése az el lenség verebély i ál lásáról . (Az első d á t u m a je lentés kel te , a másod ik az ik t a t á s / 
beérkezés időpont ja ) . 

20 L. e r re j a n u á r 15-i je lentésé t (18. j . ) Gyürky Antal szer in t Maj thényi László a l ispán, a k é 
sőbbi es. k i r . biztos ad ta á t az ú joncoka t j a n u á r 9-én Görgeinek, s G y ü r k y szer int ezér t vol t 
kény te l en a cs. k i r . biztosságot elvállalni , ö t v e n n é g y év Hon t v á r m e g y e tör téne téből 1820-tól 
1874-ik évig. Vác, 1874. 299—300. o. — Repe tzky Debrecenbe u t azása u t án n e m té r t vissza Hon t 
v á r m e g y é b e ; Kossu th j a n u á r 14-én egy lőszerszál l í tmány Debrecenbe vitelével, j a n u á r 20-án a 
Bocska i -c sapa t fe lügyeletével bízta meg, f eb ruá r 5-én pedig a K o m á r o m b a kü ldö t t P u k y Miklós 
he lyébe Heves m e g y e ko rmányb iz to sává nevezte k i . KLÖM XIV. 134., 177—178. és 334—335. o. 
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Január 10-én Körmöcbányáról küldött jelentést Görgeinek Húrban hadere
jéről és annak közeledéséről a bányavárosok felé.21 Másnap azt jelentette, hogy 
az ellenség Privigye felől egész erejével Turóc megyébe, Tótpróna felé vonul. 
Justh további tevékenységéről annyit tudunk, hogy február l-jén Körmöcbá
nyán jelentkezett Götznél.--

Nyitra megye kormánybiztosa 1848 októbere óta báró Jeszenák János volt. 
A kormánybiztos alá rendelt megyét Simunich csapatai fenyegették. A nagy
szombati vereség után Jeszenákot némileg megnyugtatta az a tény, hogy Simu
nich főereje Lipótvár erődjének ostromára készült, s csupán kisebb osztagokat 
küldött Nyitra megye megszállására. Jeszenák figyelemmel kísérte az ellenség 
ostromkészületeit. Január 2-án írott jelentésében elégedetten számolt be 
Kossuthnak arról, hogy Lipótvár az ostrom ellenére tartja magát, s az ellenség 
ágyúi eleddig nem sok kárt tettek az erődben. „Mindamellett igen tarthatni 
attól, hogy lelkes honvédeink nem lesznek képesek sokáig megvédeni a várat, 
mivel a lőszereknek nemigen nagy bőségében vannak, azokat ily állapotban 
minden segítség nélkül hagyni veszélyes. — Közönségesen azt tartják, hogy 
ha bármily csekély erő is jönne segítségül, ezáltal legrosszabb esetben a várbóli 
kirohanás és az ágyúk megmentése lehetségessé tétetnék." 

Miután a es. kir. csapatok január 4-én megszállták Nyitra városát, Jeszenák 
másnap Érsekújvárról írott levelében felszólította gróf Ráday Gedeon Nógrád 
megyei főispánt, hogy a nógrádi népfelkelés erőit és a gerillacsapatokat minél 
előbb irányítsa Verebélyre. így ugyanis, együttműködve Querlonde alezredes 
Komáromból kiküldött zászlóaljával, megkísérelhetik a Simunich által ostro
molt Lipótvár felmentését. Hasonló felszólítást küldött Beniczky Lajos bánya
vidéki kormánybiztosnak és Bars, illetve Hont megyék törvényhatóságainak 
is. Emellett javasolta Rádaynak, hogy a Debrecennel tartandó összeköttetés 
érdekében állítsanak fel futárokat a Léva—Ipolyság—Vadkert—Gyöngyös vo
nalon.23 Nem sokkal ezután Komáromból azt az értesítést kapta, hogy Quer
londe alezredes zászlóalját a várőrség nem nélkülözheti. Ezért Jeszenák január 
7-én Udvardról írott levelében kérte az OHB-t, hogy utasítsa a komáromi vár
parancsnokságot az említett zászlóalj kirendelésére, s emellett különböző ki
adásaira küldjön 60 000 pengőforintot.24 

21 J u s t h t u rócszen tmár ton i t evékenységére 1. Beniczky j a n u á r 8-i je lentésé t Csányhoz . Közli 
Râpant: III/2. k., 478. o. 

I k t a t ó k ö n y v . „413. Kremni tz , ío-ben. J a n . 849. Ju s th L a n d Comissär 11-ten J ä n e r 1849. 
Ber ich t ü b e r die A n n ä h e r u n g des H u r b a n s gegen die Bergs täd te u n d übe r dessen S t re i tmach t" . 
Je len tés H u r b á n közeledéséről a b á n y a v á r o s o k felé és a n n a k hadere jé rő l . 

22 Ik t a tókönyv . „415. Kremni tz , l l - t e n J a n . 849. Jus th . Land . Comissär . l2- ten J a n . 1849. Mel
dung , dass der Fe ind von Pr iv igye gegen Thui rocz ins besondere Tót P r ó n a m i t ganzen Macht 
sich z ieht" . Je len tés , hogy az ellenség Pr iv igyérő l Turóc , kü lönösen Tó tp róna felé vonul egész 
erejével . Je len tkezése Götzné l : Râpant: i. m . III/2. k., 608. o. 

23 J e szenák 1848 d e c e m b e r végén í rot t je lentései t 1. OL H 103. Csány László ko rmányb iz tos 
i r a ta i . 12 doboz. N e m ik ta to t t beadványok , d á t u m szerint . L ipó tvá r ró l í r december 31-i levelé
ben (ugyanot t , Ik t a to t t b e a d v á n y o k 1201.) és j a n u á r 2-án K o s s u t h n a k írott , de a k o r m á n y z a t 
t ávozása mia t t Csánynak kézbesí te t t je lentésében, uo . 14. doboz, Vegyes i ra tok . N e m tudni , hogy 
az emlí te t t Görgei- levél azonos e azzal a december 26-i levéllel, a m e l y b e n a t á b o r n o k Ordódy 
v á r p a r a n c s n o k be lá tá sá ra bízta, hogy t a r t j a - e L ipó tvár erődjét , v a g y az őrséggel és a löveg
anyagga l együt t k ivonul o n n a n . A levelet m a g y a r ford í tásban közli Görgey István: i. m. I. k., 78. 
o. Elképzelhető , hogy erről a levélről van szó, mivel J e szenák december 31-én ve t t e á t Görgei 
és Csány levelét Schwab Káro ly tó l és Koch Jakab tó l , „ m i u t á n m i n d e n fá radozásuk dacá ra k i 
k ü l d e t é s ü k n e k meg n e m felelhet tek . . . " L. az átvétel i e l i smervényt . OL H 103. Csány László 
ko rm án y b i z t o s i ra ta i . 14. d. Vegyes . — Je szenák 1849. j a n u á r 5-én Rádayhoz í ro t t levelét 1. OL 
H 125. Nógrád m e g y e i ra ta i . 1. d. d. sz. Nógrád m e g y e j a n u á r 7-i vá l a sz tmány i ü lése úgy döntöt t 
az ügyben , hogy az OHB további in tézkedésé ig felfüggeszti nemze tő rc sapa t a inak mozgóvá 
té te lé t ( tehát elutasí t ja J e szenák kérését ) ; a J e szenák által k é r t fegyveres erő i r án t i in tézkedésre 
Görgei t ké r i meg, s er ről ér tesí t i J e szenáko t is. Szabó : i. m. 133. o. 

24 OL H 2. OHB-iratOk. 1849:247. 
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A feldunai hadtest megérkezése után Jeszenák aggodalmai rövid időre alap
talanokká váltak. A kormánybiztos sietett is a hadtest számára hasznos szol
gálatokat tenni. így pl. január 9-én Érsekújvárról jelentette Görgeinek, milyen 
intézkedéseket tett a hadtest ellátása érdekében, illetve hogy véleménye sze
rint Simunich Lipótvárnál koncentrálta főerőit.25 Miután Görgei a bányavá
rosokba vonult, Jeszenák nem maradhatott tovább Nyitra megyében. Komá
romba ment, s már ott kapta meg Kossuth január 17-i válaszát a január 7-i 
jelentésre. Válaszában Kossuth Jeszenákot Görgei feldunai hadtestének Nyitra 
megyébe vonulásával biztatta s emellett híreket kért Görgei váci nyilakozatá-
ról.26 Jeszenák január 31-én írott válaszában Görgeiről csak annyit írt, hogy 
„eddig Görgei tábornok az annyira óhajtott segéllyel meg nem örvendeztetett", 
pedig futárt is küldött hozzá. Amint e futár visszaérkezik, körülményes tudó
sítást küld a magyar és a cs. kir. csapatok mozdulatairól. Ezután a komáromi 
vár ellátása körül tevékenykedett olyan eréllyel, hogy a várparancsnok, Török 
Ignác tábornok 1849. február 5-én javasolta Kossuthnak: nevezzék ki Jesze
nákot Nyitra mellett Pozsony és Esztergom megyék kormánybiztosává is.27 

A legnehezebb és a legfenyegetettebb helyzetben a bányavárosok vidéke volt. 
A január 2-i budetini vereség után Horváth Pál, a magyar csapatok parancs
noka január 4-én Turócszentmártonból küldött jelentést Kossuthnak. Beszá
molt a vereségről, a nemzetőrcsapatok használhatatlanságáról és az ellenség 
állásáról. Horváth azt hitte, hogy nem Götz, hanem Hurbán csapataival áll 
szemben. Csapatokat kért, mert „ha a bányavárosokat elveszíteni nem akarjuk 
— 2 vagy 3 zászlóalj, de gyakorlott, — és legalább jól felfegyverzett katonaság 
és egy escadron huszárság, egy üteg jól felszerelt tüzérség — nevezetesen 6 
fontos álgyúk múlhatatlanul és mentül előbb megkívántatnak; mert különben 
a következésekért jót nem állhatok, — a bányavárosokat nagy veszély érheti."28 

E vidék kormánybiztosai közül Marczibányi Antal trencséni kormánybiztos 
már december 27-én lemondott.29 Balogh János, Trencsén és Nyitra megyék, s 
Szakolca és Trencsén városok népfelkelési kormánybiztosa a budetini vereség 
után átadta tisztét báró Révay Simon turóci főispánnak és egyes források 
szerint Pest, más források szerint Debrecen felé vette útját. Végül Komárom
ban kötött ki, s itt élte meg 1849. április végén a vár felszabadulását.30 Révay 

25 I k t a t ó k ö n y v . „408. É. Üjvár . 9-ten J a n . 849. J e s z e n á k Land . Comissaär . 10-ten J a n . Be r i ch t 
bezüglich der Verfügungen die getroffen w u r d e n das Armee-Corps in B a r s e r Komi t a t zu v e r p 
flegen. Meldung, dass Simonich (sie!) se ine H a u p t m a c h t bei Leopolds tad t conzent r ie r t h a t " . 
Je len tés a Bars m e g y é b e n a had te s t e l lá tására te t t in tézkedésekrő l . Ér tes í tés , hogy S imunich 
L ipó tvá rná l összpontosí tot ta főerejét . 

26 Kossu th vá laszá t 1. KLÖM XIV. 156—158. o. és Kossuth Lajos: í r á s o k és beszédek 1848—1849-
ből. (Szerk. : Katona Tamás) Bp. , 1987. 284—286. o. 

27 J e szenák j a n u á r 31-i vá laszá t 1. OL H 2. OHB-i ra tok . 1849:2198. Török Ignác j avas la t a u o . 
1849:2695. J e s z e n á k r a 1. m é g Kumlik Emil: A s zabadságha rc pozsonyi v é r t a n ú i . Bp. , 1905. 100. o. 
Megemlékezik ró la Rényi Dezső: A 64. honvédzász lóa l j . H a z á n k (Szerk . : Abaft Lajos), I. k., 1884. 
156. o., de ő tévesen állítja, hogy a k o r m á n y b i z t o s m á r december 29-én Quer londe seregével 
együt t K o m á r o m b a men t . 

28 H o r v á t h je lentésé t közli Steier: Beniczky . . . 661—663. o. és Râpant: i. m. III/2. k., 466—468. 
o. Horvá th tévesen j a n u á r 3-ra teszi a vereséget . Horvá tho t később a j a n u á r 2l-i szé lakna i ü tköze t 
előtt t anús í to t t gyávaságáé r t lefokozták. I. e r r e Kacziány Géza: Görgei . Bp. , 1915. 42. o . ; Szabó: 
i. m. 156., 159. o. ; Bona: Nógrád megye i 1848-as h o n v é d e k . . . 47—48. o. és H o r v á t h Görgeihez 
intézet t 1849. j ú n i u s 23-i ké rvényé t . OL H 84. Hadügymin i sz t é r ium. Igazságügyi osztály. 1849—2538. 

29 Râpant: i. m. III/2. k., 412—413. o. 
30 L. e r r e Révay Simon j a n u á r 4-i j e len tésé t az OHB-hoz és Ben iczky Lajosét j a n u á r 8-án 

Csányhoz. Mindket tő t közli Râpant: III/2. k., 464—465. és 477—479. o. és Szontagh Danie l főszolga
bíró levelét Vrhovina A n d r á s nemze tő r századoshoz. HL 1848—49. 8/314. Balogh k o m á r o m i t a r t ó z k o 
dásá ra 1. Vukovics Sebő v isszaemlékezései 1849-re. (S. a. r . Katona Tamás) Bp. , 1982. 75. o. 
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Simon turóci főispán január 4-én Turócszentmártonból küldött jelentésében 
Horváth Páléhoz hasonló képet festett a csapatok felszereléséről és harcérté
kéről. Révay igyekezett kipótolni e hiányokat, s pénzt kért az OHB-tól a had
sereg élelmezésére.31 

Beniczky Lajos, a bányavidék energikus kormánybiztosa fennhatósága alá 
négy megye, Zólyom, Hont, Bars és Turóc törvényhatóságai tartoznak. Beniczky 
január 4-én értesült a budetini vereségről. Aznap Besztercebányán a megyei 
közgyűlés ülésén intézkedett a város nemzetőreinek mozgósításáról. A vere
ségről azonnal értesítette mind Zólyom, mind Bars megye tisztségviselőit. 
Beniczky úgy vélte, hogy az ellenség Rajecen át Privigyének tartva Selmec
bányát vagy Körmöcbányát akarja megszállni. Ezért kérte Bars megye csend
bizottmányát, hogy szabadcsapatait küldje a fenyegetett városok fedezésére, 
illetve igyekezzen „minden kitelhető módon" akadályozni az ellenség mozdu
latait, „a hidakat felbontani és alkalmatos helyeken torlaszokat emelni."32 

A csendbizottmány el is rendelte nemzetőrparancsnokainak, hogy a használ
ható erőt alkalmazzák, de Simunich „Nyitráróli beütése által" nem nyújthattak 
segítséget Beniczkynek. 

Január 5-én Beniczky Besztercebányáról küldött jelentést Kossuthnak. Ebben 
közölte, hogy „Húrban [helyesen: Götz] 3500 emberrel e pillanatban Zsolnán 
állomásoz," a magyar csapatok pedig Turócszentmártonban és a sztrecsnói szo
rosnál foglaltak állást. Javasolta, hogy a bányavárosok környékét a szorosok
ban épített sáncokkal erősítsék meg, s „akkor a vidék hatalmas erősséget ké-
pezend, mely Komárommal is felér." A sáncok kiépítésére 30 000 pengőforintot 
kért, védelmükre, véleménye szerint, 6000 ember és 24 ágyú kellene. A bánya
városok megerősítését a következők miatt tartja szükségesnek: „1. Nagyszerű 
bányászat. 2. Pénzverde. 3. Minden elemek mindennemű készgyárakra. 4. Ki
képezett puskaporgyártás. 5. Vasgyártás. 6. Nagy mennyisége a mesterembe
reknek."33 

Másnap Beniczky Turócszentmártonba sietett Horváth csapatainak meg
szemlélésére. Megérkezése után azonnal haditanácsot hívott össze, amely el
határozta, Turóc megye feladását. E határozat egyik fő indoka az volt, hogy 
Simunich Privigyén át a maréknyi sereg hátába kerülhet, s így az, Götz és 
Simunich kettős szorításában, könnyen megsemmisülhet. Emellett utasította 
Turóc megye alispáni hivatalát, hogy a megyéből senkinek se adjon útlevelet, s 
akadályozza meg, hogy a megyét bárki is elhagyja. Szintén ezen a napon vette 
át a vármegye házi pénztárából az ott található 3842 forint 50 krajcárnyi 
összeget. 

Január 8-án Beniczky Selmecbányára ment, és intézkedett, hogy Horváth 
serege mind a Zsolnáról Körmöcbányára, mind a Privigyén át Turóc megyébe 
vezető utat fedezze. Ez utóbbi intézkedés közvetlen célja az volt, hogy meg
akadályozza Götz és Simunich közvetlen érintkezését. Értesülve arról, hogy 
Simunich előőrsei már Aranyosmaróton mutatkoznak, egy kisebb különítményt 
küldött ki a szentkereszti hídhoz is. 

31 Közli Râpant: i. m. III/2. k., 464—465. o. 
32 A besz te rcebánya i közgyűlés J a n u á r 4-i ha t á roza t á t közli Râpant: i. m. III/2. k., 462—463. o. 

Ben iczky levele a B a r s megye i c s e n d b i z o t t m á n y n a k : HL Az 1848—1849. évi fo r rada lom és sza
badságha rc i ra ta i . 8/164. A Zólyom m e g y é n e k kü ldö t t üzene t re 1. Steier: B e n i c z k y . . . 98. o. (Az 
i ra t eredet i je Beniczky had i tö rvényszék i i ra ta i közöt t volt, de m a m á r n e m ta lá lha tó o t t ) . 

33 Közli Steier: Ben iczky . . . 664—665. o. és Râpant: i. m. III/2. k., 472. o. 
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E mozdulatok elrendelésekor már értesült a feldunai hadtest Ipolyságra ér
kezéséről. Saját 400 főnyi különítménye a Selmecbányáról Verebélyre vezető 
utat őrizte. 

Aznap két jelentést is írt, egyet Csányhoz, egyet pedig Kossuthhoz. Az előb
biben részletesen beszámolt a bányavárosok biztosítására tett intézkedéseiről 
és a rendelkezésére álló haderőről. Űgy vélte, Görgei megjelenésével helyzete 
jelentősen javult. Arra számított, hogy ha Görgei főhadmozdulata Simunich 
ellen irányul, „akkor egy 3000-nyi sereget Ipolyságról netalántán Selmecnek 
indíthatna, mely Selmecen keresztülvonulván, Léva táján ismét vele egyesülne, 
ezáltal a tábornok úr ereje nem gyengíttetnék, s mégis Selmec tökéletesen 
fedezve volna, egyébiránt ha csak egy zászlóalj és egy osztály lovasság rendel
kezésemre bízatik a bányavidék oltalmazására, akkor az eddig e környéken 
levő hadi erővel együtt Bányavidéket megvédendem, mert azután népre és 
számolni lehet."34 A Csánynak küldött részletes jelentést Beniczky mellékelte 
Kossuthnak írott leveléhez. Ez utóbbiban kérte az OHB elnökét, hogy küldjön 
pénzt, lehetőleg kisebb címletű bankjegyekben. Emellett beszámolt Götz csa
patainak garázdálkodásáról is.35 

Január 10-én Beniczky levelet kapott Görgeitől, amelyben a tábornok értesí
tette őt arról, hogy egész seregével Léva felé vonul, s kérte a kormánybiztost, 
tartsa Selmecbányát, nehogy a hadtestét követő Csorich a háta mögött elfog
lalja a bányavárosokat. Beniczky erre Lévára utazott, ahol közölte Görgeivel, 
hogy nincs elég ereje e feladat végrehajtására, mivel a bányavárosokat észak 
felől Götz is fenyegeti.36 Görgei még e jelentés hatására sem állt el a Simunich 
elleni hadmozdulat gondolatától. Január 12-én a Selmecbányára visszatérő 
Beniczky ezt jelentette is az OHB-nak. Beszámolt arról, hogy Görgei serege 
21000 (!) főből áll, és Simunich megsemmisítésére Nyitra felé siet. A hadtest 
utóvédje január 11-én Ipolyságnál megütközött Csorichcsal. Frischeisen [helye
sen: Götz] és Húrban Körmöcbányát fenyegetik, s Besztercebánya is veszélyben 
forog. Félő, hogy a Görgeit üldöző Csorich csapatainak egy része a bányavá
rosokba vonul. A bányavárosokat mindössze 2000 ember és 12 ágyú védi. A 
hatásos védelmet nagyban akadályozza a pénzhiány, ezért a kormánybiztos 
egymillió forintot kért rögtön küldeni. Ugyanakkor kérte, hogy tisztázzák a 
környéken működő, s őt is sokszor akadályozó teljhatalmú biztosok hatás
körét. Amíg ez nem történik meg, addig ő senkinek sem hajlandó beleszólást 
engedni terveibe.37 

34 L. erre Beniczky január 8-i levelét Csányhoz. Közli Râpant: i. m. III/2. k., 477—479. o. 
Utasítását Turóc megyének 1. HL Abszolutizmuskori iratok. Aradi es. kir. rendkívüli haditör
vényszék. 113/8. cs. 2/322. 549—550. f. A pénztári átvételi elismervényt 1. uo. 544. f. 

35 Közli Steier: Beniczky . . . 666. o. és Râpant: i. m. IH/2. k., 480. o. Beniczkynek ezt a leve
lét Madáry Károly zsolnai sómázsamester vitte Debrecenbe, s január 13-án érkezett meg vele. 
Madáryt a pénzügyminisztérium január 17-én a szilágysomlyói sóhivatal ellenőrévé nevezte ki. 
Közlöny, 1849. január 19. 

36 Steier: Beniczky . . . 99—100. és 251—252. o. 
37 Közli Steier: Beniczky . . . 667—668. o. és Râpant: i. m. III/2. k., 511—512. o. Beniczkynek ezt 

a jelentését Gyürky Antal nemzetőr százados és Hont megyei főjegyző vitte Debrecenbe. Érde
kes, hogy a megbízólevelét Beniczky már január 11-én kiállította azzal, hogy „Debrecenbe jö
vetelétől Felső-Magyarország sorsa feltételeztetik". OL H 19. Belügyminisztérium. Szegedi iratok. 
1849:4158. Gyürky január 14-én érkezett Debrecnbe. OL H 147. Vegyes iratok. 6. doboz. Futár
névjegyzékek. „Gyürky, Anton. 14./1. aus den Bergstädten". Kossuth vele küldött Beniczkynek 
20000 pengőforintot és a Közlöny példányai. Gyürky emlékezéseiben hallgat e küldetéséről; 
visszatérése után jelentkezett Görgeinél és az ő táborkarában szolgált. I. m. 297—298. o. Gyürky 
január 22-én indult vissza Debrecnből a táborba. L. erre OL H 29. Pénzügyminisztérium. Pénz
ügyi osztály. (Továbbiakban PM PO) 1849:867. (OHB-iktatószáma : 1849:811.) 
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Aznap este azonban Görgei, nem utolsósorban a Beniczkyvel folytatott beszél
getés és vezérkari főnökének, Bayer József alezredesnek hasonló érvei hatásá
ra, a bányavárosok biztosítására indította csapatait. Erről legkésőbb január 
13-án Beniczky is értesült. Aznap délután három órakor hírt kapott, hogy 
Götz és Húrban Körmöcbánya, illetve Besztercebánya elfoglalására vonulnak, 
mire Görgeivel folytatott rövid tanácskozás után Beniczky 400 főnyi különít
ményével Besztercebányára sietett. Január 14-én reggel 9-kor érkezett a város
ba. Ott felkereste őt a város küldöttsége, s arra kérte, érje el Görgeinél „a vá
ros lehető megkímélését," mire Beniczky azt válaszolta, „hogy a csata színterét 
nem lehet megválogatni, s hogy el kell tűrni azt, ami Magyarország annyi 
városaival megesett," majd rápirított a városatyákra, „hogy a hernádi völgy
ben emelendő torlaszokra vonatkozó előbbi parancsait nem teljesítették." A 
küldöttség ezután arra kérte, engedje meg, hogy Görgeihez is küldöttséget 
menesszenek, hogy az tőle „kíméletet s a csatatérnek más elhelyezést kérel
mezzen. »Azt megtehetik — volt Beniczky válasza —, de annyit mondhatok, 
hogy Görgei terve a bányavidéket minden erővel megvédelmezni«, s hangoz
tatta, hogy Körmöc- és Selmecbánya vidékén levő összes átjárók meg vannak 
szállva."-18 

Beniczky még ezen a napon tudósította Görgeit az ellenség Haj és Csere-
moszna közötti állásáról és Mészáros Lázár 1849. január 4-i Kassa melletti 
vereségéről.''9 Másnap elhagyta Besztercebányát, és seregével együtt Hernádra 
vonult/'0 

Január 17-én ismét Besztercebányán találjuk. Kmety György alezredessel 
együtt rendeletet adott ki arról, hogy Besztercebányára érkező katonák és ci
vilek kötelesek jelentkezni a vármegyeházán található országos bizottságnál, 
illetve térparancsnokságnál/11 

Január 20-án újabb jelentést küldött Kossuthnak. Ebben beszámolt a január 
12. óta történtekről, a bányavárosok Görgei által végrehajtott megszállásáról, 
Aulich és Götz turcseki csatájáról. Jelentette, hogy Görgei a bányavárosokban 
fel akarja szerelni csapatait, de bizonytalan, hogy ez sikerül-e, mert kevés a 
pénz, és így nehéz biztosítani a hadsereg ellátását. Ezért ismét pénzt kért, 
lehetőleg kis címletekben. Panaszkodott, hogy a hadseregnél „jelenleg a kor
mány által rendelt biztos nincsen", s a vidéken működő többi kormánybiztos 
is célszerűbbnek vélte távozni, „és így magunkra hagyatva minden értesítés 
nélkül vagyunk, sőt egyáltalán minden hírlap nélkül is." Véleménye szerint 
Pest kiürítése óta a kormányzat teljesen megfeledkezett a felvidékről, s ezért 
„a lehangolás naponta nőttön nő." Pénzt és határozott rendeletet kér mert 
futárai eddig nem hoztak határozott feleletet leveleire. Két lehetőség van: 
„Vagy e vidéket feladni és polgári befolyás nélkül a hadseregre bízni," vagy 

38 Jurkovich — Zipser: i. m . 90—92 o. Beniczky j a n u á r 20-án í ro t t j e len tésében tévedésből 
j a n u á r 16-át írt , s ezután m i n d e n egyes d á t u m n á l ké t napo t téved. L. a 42. jegyzetet . 

39 Ik t a tókönyv . „429. 14-ten J a n . Benyczky (sic!) L. Com 15-ten J a n . 1849. B e n e n n t ü b e r die 
Stel lung u n d Bewegung des Fe indes bei Cseremoszna und H a y in Turócze r K o m i t a t ; — d a n n 
übe r die Nieder lage bei K a s s a u " . Je len tés az el lenség ál lásáról és mozdula ta i ró l T u r ó c megyében 
Hajnál és Cseremosznáná l ; emel le t t a kassa i vereségrő l is . 

40 Jurkovich — Zipser: i. m . 92. o. 
41 HL Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 52a/35. 
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kormányzót kinevezni, aki a polgári és katonai ügyeket intézi, „a hadviselési 
tervekbe természetesen bele nem avatkozván."42 

Beniczky a továbbiakban csapatával együtt Görgei hadtestéhez csatlakozott, 
s vele együtt hagyta el a bányavárosokat. Ö készítette elő Besztercebánya ki
ürítése után a január 26—28-i átkelést a stureci hágón, ö maga az utolsók 
között hagyta el a várost, s január 29-én érkezett meg Rózsahegyre. Február 
l-jén Liptószentmlklóson volt, ahol megkapta Kossuth január 24-i levelét és az 
elnök által küldött 10 000 pengőforintot. Kossuth levele alapján értesítette 
Görgeit Bem, Perczel és Klapka sikereiről. Egyben előterjesztette jelentését az 
általa felrobbantott liptószentmiklósi és liptószentiváni hidakra vonatkozóan. 
A téli hadjárat végén Beniczky Kmety hadosztályában szolgált őrnagyi rang
ban.43 

Árva megye kormánybiztosa, Madocsányi Pál a budetini vereség után Alsó-
kubinból utasította a rózsahegyi pénzügyi kerületi felügyelőt, Szauer Lászlót, 
hogy a Turócszentmártonba visszavonult magyar seregnek küldjön 12 000 pen
gőforintot. Január 8-án még Alsókubinban volt, de néhány nap múlva, Götz 
közeledésének hírére, elhagyta a várost. Valószínűleg a bányavárosok felé 
vette útját. Január 20-án a megyei csendbizottmány több járás nevében kérte 
Madocsányit, hogy térjen vissza a megyébe, mivel a nép „szolgalatjára min
denkor készen álland és őméltósága mint igaz hazafit személyét az ellenségnek 
soha ki nem adja, s ő t . . . őt vérével védelmezendi." Január 22-én Turzovkán 
intézkedett egy nemzetőrszázad mozgósításáról. Nemsokára azonban távoznia 
kellett a megyéből. A feldunai hadtest Beniczky vezette különítménye ugyanis 
csak január 27—28-án szállta meg rövid időre Alsókubint; Madocsányi való
színűleg ekkor hagyta el a megyét. A megye jó szellemét mutatja egy korabeli 
újságcikk, amely szerint a megye „amikor az ellenség benn volt, utolsó 130 
újoncát fölszerelve utánunk küldé . . . ** 

42 Közli Steier: Beniczky . . . 668—670. o. és Râpant: i. m. in/2, k., 548—550. o. A tudósítás 
kivonata január 25-én megjelent a Közlönyben (Râpant: i. m. III/2. k. ezt is közli, 552—553. o.), 
de említett datálási pontatlanságai miatt már Szeremlei Samu is kritikával kezelte adatait. 
Magyarország krónikája 1848. és 1849.évi forradalom idejéről. Pest, 1867. II. k., 20. o. Beniczky 
futárának nevét nem ismerjük; elképzelhető, hogy a Görgei levelét és üzenetét vivő Ludvigh 
János szepesi kormánybiztos kézbesítette ezt a levelet is. KLÖM XIV. 211. o. 

43 Iktatókönyv. ,,486. Sz. Miklós, 1-ten Febr. 849. Beniczky Major. 2-ten Febr. 1849. Berichts 
Mittheilung hinsichtlich der Siege die Bern, Perczel und Klapka erfochten, und Meldung hin
sichtlich der erbrannte Brücken bei Sz. Miklós und Sz. Iván". Jelentés közlése a Bem, Perczel 
és Klapka által kivívott győzelmükről és jelentés a Sz. Miklósnál és Sz. Ivánnál felrobbantott 
hidakra nézve. A hidak felrobbantására 1. még Steier : Beniczky.. . 690. o. Kossuth levelét 
közli Steier: Beniczky. . . 670—672. o.; KLÖM XIV. 212—214. o. és Râpant: i. m. III/2. k., 550—552. 
o. A 10000 pengőforintra 1. Luzsénszky Pál január 31- jelentését Kossuthoz. OL H 2. OHB-iratok. 
1849:1620. Egy kimutatás szerint Beniczky januárban összesen 30000 pengőforintot kapott. Ge-
lich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp., é. n. II. k., 239. o. Beniczky 
működésére a feldunai hadtestben 1. Steier : Beniczky . . . 103—12. és 255—262. o. — A Beniczky 
kormánybiztosi személyzethez tartozók közül érdemes kiemelni Schmidt Józsefet, aki Görgei-
nek a bányavárosokba való bevonulása után „az ellenség állásai kikémlelésére jó sikerrel 
használtatott . . . " L. erre Beniczky 1849. március 8-i levelét Kossuthhoz. OL H 2. Kossuth Polizei 
Akten (továbbiakban KPA) 631. — A Beniczky által szervezett csapathoz tartozó selmeci üteget 
Selmecbánya kiürítése után feloszlatták, ágyúit beolvasztották. OL H 27. Pénzügyminisztérium. 
Bányászati osztály. 1849:2463/310. 

44 Madocsányi levele Szauerhez: OL H 29. PM PO 1849:704. Január 8-i alsókubini tartózkodá
sára 1. Motesiczky István kormánybiztos január 12-i jelentését Kossuthhoz. OL H 2. OHB-iratok. 
1849:451. Az Árva megyei csendbizottmány kérését közli Râpant: i. m. II/2. k., 553. o. Január 
22-i turzovkai tartózkodására utal Tholt Lénárd alszolgabíró aznap írott levele. L. uo. 567. o. és 
HL 1848—49 10/313. A Beniczky-csapat alsókubini tartózkodására 1. Steier: Beniczky. . . 106. o. 
Az újoncok kiszolgáltatására 1. Hermann Róbert: Petőfi barátja Görgei hadjáratáról. Pálkövi 
Antal kiadatlan 1849-es írása. Napjaink, 1989. 3. sz. Madocsányi március végén Tiszafüreden volt. 
KLÖM XIV. 752. o. 
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Január végén — február elején került Görgei kapcsolatba Szent-Iványi Ödön 
Liptó megyei főispánnal is. A tábornok nem nyerte meg a főispán tetszését, 
mert az még 1849 márciusában Tiszafüreden megjelenve is „leste az alkalmat 
az elnököt [Kossuthot — H. R.] figyelmessé tenni Görgei veszélyes jellemére, 
akit a Felvidéken ő jól tanult ismerni, s abszolutisztikus és arisztokrata gondol
kodásúnak mondhatja."45 

Nem tudunk sokkal többet a Gömör megyei főispán, Szent-Iványi Károly és 
a feldunai hadtest kapcsolatáról sem. 1849. január 25-én Klapka első győzel
mei után Szemere Bertalan felső-magyaroszági teljes hatalmú országos biztos 
levelében szólította fel Szent-Iványit, hogy siessen Görgeihez, s adja tudtára, 
hogy ha segít, könnyűszerrel megsemmisíthetik mind Schlik,mind a megerő
sítésére küldött Schulzig csapatait.46 A feldunai hadtest mellé kinevezett két 
kormánybiztos, báró Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd is dicsérve emlí
tette egyik jelentésében Szent-Iványi Károly és a többi Gömör megyei tiszt
viselő fáradhatatlan munkálkodását.47 

Ludvigh János 1848 decembere óta volt Szepes megye kormánybiztosa. Nem 
tudjuk pontosan, mikor csatlakozott a feldunai hadtesthez. Csupán egy 1849. 
április 18-án Léváról Kossuthhoz írott levelében említi, hogy a detronizáció 
hírének hatása első benyomásra aggasztó lévén, „én azon kínokon mentem 
keresztül, melyeket akkor éreztem, mikor a hadsereg Budapestről ugyanerre 
retirait, s én szelleme iránt tisztában lenni kívántam."48 Ha ezt szó szerint 
vehetjük, kb. január 10-én csatlakozhatott a hadtesthez, de fennmaradt jelen
téseikben sem Repetzky, sem Beniczky nem említik őt név szerint. Január 
19—20. körül Görgei futárként Debrecenbe küldte azzal az üzenettel, hogy a 
bányavárosokat csak akkor hagyja el, ha felruházta seregét; illetve hogy a 
bányavárosokba vonulása által elvonta az ellenség főerejét a Debrecen elleni 
támadástól.49 

Január 25-én visszaindult s egyrészt pénzt vitt Luzsénszkyéknek és Beniczky-
nek, másrészt Kossuth parancsát kézbesítette Görgeinek, „hogy 5000 embert 
védelmére hagyjon a bányavidéknek, a többivel jöjjön Schlik ellen."50 Január 
31-én Pohorellán találkozott Luzsénszky Pállal, s elmondta neki, hogy Görgei 
„úgy szereti, hogy egymásnak feszesen álljunk ellenében"; emellett átadta neki 
a Kossuth által küldött 20 000 pengőforintot.51 Február 2-án ott volt Iglón, 
amikor Kiesewetter őrnagy különítménye meglepte Guyon alvó hadosztályát, 
s február 5-én a Branyiszkó elfoglalását is közelről nézte. Másnap Eperjesre 

45 Vukovlcs: i. m. 36. o. 
46 Közli Görgey István: i. m. I. k., 204. és V. Waldapfel: i. m. III . k., 37. o. és Szemere Berta

lan: Pol i t ika i je l lemrajzok — O k m á n y t á r . Sajtó alá r endez te Hermann Róbert és Pelyach István: 
Bp. , 1990. 357. O. 

47 L. e r r e j a n u á r 31-i j e len tésüke t OL H 2. OHB-ira tok. 1849:1649. 
48 A je lentés eredet i je k o r á b b a n : OL, Vörös Anta l gyű j t emény . 1162. sz. Je len leg i smere t len 

he lyen . Egy m á s o l a t a : OSZK Kéz i ra t t á ra . Fol . Hung . 2768. A szabadságharc e rdé ly i e seménye i re 
vona tkozó i ra tok . K o r n a i I s tván hagya tékábó l . 55—56. f. Részben közli Steier Lajos: Az 1849-iki 
t rónfosz tás e lőzményei és köve tkezménye i . Bp. , é. n . 211—212. o. és Szemere: i. m . 627. o. 

49 L. e r re Kossu th j a n u á r 24-i levelét Szem eréhez. Közli KLÖM XIV 210—211. o. 
50 Kossu th u ta s í t á sa inak t a r t a lmi összefoglalását 1. ugyano t t . J a n u á r 25-én Ludvigh még Deb

r e c e n b e n beszélt Hunfa lvy Pál la l . Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. (S. a. .r. Urbán Aladár) Bp . , 
1987. 174—175. O. 

51 L. e r r e Luzsénszky j a n u á r 31-i és f e b r u á r 6-i je lentései t Kossuthhoz . OL H 2. OHB-i ra tok . 
1849: 1620. és 1786. Utóbbi t h ibásan közl i Steier: Az 1849-i t rónfosz tás . . . 48—53. o. 
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ment, s még február 8-án is ott tartózkodott. Csakhamar ismét Debrecenbe 
utazott, ahonnan február 14-én tért vissza Görgei táborába.52 

Görgeihez fűződő kapcsolatáról Vukovics Sebő azt írja, hogy Ludvigh „azon 
eszmében élt, hogy Kossuth és Görgei közt a kapcsot ő tartja fenn. Az összevo
nuló felleget ő szélesztette el már többször, monda ő. Görgeire komolyabb befo
lyást bírni vélt, az azonban benne csak régi szepesi ismerősét ismerte. Komoly vi
szony nem létezett közöttük".53 Nála is kedvezőtlenebb (és sok tekintetben igaz
talan) Görgey István véleménye: „Ludvigh erősen kancsalított, mégpedig széj
jelágazó irányban. Ezen testi hibájának, úgy látszik, megfelelő volt szellemi 
látása : mikor félszemmel a tárgyi valót nézte, akkor másik fél szemével a 
praeoccupált képzelet országába ideális rosszat látott. E látképességi fogyat
kozásánál fogva ő is — dacára kétségtelen hazafiságának — egyik szerencsét
len hátra- vagy félremozdító j a volt a haza dolgának. Isten nyugosztalja."54 

Görgei és a felvidéki kormánybiztosok kapcsolatáról elmondhatjuk, hogy az 
mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel járt. A hadtest megjelenése biztosí
totta a polgári adminisztráció működését; a kormánybiztosok és főispánok pe
dig saját információs hálózatuk segítségével híreket szereztek a hadtestnek az 
ellenség mozdulatairól, emellett a megyei adminisztráció segítségével biztosí
tották a hadsereg ellátását és feltöltését. A Debrecenben székelő Országos Hon
védelmi Bizottmány pedig hosszú ideig főleg e kormánybiztosok jelentéseiből 
rendelkezett értesülésekkel a feldunai hadtest hollétéről és ténykedéséről. Igaz, 
hogy a hírek a nagy távolság és a január közepéig gyorsan változó hadmozdu
latok miatt már általában megkésve értek Debrecenbe, Kossuth ezzel kapcso
latos intézkedései pedig, ugyanezen tényezők miatt, megérkezésükkor már egy
általán nem tükrözték az igazi helyzetet. 

A kormánybiztosok és a megyei hatóságok többsége ritkán látott túl a gond
jaira bízott terület határain. Ez 1849 január elején alapvetően megnehezítette 
a felvidéki területek védelmét. Hozzáteendő persze, nem valószínű, hogy bár
minemű pozitív eredménnyel járt volna, ha akár Jeszenák, akár Repetzky, akár 
Beniczky össze tudja vonni akár Simunichcsal, akár Götzcel szemben az érintett 
megyék nemzetőreit, népfelkelőit és bizonytalan erejű gerillacsapatait. Görgei 
hadtestének megjelenése e területen azért is bírt jelentőséggel, mert felesle
gessé tette e meglehetősen kétséges értékű haderő igénybevételét. 

Kossuth igen neheztelt a január 2-i haditanács döntése és Görgei hadtestének 
északnyugat felé vonulása miatt. Ügy vélte azonban, hogy így legalább nem 
kell az ország amúgy is csekély fegyveres erejét tovább is megosztani, s ezért 
a felvidéki kormánybiztosok segélyt kérő leveleire rendszerint azt válaszolta, 
hogy lépjenek érintkezésbe Görgei seregével.55 Egyedül Jeszenákhoz írott leve
lében éreztette, hogy cseppet sem örül a tábornok e hadmozdulatának: A Fel
vidék fedezetlenségét illető „aggodalma főispán úrnak Görgei tábornok oda-
vonulása által oly nagy mértékben lőn megszüntetve, miképp csak adja Isten, 
hogy ezen oly nagy mértékben tudtomon kívül történt erő odafordításának a 

52 Lengyel Tamás: Ludvigh J á n o s feljegyzései a m a g y a r szabadságharc ró l . Történetírás, 1938. 
145—146. o. Madách P á l 1849. f eb ruá r 9-i levele Madách Imréhez . Közli Madách Imre összes M ű 
vei. (S. a. r. Halász Gábor) I I . k., Bp. , 1940. 1105. o. ; Kossu th h á t i r a t a Danielisz J á n o s ezredes 
f eb ruá r 10-i je lentésén . KLÖM XIV. 432—433. o. 

53 Vukovics : i .m. 36. o. 
54 Görgey István: i. m. I. k., 239. o. 
55 L. a Révay Simonhoz és Horvá th Pá lhoz j a n u á r 10-én, és a Madocsány i Pá lhoz j a n u á r l l - é n 

intézett leveleket . KLÖM XIV. 85—87. és 93—94. o. 
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haza kárát ne vallja'"56 Egy-két csípős megjegyzést Beniezkynek írott január 
24-i levelében is tett Görgeivel kapcsolatban, de ugyanakkor azt tanácsolta a 
kormánybiztosnak, értesse meg a néppel, „hogy Budapest feladása a nemzetet 
nemcsak nem vesztette el, sőt maga ezen feladás is egyenesen a bányavárosi 
vidék érdekében történt, mert ha Görgei Budapestet fel nem adva, seregével 
azon tájra nem vonul, úgy most azon vidék az ellenség martalékául van kitéve ; 
azon ellenség martalékául, mely a Szepességen irtózatos kegyetlenségekkel 
mutatta meg, hogy nemcsak országot foglalni és szabadságot rontani, hanem 
egyszersmind gyilkolni is akar."57 

Kossuth mindegyik kormánybiztost és főispánt igyekezett ellátni a megfelelő 
rendeletekkel és az OHB által kibocsátott kiáltványokkal. Pénzt küldeni viszont 
nem nagyon tudott. A kormányzat Debrecenbe érkezése után napokig állt a 
pénzjegysajtó, s így csak a legsürgetőbb igényeket tudta kielégíteni. Révay 
Simonnak január 10-én küldött Horváth őrnagy csapatai szükségleteire 4000 
pengőforintot, Beniezkynek pedig először január 14. körül 20 000, majd január 
25-én újabb 10 000 pengőforintot.58 

Görgei és a felvidéki kormánybiztosok kapcsolatáról szólva nem hagyhatjuk 
említés nélkül Motesiczky István, a Trencsén megyei „grand seigneur" különös 
expedíciójának történetét sem. Motesiczky működését felvázolandó azonban 
néhány hetet vissza kell lapoznunk a naptárban. 

1848 decemberében egyre nehezebbé vált a külfölddel való összeköttetés. 
Ez főleg a külföldi fegyverszállítások elmaradása miatt érintette érzékenyen 
a döntő összecsapásra készülő magyar kormányzatot és hadsereget. Szívesen 
fogadtak hát minden olyan ajánlatot, amely újabb fegyverszállítmányok be
juttatásával kecsegtetett. 

Egy-egy ilyen tervet ajánlott Adolf Thunes, a német légió századosa, illetve 
Józef Woroniecki herceg, az 1830—31-es lengyel szabadságharc egykori tisztje. 
Tervük lényege az volt, hogy a sziléziai és galíciai titkos forradalmi komiték 
által toborzott önkéntesek szabadcsapattá szervezésére és a magyar kormányzat 
számára letétbe helyezett fegyverszállítmányokból való felszerelésére mind 
Thunes, mind Woroniecki átkelnek a határon, majd az így szervezett szabad
csapatokkal hátbatámadják az észak felől betört es. kir. erőket. 

Thunes és Woroniecki tervéről Csány László főkormánybiztos 1848. december 
25-én írott levelében értesítette Kossuthot. E levélben közölte, hogy a tervezett 
akcióhoz Motesiczky István is csatlakozni akar, aki többször hasznos szolgálato
kat tett; s vele akar menni szeretője, Pregler Antónia, illetve Racidula, aki va
lószínűleg azonos volt a vitatott szerepű Beck Vilmával. Csány mindannyiukat 
Pestre küldte. Kossuthnak tetszett a terv, s december 27-én megbízta Thunest 
és Woronieckit szabadcsapatok alakításával, másnap pedig Motesiczkyt azzal, 
hogy a külföldön Magyarország részére letett fegyverszállítmányokat átvegye.59 

56 KLÖM XIV. 156. O. 
57 KLÖM XIV. 212—214. o. 
58 KLÖM XIV. 86. o. és ÖL H 29. P M PO 1849:295.; KLÖM XIV. 212. o. Gelich : i. m. I I . k., 

239. o. 
59 Thunes t e rvének máso la tá t és Woroniecki t e rvének eredet i jé t 1. OL H 2. OHB-i ra tok . 

1848:6898. Csány levelét közli KLÖM XIII . k., 891. o. (A közlő, félreolvassa Csány í rásá t , Racidula 
he lye t t Renidula t ír.) Az út levél re 1. OL H 103. Csány László ko r mányb iz to s i ra ta i . 7. doboz. 
Foga lmazványok ik t a tókönyve , (a t o v á b b i a k b a n : Csány Fog. ik t . kv.) 662. bejegyzés. T h u n e s 
a lá í ra t ían sk. t e rve uo . Ik ta to t t beadványok . 1176. — A megbízóleveleket 1. OL H 2. OHB-i ra tok . 
1849:6898. A Motes iczkynek ado t t fe lha ta lmazás t közli KLÖM XIII . k., 913. o. 
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Az expedícióhoz csatlakozott még Zerdahelyi Ede zongoraművész, Fiedler 
Gyula honvéd főhadnagy, Franz Wolf német hadnagy, Ábrányi Kornél, Mo-
tesiczky titkára és Janó, Motesiczky huszára. 

Az expedíciót kezdettől megterhelték a személyi feszültségek, Motesiczky 
és Thunes rossz viszonya. Ezért a biztonság kedvéért előbb Thunes és Wolf, 
majd Zerdahelyi és Fiedler vált el az expedíciótól, s kísérelték meg külön-
külön a határon való átjutást. Ez Thunesnek sikerült, Zerdahelyit és Fiedlert 
viszont elfogták a határon. Motesiczky és társasága Besztercebányán, Kör
möcbányán és Rózsahegyen át Alsókubinba érkezett, onnan azonban január 
10. körül a es. kir. csapatok közeledésének hírére előbb Rimaszombatra, majd 
Egerbe ment.60 

Motesiczky ezután Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú or
szágos biztosnak írt, s értesítve őt az eddigiekről, további utasítást kért. „Sze
mere rövid válasza az volt, hogy a gyanítása szerint a bányavárosok tájékán 
operáló Görgei seregéhez csatlakozzék, s annál várja be a további rendelete
ket."61 

Motesiczky ezután még néhány napig Egerben maradt, s valószínűleg a né
met hadnagyot küldte ki Görgei hadtestének felkeresésére. Január 20-án a fu
tár visszaérkezett Egerbe s levelet hozott Görgeitől. A hírektől Motesiczky si
etve értesítette Szemerét : 

„A tábornok Selmecbányán van, főhadiszállását Zólyomra teszi által, min
den őt környező s hozzá vezető hegyszorosokat s utakat az áttörhetetlenségig 
eltorlaszolt. Húrban seregén nagy veszteséggel összekötött győzelmet vívott 
s elhatározott szándéka, mint erős hite, hogy Felső-Magyarországot visszaadja 
a nemzetnek. 

Amint a tábornok írja, Zólyomon seregének rendezése s nagy részének újabb 
ruhaneműkkel ellátása végett egy pár hetet lesz kénytelen tölteni, s mivel se
regének kenyérreli ellátása az ottani már kifogyasztott s anélkül is búzatermé
ketlen vidéken a legnagyobb nehézségekkel van összekötve, elannyira, hogy 
drága pénzen sem juthatni elégséges gabonához, mint végtelen sürgetős teendőt 
emeli ki azon intézkedést, hogy Zólyom s vidéke elegendő liszttel láttassék el, 
s mivel itten az álladalom magtáraiban több mint hétezer mérő liszt létezik, s 
anélkül is ezen búzatermőbb vidék könnyebben elláthatóbb ismét a szükséges 
termékekkel, mint a felső vidék, legcélszerűbbnek vélném ezen mennyiséget 
minél előbb a tábornok serege ellátása s biztosítása végett Zólyomra szállíttatni, 
nehogy valamiképp ezen legszükségesebb élelmiszerekben szükséget s felaka-
dást szenvedve, működhetéseiben nehézséget szenvedjen. 

Melynélfogva kötelességemnek tartottam önt ezen fontos és sürgetős kö
rülményekről a tábornok nevében értesíteni, s egyszersmind felszólítani, ha 
még tudomására nem jött; — hogy evégett a szükséges intézkedéseket az itte
ni alispány- s kormánybiztosnál mielőbb megtenni szíveskedjék, annyival is 
inkább, mivel innen Zólyomig az egész vonal még egészen szabad s bátorságos 
az ellenséges seregektől." 

60 Id. Ábrányi Kornél két alkalommal is megírta nem egészen egybehangzó visszaemlékezé
seit az expedícióról. Egy expedíció története 1849-ben. In: Eletemből és emlékeimből. Bp., 1897. 
és Januári napok (1849.) In: Képek a múlt és jelenből. Bp., 1899. Utóbbiban következetesen 
Motcsehiczkyt ír Motesiczky helyett. Az expedíció történetére 1. még Jurkovich — Zipser: i. m. 
87—89. o. és Motesiczky január 12-i és február 13-i jelentését. OL H 2. OHB-iratok. 1849:451. és 
2221. 

61 Ábrányi: Egy expedíció . . . 38. o. 
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A levél utóiratában Motesiczky közölte Szemerével, hogy néhány nap múlva 
Görgei táborába utazik, s kérte a főkormánybiztost, minél előbb válaszoljon 
e levélre, hogy a tábornokot tudósíthassa a hadtest ellátására tett intézkedések
ről.^ 

Motesiczkyt ugyanis Görgei felszólította, hogy csatlakozzék a feldunai had
testhez. Motesiczky csakhamar eleget is tett a felszólításnak; egyrészt azért, 
mert biztosabb híreket akart szerezni Zerdahelyi és Fiedler sorsáról, másrészt 
pedig azért, mert Schulzig hadosztályának közeledése miatt nem volt többé 
biztonságos Egerben maradnia. Ezért Ábrányit hátrahagyta, hogy az Szemere 
válaszát bevárja, ő maga elindult a többiekkel a bányavárosok felé. A főhadi
szállásra érve Zerdahelyiről és Fiedlerről megtudta, hogy dacára kifogástalan 
alibijüknek, a határon mindkettőjüket letartóztatták, mert Zerdahelyiről azt 
hitték, hogy ő Pulszky Ferenc. 

A kapott hír, sajnos, igaznak bizonyult. Zerdahelyit a es. kir. hatóságok Pest
re kísértették. Váltig tagadta, hogy titkos küldetésben járt volna, amíg egy pro
vokátornak be nem vallotta küldetése célját. Ezután mind Zerdahelyit, mind 
Fiedlert kétévi börtönre ítélték, 1851-ben Zerdahelyit kényszerútlevéllel Ame
rikába száműzték, Fiedlert pedig szülőhelyére, Pozsony megyébe internálták.ti:i 

Motesiczky és szeretője ezután a feldunai hadtest mellett maradtak egészen 
a téli hadjárat végéig. A hadtestnél állandóan fenyegető pénzhiány miatt ugyan
csak jól jött a kormánybiztosnál található, bár már erősen megcsappant ösz-
szeg. Pregler Antónia állítólag különböző hírszerzési megbízásokat is kapott 
Görgeitől. Január 25-e körül Ábrányi is megérkezett, s így a megmaradt tár
saság egésze tanúja volt a feldunai hadtest stureci átkelésének. A téli hadjá
rat hátralevő időszakában Motesiczky a nála levő összeg nagy részét a sereg 
szükségleteinek fedezésére fordította, 3700 körmöci aranyat és 1388 pengő fo
rint 10 krajcárt pedig Luzsénszky Pál kormánybiztosnak adott át. 

Február 13-án Kassáról hosszú jelentésben számolt be Kossuthnak az expedí
ció történetéről. Közölte, hogy szándéka Ungvár környékére menni, hogy ott 
a Woroniecki-féle lengyel csapat szervezésében segítsen, s egyben további uta
sításokat kért a OHB elnökétől.64 

Kossuth a jelentés kézhezvétele után február 18-án értesítette Motesiczkyt, 
hogy megbízatását megszűntnek tekinti, s utasította, hogy nyújtsa be elszá
molását. Egyben Luzsénszkyvel is tudatta Motesiczky megbízatásának meg
szűntét, s felszólította, hogy a Motesiczky által benyújtandó számadást vizs
gálja meg, s tegyen jelentést „a dolog mibenlétéről". 

Motesiczky el is készítette a számadást, de a pénzügyminisztérium ezzel elége
detlen volt. Nincs itt terünk az elszámolással kapcsolatos bonyodalmak ismer
tetésére; lényeg az, hogy a pénzügyminisztérium még május közepén is fog
lalkozott az üggyel. Motesiczky regényes és irreális vállalkozásának egyetlen 
haszna az volt, hogy a nála levő pénz egy részét a feldunai hadtest ellátására 
fordította.65 

62 OL H 2. K P A 592. Szemere kü ldö t t is Egerből 10000 köböl gaboná t Görge inek . Ld. e r r e 
j a n u á r 25-én Szent - Iványi Káro lyhoz í rot t levelét (46. j . ) 

63 L. e r re Motesiczky f eb ruá r 13-i je lentésé t (60. j . ) és Ábrányi: Egy expedíció . . . 41—42. o. 
64 L. e r re Motesiczky februá r 13-i je lentésé t (60. j . ) és Ábrányi: Egy e x p e d í c i ó . . . 40—41. és 

45—51. o., ill. J a n u á r i napok , 35. o. 
65 KLÖM XIV. 487. o. Az e lszámolással kapcsola tos p r o b l é m á k r a 1. OL H 29. PM PO 1849:33ütS. 

és 5419., ill. H 2. OHB-i ra tok . 1849:4012. 
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A megyei kormánybiztosok azonban nem pótolhatták Görgei táborában Csány 
Lászlót, a hadsereg korábbi biztosát. Nem tölthette be ezt a szerepet, a poli
tikai és a katonai vezetés közötti kapcsolattartást a Görgei által afféle ellátá
si biztosnak felkért Frideczky Lajos nógrádi képviselő sem. Frideczky meg
bízatása ugyanakkor nyugtalanította Kossuthot, aki Görgei erről szóló érte
sítését véve úgy vélte, hogy a tábornok ezáltal a politikai vezetés intézkedései 
körébe avatkozott. Ügy vélte ugyanis, hogy Görgei Frideczkyt a sereg kormány
biztosává nevezte ki; s ezért írta Görgeinek január 10-én, mint már említettük, 
„Ami a polgári biztost illeti, azt majd én fogom meghatározni, hogy ki le
gyen. ( . . . ) Ezen biztosnak ön saját javaslata szerint desztinációja leszen fel
vigyázni, hogy a hadvezér egész táborával az ország kormánya által kisza
bandó politikai irányt kövesse." Maga Csány is azt javasolta Kossuthnak, hogy 
Görgei táborába küldjenek egy, de inkább két kormánybiztost, „kik némileg 
zsenírozzák őt és a seregekkel ismeretesek és általuk tiszteltek legyenek."66 

Kossuth várt ezzel a lépéssel. Mivel azonban január 13-ig Görgei két, 
január 5-én Kossuthnak, illetve Csánynak szóló levélen kívül nem kapott 
híreket a feldunai hadtestről, ezen a napon Csány javaslatának megfelelően 
két kormánybiztost nevezett ki Görgei táborába. Egyikük, báró Luzsénszky 
Pál, korábban Csány mellett volt a feldunai hadtest élelmezési biztosa, a decem
ber közepi es. kir. támadás után pedig a Duna balparti seregoszlop kormánybiz
tosi feladatait látta el. Családja Abaúj megyében élt, ő maga Kassa város kép
viselője volt. A másik kinevezett biztos, Ragályi Ferdinánd, októbertől egy 
ideig a f el dunai hadseregnél volt ellátási biztos, majd Bécsben teljesített kikül
detést. Rozsnyó képviselőjeként ismerte a hadszínteret. Csány korábbi szűkebb 
környezetéből gyakorlatilag csak ők jöhettek számításba, hiszen Repetzky ek
kor még Hont megyében tartózkodott, Bónis Sámuel, Szabolcs megyei lévén, 
nemigen ismerte a Felvidéket; Ujházy László és Görgei viszonya nem volt egé
szen felhőtlen, emellett Ujházy Sáros megyei főispán volt; a politikai és ka
tonai vezetés tervei szerint viszont Görgeinek Gömör és Abaúj megye felé kel
lett volna visszacsatlakoznia a többi magyar sereghez. Reiszig Alajos meg sem 
jelent Debrecenben. 

Luzsénszky és Ragályi megbízatásának végleges szövege Kossuth, Madarász 
László és Nyáry Pál közös munkája. Kossuth és Madarász arra is felhatalmaz
ták volna őket, hogy „ha a kormány rendeleteinek tiszteletben tartására nézve 
engedetlenséggel találkoznának, a sereg parancsnokát állásából rögtön el is moz
díthassák, és a fővezérletet arra ruháztassák, kit gondolkozásánál, a haza iránti 
érzésénél és alkotmányos szelleménél fogva a kormányrendeletek iránt hívnek 
és engedelmesnek, másrészről pedig a vezérletre legalkalmasabbnak ítélend-
nek". Ez a passzus azonban a végleges szövegből — valószínűleg Nyáry javas
latára — kimaradt. A végleges szöveg csak általánosságban szólt arról, hogy 
a biztosok feladata, „miszerint a hadjáratokra nézve kitűzött iránya a kor
mánynak feltétlenül megtartassék". A felhatalmazás szerint azonban a fő cél 
a seregek koncentrálása. A kormánybiztosok feladata a polgári hatóságokkal 
való kapcsolattartás, a hadseregellátás biztosítása, a polgári lakosság védelme. 
Biztosítaniuk kell a hadsereg engedelmességét vezére iránt, de a kormány ren-

66 Frideczkyre 1. a 3. és 5. jegyzetet. Csány javaslata: OL. H 103. Csány László iratai. 13. 
doboz. Nem iktatott fogalmozványok. Dátum nélkül. Idézi Barta: Az 1849. január 2-i hadita
nács . . . HK 1955. 2. 92—93. o. 
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deletei iránt is. A két kormánybiztos tehát, éppen a lényeg tekintetében, meg
lehetősen általános felhatalmazást kapott csak.67 

Január 14-én indultak útnak, s Miskolcon keresztül január 19-én érkeztek 
Losoncra. Itt kapták az első híreket Görgei seregéről. Január 22-én értek 
Besztercebányára, de Görgeivel csak másnap, a vesztes szélaknai és hodrusbá-
nyai ütközetek után találkoztak. A bányavárosok kiürítése után a déli, Piller— 
Guyon-féle hadoszlophoz csatlakoztak. Görgei udvariasan, de ridegen bánt 
velük. Ebben szerepet játszott az a körülmény is, hogy olyan hírek terjedtek el 
a főhadiszálláson, miszerint Luzsénszky és Ragályi Görgei leváltására érkez
tek a feldunai hadsereghez. A két kormánybiztos 4—5 naponta tudósította Kos
suthot a feldunai hadtestnél történtekről; első jelentéseik azonban viszonylag 
hosszú idő, 5—7 nap alatt jutottak az OHB elnöke kezébe. Ragályi csak afféle 
másodhegedűs volt; jelentéseik többségét Luzsénszky írta, s ő volt a tevéke
nyebb is kettőjük közül. Igyekezett mindent megtenni a tisztikar megnyeré
sére, Görgeit néha naponta kétszer is felkereste, s bár panaszkodott, hogy „csak 
olyan rideg, mint azelőtt volt", ugyanakkor többször is biztosította Kossuthot, 
„hogy benne bízni lehet, sőt (. ..) hogy a legrosszabb esetben seregénél leg
nagyobb ellenszegülésre találna". 

A branyiszkói áttörés után az OHB Görgei feldunai hadtestét is az új főve
zér, Henryk Dembinski altábornagy alá rendelte. Kossuth a lépésről előzetesen 
nem értesítette a két kormánybiztost, ezért Luzsénszkynak és Ragályinak nem 
kis erőfeszítésébe került, hogy a tisztikarban mutatkozó elégedetlenséget le
szereljék. Ebben segítségükre volt maga Görgei is, aki kijelentette, hogy az 
ellenszegülőket főbelöveti. A két kormánybiztos számára eredetileg tervezett 
széleskörű felhatalmazásra tehát nem is volt szükség. 

Kassa újabb kiürítése után Luzsénszky és Ragályi a feldunai, immár VII. had
testnél maradtak, s csak a kápolnai csata után tértek vissza Debrecenbe. A telj
hatalmú biztosi feladatot közben immáron az egész hadseregnél az OHB tagja, 
Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú országos biztos, majd már
cius közepén Vukovics Sebő vette át. Csány teljes körű helyettesítését Görgei 
mellett a személyes jóviszony szempontjából csak Vukovics tudta biztosítani.68 

67 Luzsénszky ék megbízatására 1. a 6. jegyzetet. Kiküldetésük történetére 1. tőlem: Kormány
biztosok Görgei táborában. Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége. 
Sajtó alatt a Folia Historica-aan. 

68 A Görgei főhadiszállásán elterjedt hírre 1. Duka Tivadar 1850. augusztus 13-án Klapka tá
bornokhoz intézett levelét . OL R 295. Klapka György iratai. 6. doboz. 22. tétel. Duka Tivadar 
levelei. Luzsénszkyék jelentéseit 1. OL H 2. OHB-iratok. 1849:1096. (jan. 19.); 1620., 1649. (jan. 31.) 
1786. (febr. 6., 2 db.) ; 1987. (febr. 10.) ; 2192., 2210. (febr. 12.) ; 3588., 3640. (febr. 15.) ; 3313. 
(febr. 22.) ; 3564. (márc. 1.) ; OL R 123. Vörös Antal iratai. 292. (jan. 31.) 299. (febr. 15.) ; 301. 
(febr. 16.) — Az idézetet 1. első február 12-i jelentésükben. A jelentések egy részéből idéz illetve 
teljes egészében, de sok félreolvasással közli őket: Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás előzmé
nyei és következményei. Bp., é. n., 46—52. és 80—13. o. 



Róbert Hermann 

GÖRGEI ÄND THE GOVERNMENT COMMISSIONERS 
OF UPPER NORTHERN HUNGARY 

5 January—10 February 1849 

Summary 

When Görgei's army corps „Feldunai" (=„of the Upper Danube") left Budapest, 
the Government Commissioner of the army corps Laszlo Csány remained in the ca
pital and later wenrt to Debrecen. The army corps operated without government 
commissioner till the 21st of January, consequently Görgei had to contact with the 
county authorities directly for the sake of the supply of his troops. He could co-
-operate with the commissaries of the counties of Northern Hungary well. These 
counties were threatened by the wing-forces of the Imperial army, this is why the 
presence of Görgei's army corps on their territory was of great importance; the re
cruiting and the food and equipment supply was assured. In addition the county 
commissaries gave Görgei informations about the operations of the enemy, too. It 
can be stated that their co-operation was mutually advantageous. 

Robert Hermann 

GÖRGEI ET LES COMMISSAIRES DE GOUVERNEMENT 
DE LA HAUTE HONGRIE 

5 janvier—10 février 1849 

Résumé 

Quand le corps d'armée du haut-Danube du général Artúr Görgei a quitté Buda
pest le 5 janvier 1849, le commissaire de gouvernement adjoint au corps d'armée, 
László Csány, est resté dans la capitale, puis il est parti pour Debrecen. A partir 
de cela près du corps d'armée de Görgei il n'y avait pas de commissaire de gouver
nement, jusgu'au 21 janvier. A cause de cela Görgei a dû établir directement des re
lations avec certaines autorités départementales pour assurer le ravitaillement de 
l'armée. Dans ce travail Görgei a été aidé par les commissaires de gouvernement 
des départements du Nord de Hongrie. Ces départements ont été rnanacés par les 
forces secondaires de l'ennemi, c'est pourquoi l'apparition du corps d'armée du haut-
Danube dans la région était très importante. Ainsi le recrutement, la récupération 
des provisions de nourritures et de vêtements pouvaient être assurés. En outre, les 
commissaires de gouvernement ont donné des nouvelles à Görgei sur les mouve
ments de l'ennemi. La coopération s'accompagnait donc des avantages réciproques. 
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Róbert Hermann 

GÖRGEI UND DIE OBERLÄNDISCHEN REGIERUNGSKOMISSÄRE 

5. Januar 1849—10. Februar 

Resümee 

Als das General Artur Görgeis Korps hatte Budapest am 5. Januar 1849 verlas
sen, der zum Korps verordnete Regierungskomissar, László Csány in der Haupts
tadt blieb dann nach Debrecen fuhr. Von dieser zeit bis 21 Januar funktionierte 
kein Regierungskomissar neben dem Görgeis Korps. Das bedeutete, dass Görgei un
mittelbar mit den Führungsbeamten der Komitaten Kontakt im Interesse der Ver
sorgung der Armee aufnehmen musste. In dieser Aufgabe halfen die Regierungko-
missäre der nordungarischen Komitate Görgei. Diese Komitate wurden von den 
feindlichen Nebentruppen gedroht. Deswegen war es von ausschlaggebender Bede
utung, dass dieses oberungarische Korps auf dieser Gegend erschien. So konnte 
man Rekruten einberufen und den Mundvorrat und das Ausrüstungsmaterial retten. 
Daneben hatten die Regierungskomissäre Görgei auch über die Bewegungen der 
feindlichen Kräften informiert. Die Zusammen arbeit war mit gegenseitigen Vorte
il verbunden. 

Роберт Херманн 

ГЁРГЕИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ 

(5 января—10 февраля 1849 года) 

Резюме 

Когда Северо-Дунайский корпус генерала Артура Гёргеи 5 января 1849 года ос
тавил Будапешт, уполномоченный правительства, назначенный при корпусе. Пасло 
Чани остался в Будапеште, а затем выехал в Дебрецен. После этого при корпусе 
Гёргеи вплоть до 21 января не было уполномоченного правительства. А это озна
чало, что Гёргеи должен был непосредственно вступить в контакт с некоторыми 
комитатскими властями в целях снабжения армии. В этом Гёргеи помогали венгерс
кие уполномоченные правительства из Северной Венгрии. Эти комитаты находи
лись под угрозой второстепенных сил противника, и поэтому появление Северо-Ду-
найского корпуса в этом регионе имело большое значение. Таким образом имелась 
возмежность для вербования новобранцев и для спасения провианта и запасов снаря
жения. Кроме того уполномоченные правительства снабжали Гёргеи сведениями и 
о движениях противника. Таким образом взаимодействие было взаимно выгодным. 
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BORSÁNYI JULIÁN 

MEGJEGYZÉSEK A KUN JÓZSEF ÁLTAL KÖZZÉTETT 
ÉS KOMMENTÁLT „SCHRAMM-FÉLE" FELJEGYZÉSEKHEZ 

Két okból olvastam a szokottnál is nagyobb figyelemmel — sőt megelégedéssel — 
az ún. Schramm-magánnapló azon szövegét, amelyet rövid bevezetővel és jegyze
tekkel ellátva Kun József adott közre a Hadtörténelmi Közlemények 1990. évi 4. 
számában.1 

Először azért, mert — és elnézést a szerénytelenségért — ennek a — szerintem — 
felettébb fontos kortörténeti dokumentumnak én akadtam a nyomára és kezdemé
nyeztem, sürgettem évek óta a publikálását. 

Másodszor azért, mert ezt a dokumentumot perdöntőnek, a bizonyítéksorozat zá
ródokumentumának tartottam abban a kérdésben, hogy a német titkosszolgálatnak 
volt-e valami köze — esetleg a magyar királyi honvéd vezérkarral, illetve a szlo
vákokkal együtt — az 1941. június 26-ai kassai bombatámadáshoz. 

Kun József úgy véli — Schramm-napló ide, vagy oda —, hogy a kassai támadók 
kérdése — németek?, magyarok?, szlovákok?, oroszok?, románok? voltak-e —még 
távolról sem lezárt és további vizsgálatokat kíván. 

Kun József utóbb említett nézete és a közzétett fordításra vonatkozó észrevétele
im indokolják hozzászólásomat. 

Azt vélem, hogy a müncheni Magyar Intézet (Ungarisches Institut) Studia Hun-
garica sorozatának 28. köteteként, 1985-ben megjelent közel 500 oldalas dokumen
tációm2 német—magyar—szlovák vonatkozásban végleg lezárta a kérdés ezen ré
szét. Ezzel ellentétes véleményt eddig, történészek részéről, nem olvastam, nem hal
lottam. Említett dokumentációmban igyekeztem igen részletes vizsgálattal kimutat
ni, hogy a letűnt rendszer által negyven éven át minden eszközzel sujkolt dogma, az 
ún. kassai provokáció nem más, mint ideológiai célzatú propaganda és tárgyában 
felettébb könnyen cáfolható. Talán nem felesleges érvelésem vezérgondolatait né
hány mondatban itt összefoglalni. 

Adolf Hitler nem kívánt magyar részvételt a „Barbarossa" hadjárathoz. Ellenke
zőleg! Méregbe gurult „.. .er wurde sehr zornig" — írta feljegyzésében Halder, az OKH 
vezérkari főnöke. Ez érthető. A kassai támadást követő magyar katonai kezdemé
nyezés kész helyzete módosításra kényszeríthette volna Hitlert a remélt végső győ
zelmet követő nagy „újrarendezésnél". 

Mindenképpen hihetetlen, hogy Canaris tengernagy titkosszolgálata, az Abwehr 
III, Hitler háta mögött, az ő akarata ellenére merészelt volna egy olyan „államcsínyt" 
végrehajtani, mint amilyennek a kassai támadás tekinthető. Aki pedig csak vala
mennyire is ismeri az Abwehr III szervezetét és lehetőségeit, annak tudnia kell, hogy 
az egy ilyen vállalkozást csak a német légierő, pontosabban a területileg illetékes és 
— akkor — Löhr vezérezredes parancsnoksága alatt álló Luftflotte 4 segítségével, 
vagy által hajthatott volna végre. Löhr pedig semmit sem tett volna a Kárpátokon 
belüli légtér felelőse, a Budapesten székelő Fütterer tábornok (Kommandierender 
General der deutschen Luftwaffe in Ungarn) tudomása nélkül. Fütterer nem csak 
féltékenyen ügyelt illetékessége betartására, de mind szolgálati, mind bajtársi te
kintetben igen szoros volt a viszonya Löhr-rel3. Amit Löhr tudott, azt Fütterer is 
tudta. Márpedig bizonyítékok sokaságával igazoltam, hogy Füttereréket ugyanúgy 
meglepte a kassai támadás, mint a hitleri főhadiszállás Budapestre kirendelt részle
gét, Himer tábornokot, és vele együtt a (szükségszerűen) minden, mégoly bizalmas 
szolgálati apróságról tájékozott, naplóvezető „professzor"-parancsőrtisztet. Ha pedig 
elejtjük — mert a tények alapján el kell ejtenünk — a német katonai vezetés kas
sai szerepét, akkor egyszerűen értelmetlenség a honvéd vezérkart, mint a németek 
kassai cinkosát mérlegelni. Nagyjában ez áll a szlovákok feltételezett szerepére is. 

1 Kun József: A német hadvezetés magyarországi politikájához, 1941 június—július. Hadtör
ténelmi Közlemények, 1990. 4. szám, 129—150. o. 

2 Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. München, 1985. 
3 Viszonyukra vonatkozóan 1. levelezésüket: Bundesarchiv Militärarchiv, Freiburg. 
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A szlovák légierő minden részlege és berendezése, a gépanyag, a repülőterek üze
me stb., a Pozsonyban székelő és a német légierő által delegált misszió folyamatos 
ellenőrzése alatt állott. A Luftflotte 4 időjelzőnek álcázott 17 részlege végezte az el
lenőrzést. A Fütterer-törzshöz tartozó Max Rufímann őrnagy, akinek a pozsonyi misz-
szió I. a. vezérkari tisztje a sógora volt, ezen utóbbi szolgálati támogatásával, a kas
sai támadást követő tíz nap alatt „végigszimatolta" az összes tekintetbe jövő szlovák 
lehetőségeket/' Mivel Ruffmann-nal, aki egyben Fütterer összekötő tisztje volt az 
OLP felé, bizalmas baráti viszonyban állottam, szlovákiai „felderítő útja" után rész
letesen tájékoztatott a negatív eredményről.5 

A németek—magyarok—szlovákok kassai szerepét tehát meggyőző bizonyítékok 
alapján félretehetjük és ennek bizonyíitéksorozatnak a záróköve, „perdöntő" okmá
nya a Kun József által közreadott Schramm-féle magánnapló. így méltatja ezt a fel
jegyzést a már többször hivatkozott dokumentációm,6 a Hadak Ütján-ban megjelent 
írásom,7 valamint Szakály Sándor ismertetése a Honvédségi Szemle 1988. évi 10. 
számában.8 

Kun József bevezetőjében közölte, hogy már hosszú évek óta nem foglalkozik had
történelmi kérdésekkel. Lehet, hogy sem hivatkozott munkámat, sem a jelzett két 
írást nem ismeri, illetve ha ismerné azokat, másképpen fogalmazta volna meg állás
pontját, a kérdés nyitott voltát illetően. 

Annyiban osztom Kun József felfogását, hogy mind a szovjet, mind az egykori 
román királyi légierő kassai szerepét nyitottnak, tehát további alapos vizsgálatokra 
érdemesnek tartom. A román lehetőséghez csak ennyit: A legutóbbi esztendők ha
zai publicisztikájában ismételten szóba került a román lehetőség, mindannyiszor 
mint dr. ölvedi Ignác nyugállományú ezredes kizárólagos kutatási területe. Eltekint
ve ölvedi néhány nem jelentős közlésétől a „Repülés" című hazai folyóiratban, mind
az, ami Antonescu lehetséges kassai vállalkozásával kapcsolatban közlésre került, ma
radéktalanul Zolcsák István Saö Paulóban élő hazánkfia referátumán alapszik.9 

Természetesen az is lehetséges, hogy a németek (magyarok, szlovákok) kassai sze
repét cáfolni kívánó dokumentációm bizonyítékai, a Schramm-féle feljegyzések ér
tékelésével együtt, pontosítást, esetleg revíziót kívánnak. Ilyen észrevételt eddig 
ugyan nem olvastam, de ha lenne, megvitatásának most jött el az ideje. Ez 
bevezetőül egy olyan szimpóziumon történhetne, amely véleményt formálhatna ar
ról, hogy a dokumentációm érvei, illetve a most bemutatott Schramm-féle feljegy
zések alapján a „kassai provokáció" közel ötven esztendős vádját immár végleg 
el lehet-e ejteni, vagy nem? E szimpózium megrendezésére — nem könnyű feladat 
— a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetősége lenne hivatott. Ezzel kapcsolatos 
javaslataimat már megtettem. 

Most még egy pár szót a Kun József által közreadott dokumentum szövegéről, 
mint fordításról. 

A Himer-törzs hivatalos — ugyancsak Schramm által vezetett — hadinaplóját, 
pontosabban annak magyar fordítását már közölte a Századok című folyóirat.10 Ezt 
a szöveget összehasonlítottam a freiburgi katonai levéltárban fekvő eredetivel és 
azt, pár vitatható szakkifejezéstől eltekintve, maradéktalanul helyesnek találtam. 
Félek, hogy a feljegyzések most közzétett fordításáról ezt talán nem lehet állítani. 

A most bemutatott feljegyzések esetében Kun József az Űj Látóhatár című folyó
irat 1988. évi 3. számából átvette Gosztonyi Péter fordításának szövegét.11 Ez utób
bit, akkor, nem ellenőriztem, mert a német eredetinek — engem érdeklő — húsz 
oldala fénymásolatban a birtokomban volt. Ezt a példányt azonban 1987 novembe-

4 Erre vontkozóan 1. a 2. számú jegyzetben jelzett munkám vonatkozó részeit. 
5 Utóbbinak nyoma van a freiburgi Bundesarchiv Militärarchivban is. 
6 L. 2. számú jegyzetet. 
7 Borsányi Julián: Egy naplótöredék bizonyítéka. Hadak Utján, 1988. január—február (XL. 

évf., 396. szám) 3—5. o. 
8 Szakály Sándor: Német katonai adalék a Szovjetunió elleni magyar hadbalépéshez. 
9 Erre vonatkozóan 1.: Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya, i. m. XXIV. 

fejezet. 
10 Kun József (közli) : A német hodvezetés magyarországi politikájához 1941 március—július. 

Századok, 1965. 6. szám, 1228—1246. O. 
11 Gosztonyi Péter: „Becsületünk mentve van!" Német katonai adalék a Szovjetunió elleni 

magyar hadbalépéshez. Üj Látóhatár 1987. 3. szám. 
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rében a teljes irattárommal együtt átadtam a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak.12 

Nálam maradt azonban másolatban az a három oldal, amely a Himer-törzshöz be
osztott Radtke vezérkari őrnagy kenderesi látogatásáról — Hitler levelének átadá
sa — szól. Csupán ezt a részt tudtam most a Gosztonyi—Kun-féle fordítás megfele
lő részével összehasonlítani és abból az anyag többi részére következtetni. 

Ami a lényeget — németül „Aussage"-t — illeti, nincsen eltérés a német 
eredeti és a fordítás között. Azonosak. A szőrszálhasogató vizsgálat a szavak és ki
fejezések megválasztásánál mutathat különbségeket. így például a Gosztonyi—Kun
féle fordítás kertelés nélkül Horthyné „25 százalékos zsidó származásáról" beszél. 
Schramm ezt udvariasan mint „ . . . ein 25%-iger Webfehler"-t említi. Az is kérdés, 
hogy lehet-e a Horthynéval kapcsolatban használt „sehr weltläufig' jelzőt „szívé
lyesnek" fordítani. Itt-ott, a rövidség kedvéért, Gosztonyi — így Kun is — elhagyott 
néhány — szerintem is mellékes — megjegyzést. Mindezek a közlések a lényeget 
nem befolyásolható apróságok, de . . . 

Schramm, a történész-professzor, a feljegyzéseiben, ellentétben a hivatalos hadi
naplóval, a saját szubjektív véleményét írta le. A szavak, kifejezések gondosan meg
fontolt fordítása ezért a naplóvezető egyéniségét is tükrözi, ami a kiértékelésnél nem 
lehet mellékes szempont. 

A Schramm-féle feljegyzések feltűnésének történetéhez, a Kun József által idé
zett „habent sua fata libelli" mondás alapján, még lenne néhány pontosító kiegészí
tésem azon felül is, amit erről a már hivatkozott dokumentációmban közöltem. Ezek
nek azonban már valóban nincsen közük a Schramm-közlések perdöntő jellegéhez. 

Nincsen perdöntő jelentőségük azoknak a hibáknak sem, melyekre szeretnék még 
utalni, de úgy vélem, a hiteles közléshez ezek is hozzátartoznak. 

A Kun József által írt jegyzetek közül a 2. számúban téves László Dezső rendfo
kozata, ő az adott időpontban nem altábornagy, hanem tábornok. A 3. számú jegy
zetben helytelen Sáska Elemér vezérkari alezredes beosztásának feltüntetése, ő nem 
az 1. vkf. osztály beosztottja, hanem vezetője volt. 

A 4. számú jegyzetben Werth Henrik esetében a vezérezredesi rendfokozat feltün
tetése zavaróan hat, mivel az a honvédségben csak 1941. augusztusától lett rendsze
resítve, bevezetve. 

A 7. számú jegyzetben Jodl beosztása helytelen, a megadott beosztást Keitel tá
bornagy töltötte be. 

A 16. számú jegyzetben Miklós Béla — és nem dalnoki Miklós Béla — rendfoko
zata helyesen tábornok, mivel a vezérőrnagyi rendfokozat is csak 1941. augusztusá
tól volt használatos a honvédségben. Ugyanez a helyzet Major Jenő esetében is (17. 
számú jegyzet). 

A 22. számú jegyzetben Keresztes—Fischer Lajos rendfokozata helyesen tüzérségi 
tábornok és nem altábornagy. 

A 28. számú jegyzetben az NSDAP helyes magyar fordítása — Nemzetiszocialista 
Német Munkáspárt. 

A 30. számú jegyzetben szereplő Baitz Jenő nevű vezérkari ezredes ismeretlen 
volt a honvédségben. Volt ellenben egy Baitz Oszkár nevű, aki később vezérőrnagy 
lett és valóban bukaresti magyar katonai attasé volt 1941. január 1-jéig. 

Végezetül néhány megjegyzés a Tilkovszky Lóránt nevével közölt anyaghoz.13 A 
szerző rendszeresen helytelenül használja a Honvéd Vezérkar főnöke helyett a ve
zérkari főnök kifejezést. E két kifejezés lényeges tartalmi különbséget takar. Vezér
kari főnöke volt minden seregtestnek, hadseregnek, míg a vezérkar főnöke minden 
esetben egyetlen személy volt. 

A 153. oldalon e jelzett hibánál sokkal súlyosabbra akadtam. A szerző összekever
te vitéz szotyori Nagy Gyula altábornagyot, vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos
sal! Az adott időszakban a miskolci VII. hadtest parancsnoka vitéz primőr szotyori 
Nagy Gyula altábornagy volt, míg vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos már 1941. 
május 1-je óta nyugállományban volt, mint gyalogsági tábornok, illetve 1941. augusz
tusától mint vezérezredes. A szerző ezen tévedése a 153—154. oldalon kifejtett vé-

12 Hadtörténelmi Levéltár, Borsányi gyűjtemény, XIX. számú gyűjtő 6787. szám (1984. decem
ber 22.) 

13 Tilkovszky Lóránt: Irányelvek a nemzetiségi kérdés kezeléséhez a magyar hadseregben, 
1941—1944. Hadtörténelmi Közlemények, 1990. 4. szám, 151—170. o. 
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leményét teljesen megváltoztatja, hiszen a Nagy Vilmosnak tulajdonított állásfogla
lás és az ő személyére vonatkozó következtetések egyszerűen nem létezőek! 

Nem ismerem a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztői és bírálói gyakorlatát, 
de úgy vélem, hogy a jelzett hibáknak egy tudományos, szakmai tekintélyére adó 
folyóiratban nem lett volna szabad benne maradniuk. Feltételezem, hogy a tekinté
lyes szerkesztő bizottság tagjai, esetleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munka
társai között akadtak volna olyanok, akik hibákra felhívhatták volna a szerzők fi
gyelmét. 

• 

' 

• 
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FORRÁSKÖZLEMENYEK 
„CSAK ÜGY ÖNKÉNT ALLTAM A ZÁSZLÓM ALÁ" 
Laky Antal keszthelyi csizmadialegény visszaemlékezése 

a 7. honvédzászlóalj harcaira 

1988. július 18-án a keszthelyi premontrei gimnázium tanárainak irathagya
tékát lapozgatva egy eddig ismeretlen, „negyvennyolcas" honvédélményeket 
megörökítő kéziratra bukkant Kapüler Imre, a Zala Megyei Levéltár munka-
társa,1A mindössze négy, mindkét oldalán sűrűn teleírt papírlap mindegyike 
kettészakadt ugyan középen (az összehajtás helyén), de összeillesztésük után 
kiderült, hogy a feljegyzés szövegéből csupán néhány szó semmisült meg, több 
oldalon még a szakadás helye is jól olvasható. Kiderült az is, hogy kéziratunk 
nem egy nagyobb munkának a töredéke, rövidsége ellenére is hiánytalan, ke
rek egész „emlékirat": a 7. honvédzászlóalj egyik közkatonájának visszaemlé
kezése a zászlóalj harcaira. Jóllehet a kéziraton a szerző neve, vagy aláírása 
nem szerepelt, tartalma mégis adott fogódzót az azonosításhoz: szerzőnk meg
adta születésének helyét és pontos dátumát, leírta nagybátyja nevét, és elbe
széléséből kiderült, melyik katonai egységben szolgált. Összevetve ezeket az 
adatokat a megnevezett helység anyakönyvével, és a szóban forgó katonai ala
kulat önkénteseinek lajstromával, percek alatt sikerült a keresett személyt 
azonosítani. . 

Laky Antal Keszthelyen született 1830. március 28-án.2 Apja, Laky Mihály 
1820 januárjában lépett be a helyi csizmadiák céhébe, A Lakyak, bár nem vol
tak nemesek, előkelő szerepet játszottak a céh életében: családjukból, rokon
ságukból került ki a népes testület jónéhány vezetője, így Laky Mihály is céh
mester volt az 1840-es években.3 Már a harmincas évek derekán saját háza, 
szőlője és két szolgája volt, viszonylagos gazdagságban élt — erre utal, hogy o 
fizette a város iparosai közül szinte a legmagasabb adót.4 Antal nevű fiát is 
csizmadiának szánta, a legényt 16 esztendős korában, 1846. december 20-án 
„szegődtették be" a keszthelyi csizmadia céhbe.5 Alig másfél évig gyakorolta 
azonban mesterségét, mert 1848. június 16-án beállt a 7. honvédzászlóalj ön
kéntesei közé.6 A zászlóalj 6. századába osztották be, és mint egyszerű honvéd 
vett részt a pákozdi csatában, a schwechati ütközetben és a Windisch-Grätz 
balszárnya elleni nyugat-felvidéki harcokban. Zászlóaljával együtt 1849. feb
ruár 2-án tette le Lipótvárnál a fegyvert. Néhány heti nagyszombati, pozsonyi 
és bécsi raboskodás után a császáriak büntetésül besorozták a 37. sz. Máriás-
sy sorgyalogezred újoncai közé és Prágába vezényelték. Nyolc esztendei 
kényszerű katonáskodás után, 1857. április 17-én érkezett vissza szülővárosá
ba.7 Ettől kezdve élete végéig Keszthelyen élt, és tanult mesterségét folytatta. 

i A kézirat lelőhelye: Zala Megyei Levéltár (ZML) A keszthelyi premontrei gimnázium iratai. 
Tanárok után maradt kéziratok és feljegyzések. 

Ezúton is köszönetet mondok a megtalálónak, hogy a kéziratot a rendelkezésemre taocsáj-
totta, és közlésre átengedte. 

2 ZML Mikrofilmtár. A keszthelyi római katolikus plébánia anyakönyvei. Keresztelési anya
könyv, 1830. 

3 ZML A keszthelyi csizmadia céh iratai. A céh jegyzőkönyve, 1813—1869. 
4 ZML Conscriptiones dicales Keszthely. 1835/36. 
5 ZML A keszthelyi csizmadia céh iratai. Legényszerződtetési lajstrom. 
6 ZML Katonaállítási iratok. Újoncok lajstromai, 1848. „Avató Jegyzék. Zala Egerszegh 7. 

zászlóalj" 
7 Az adatok forrása maga a közölt visszaemlékezés. 
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1858. január 13-án ismét „be hütöztetett" (felesküdtetett) a csizmadiák céhé
be, 1866-ban annak „szolgáló mester"-évé választották.8 Viszonylagos jómód
ban élt: 1865-ben már háromszobás saját háza volt.9 Tagja volt a Zala vár
megyei honvédegyletnek l0 és 1898-ban részt vett a pesti forradalom ötvene
dik évfordulójának tiszteletére Keszthelyen rendezett ünnepségen. „Városunk
ban a március 15-én végbement hazafias ünnepségek legmegkapóbb mozzana
ta az agg honvédek felvonulása volt. Mikor a tisztikarral élén, öreges léptek
kel haladt a 44 főből álló, meggyszínű magas tollal s nemzeti kokárdával éke
sített csapat, sok szemből kicsordultak a meghatottság igazgyöngyei. [...] A 

A keszthelyi agg honvédek 1898. március 15-én. 
(A Balatoni Múzeum Fotótára, Lt. sz. 16.874. Mazur Ildikó reprodukciója.) 

48-as honvédek az ünnepély után testületileg lefényképeztették magukat" — 
írta az eseményről a helyi hetilap.11 A fénykép felhasználásával emléklap ké
szült ezzel a felirattal: „Keszthely és vidékén tartózkodó 48-as honvédeink 
félszázados ünnepélynek emlékére"; az emléklapot valószínűleg valamennyi 
azon szereplő „agg" honvéd, köztük Laky Antal is megkaphatta.12 Laky Antal 
ezután csendben éldegélt még több mint egy évtizedig, végül életének 80. esz-

8 ZML A keszthelyi csizmadia céh iratai. A céh jegyzőkönyve, 1813—1869. 
9 ZML Keszthely város régi levéltára. Keszthely városi házak összeírása, 1875. Házszám: 386. 
10 Mikár Zsigmond: Honvéd névkönyv az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életében 

volt tagjairól. Bp., 1891. 360. o. A többi forrással (és magával az emlékirattal is) ellentétben itt 
őrmesterként szerepel, máshol nem említik a rangját. 

11 Keszthelyi Hírlap, XX. évf. 1899. március 13. (11. sz.) 6. o., és március 20. (12. sz.) 1—2. o. 
12 A fényképpel díszített emléklap egyik eredeti példánya: Balatoni Múzeum Fotótára, Ltsz. 

16. 874. 
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tendejében, 1909. április 14-én halt meg.13 Temetéséről így emlékezett meg a 
helyi hetilap: „Az életben lévő 48-as honvédek, számszerint nyolcan, zászló 
alatt vonultak ki elhunyt bajtársuk temetésére. Résztvett a temetésén a fő
gimnáziumi ifjúság is, mely díszes babérkoszorút helyezett az elhunyt szabad
sághős koporsójára."14 (Ez utóbbi körülmény arra utal, hogy már életében le
hetett valamilyen kapcsolata a gimnáziummal, most előkerült visszaemléke
zése talán már ekkor a gimnázium tanári könyvtárába került.15) 

A XIX. század második felében készült kézirat célja és pontosabb dátuma 
ismeretlen, csak az bizonyos, hogy Laky Antal sajátkezű írása.16 Az emlékezés 
formai jegyeit vizsgálva szembetűnő szerzőnk (korához képest is) rendkívül 
rossz helyesírása, ami arra vall, hogy Laky ritkán vehetett a kezébe tollat és 
papirost, egészen kivételesnek tekinthető tőle ez a megnyilatkozás. Emlékezé
sének gondolatmenete és mondatszerkesztése az élőszóban előadott elbeszélés 
következetlenségeitől zsúfolt, mondatai hosszú sorokon keresztül összefolynak. 
Nem egyezteti az alanyt és az állítmányt, helytelenül ragoz (ami egymagában 
persze tájnyelvi sajátosság is lehet). Helyesírása nemcsak a központozás hiá
nyában, de a mássalhangzók hasonulásánál is a kiejtést követi. Jellemző és ti
pikus hibái: „z" helyett „sz" (forrásztak, behosztak, butsúsztunk), „dt" helyett 
„t" (montam, felatták, engették), „mint" helyett „mind" („innét" helyett „in-
néd"). Feltűnően következetlen a „zászlóalj" szó írásánál (zászló alj, zászló aly, 
zászló ally, zászló all), és a személynevek írásánál (Jelasits—Jelaschits, Vin-
disgrécz—Vindisgrétz, Koscut[!]—Kosuth); a számára idegen, életében egy
szer hallott helységnevek jó részét fonetikusan, találomra írja le (Pakoszd, 
Zsugoró, Uzsora, Pruk, Schwekhát); következetlen az „1" és az „ly" használa
ta („gúla" helyett „gulya", „kímélték" helyett „kimélyték"). Tekintettel rop
pant egyéni helyesírására és mondatszerkesztésére, a forrást betűhíven közöl
jük, miután a kéziratnak a mai helyesírás szabályai szerinti átírása olyan 
nagyfokú beavatkozást kívánna, hogy az a szöveghűség romlásához vezetne. 

Laky Antal immár a negyedik azoknak az ismert szerzőknek a sorában, akik 
a 7. honvédzászlóalj katonái közül írásban örökítették meg honvédélményei
ket. 1892-ben jelent meg a „Történeti Lapok"-ban Kassa Lajosnak, a keszt
helyi „Georgicon" volt hallgatójának visszaemlékezése,17 Árvay Sándor zala
egerszegi ügyvéd emlékiratából Kovács József 1936-ban közölt részleteket,18 

végül 1948-ban adta ki Dornyay Béla a másik keszthelyi „prakszi", Szekovics 
Pál naplóját.19 Közülük egyedül Laky volt iparos (a többiek, még ha tanuló
ként is, de mégis csak az értelmiségiek közé tartoztak), bár mindez jobbára 
csak az emlékirat külalakján, semmint tartalmában érezhető. Laky emlékezése 
leginkább Árvay Sándoréval rokonítható, de annál jóval szűkszavúbb. Men
tegetőzik is a szerző: „engedelmet kérek, hogy csak is nagyából s röviden írom 

13 Utólagos bejegyzés a keszthelyi plébánia 1830-as születési anyakönyvébe. ZML Mikrofilmtár. 
14 Keszthelyi Hírlap, XXXII. évf. 1909. április 18. (16. sz.) 3. o. 
15 A kézirat mindegyik lapján ennek bélyegzője látható. 
16 összehasonlítási alap: ZML A keszthelyi csizmadia céh iratai. A céh jegyzőkönyve. 1863-as 

aláírás: „Laky Antal czéh tag" 
17 Történeti Lapok, 1892. 16., 18. sz.; v. ö.: Novák Mihály; Zalavármegye az 1848—49-évi sza

badságharcban. (2. bőv. kiad.) Zalaegerszeg, 1906. 257—261. o. 
18 Kovács József: Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászlóaljának történetéhez. 

In: Hadtörténelmi Közlemények, 1936. 292—309. o. Az emlékirat eredetijéről készült másolat: Gö
cseji Múzeum (Zalaegerszeg) Adattára. 678—80. Az ennek felhasználásával készült szöveghű 
forrásközlés: Molnár András: Árvay Sándor emlékirata. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 
1. sz., 94—114. o. 

19 Darnay (Dornyay) Béla: Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója. 
1848. május 16-tól 1849. december 9-ig. (Balatoni Múzeumi Füzetek, 7. sz.) Keszthely, 1948. 
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le tör ténetem, de nem rege, hanem tapasztal t s igazságos." A sorstársak em
lékirataival összevetve (még ha össze is keveri néhol az időrendet), valóban er
re a következtetésre ju tunk. Laky pusztán az emlékezetére hagyatkozva, min
den hozzáolvasás nélkül ve te t te papí r ra emlékei t ; döntő részben személyes 
élményeit . A személyes tapasztalás kizárólagossága bizonyos szűklátókörűség
hez vezetett ugyan (lásd a „segét ve rő" osztrák, és a szétlőtt árnyékszék tör
ténetét) de ezek a hétköznapi , apró kis jelenetek te t ték m á r - m á r naturál isan 
plasztikussá, á rnyal t tá a „hősi kor" eseményeinek bemutatásá t . Ez Laky Antal 
visszaemlékezéseinek fő é rdeme; részben megerősíti , hitelesíti a 7. honvédzász
lóalj tör ténetéről eddig szerzett ismereteinket, részben több apró mozzanattal 
kiegészíti, színezi azt, nem utolsó sorban pedig egy hazáját szerető, öntudatos 
kézműveslegény alakját, sorsát állítja elénk. 

1896-ban, a mil lennium alkalmával jelent meg Keszthely város monográfiá
ja, Bontz József munkája . A szabadságharc helyi eseményeit tárgyaló fejezet
ben Laky Anta l gondolatai , szavai köszönnek vissza: Bontz a 7. honvédzászlÓT-
alj tör ténetére vonatkozó részleteket (néhol szó szerint is) szerzőnk kéziratá
ból merí te t te , anélkül azonban, hogy a forrást (vagy annak szerzőjét) megne
vezte volna, ráadásul a közölt honvédnévsorban tévesen adta meg Laky ke
resztnevét, Károlyként említette.2 0 

CSAK ÜGY ÖNKÉNT ÄLTAM A ZÁSZLÓM ALÁ 
ÉDES HAZÁM SZERETETE VITT REÁ 

[1. o.] Ezernyolcszáz harmincz mártius 28-án születtem Keszthelyen, már gyermek 
koromban el sajátítottam kedves jó atyámtól a haza szeretetet, minthogy ő is igen 
jó s becsületes magyar ember volt, sok boldog napokat éltünk mellette, de végre 
minden mulandó, én is bele léptem a legény számba. 

Így talált engem is az az elfelejthetetlen ezernyolczszáz negyvennyoltzadiki for
radalom, éppen tizennyolcz éves koromba, engedelmet kérek, hogy csak is nagyá-
ból s röviden irom le történetem, de nem rege, hanem tapasztalt s igazságos. Itt 
Keszthelyen kezdette meg alakulását, a 7-dik önkéntes honvéd zászló alj az Isten
ben boldogult Schvastics Károly apát plébános szivreható beszéde után, ki vette az 
arany keresztjét a nyakából és édes hazám oltárára tette ezen szóval egy előre még 
többet adhatok,21 illen hazaszerető papok voltak negyvennyolczban, továbbá Laky 
Demeter,22 nagy bátyámat meg látogattam akoriban tanította V. Vl-ik oszt[ályban] 
a poezist itt Keszthelyen, szivessen fogadott, de zokon vette [hogy nem] áltam be 
honvédnek [holott] több ifjú barátai[m] [...] [be] áltak, én úgymond pap vagyok, de 
le vete[m] [a reverenda]t és kardot kötök, a haza igy kívánja, mert körül vagyunk 
ellenséggel, fel keltek ellenünk a ráczok szerbek oláhok a horvátok pedig ma holnap 
reánk törnek, engem mintha forrásztak volna csak enyit montam — holnap már 
honvéd vagyok; ezzel bucsut vettem tőle, s anélkül, hogy szüleimnek szóltam vol
na, föl csaptam Honvédnek. Keszthelyről 73. gazdasági gyakornok,23 5-dik és 6-dik 

20 Bontz József: Kesz the ly város monográf iá ja . Keszthely, 1896. 100—102. o. 
21 H a nem is Kesz the lyen kezdte m e g a laku lásá t a 7. honvédzászlóal j , a kesz the ly i önkéntesek 

belépése nagy lendüle te t adot t a n n a k . Svast ics apá t fel lépését hason lóan í r t a le Kassa Lajos 
(Novák: i. m. 259—260. o.), 

22 L a k y Demete r 1818-ban születet t Keszthelyen. Mint a p r e m o n t r e i szerze tes rend t aná ra 1847-
től 1849-ig tan í to t t a vá rosban . 1848 őszén (és 1849 tavaszán — nya rán ) nemze tő r főhadnagykén t 
szolgált . 1849 szep temberében lázító m a g a t a r t á s á é r t elfogták, évekig Olmützben és Josefs tad tban 
raboskodot t , 1854-ben szabadul t . 

23 A toborzás valós s z á m a d a t a i : Molnár András: A 7. honvédzászlóal j zalai önkéntese i . I n : 
Hadtörténelmi Közlemények, 1987. 4. sz., 753—760. o. 



gyimnazistákból, iparos segédekből, csak paraszt volt kevés, de azért mégis gyor
san szaporodott a zászló ally. Egerszegen nem annyira mint Szombathelyen és Pá
pán, de csak többnyire diákság és iparosokból, már Szombathelyen kaptunk fegy
vert, rendes honvéd ruhát,24 de kabát a mi zászlóallunknak nem jutott, amiért ké
sőbb sokat is fázlóttunk; mig Pápán voltunk gyakoroltuk magunkat naponként, és 
a zászló aly is meg tellett rendes 6. század. 

Jön a parancsolat, hogy a zászló ally röktön induljon Keszthelyire]. Czinner25 ne
vezetű őrnagy vezénylete alatt, le jöttünk Keszthelyre, de itt már fuvarosok vára
koztak reánk, hogy meg se állunk csak tovább Kis Komáromig. 

[2. o.] Gróf Stárenberg,26 volt századosunktól el kéretőztünk Párezer Flórival,27 

hogy szüleinket meg látogathassuk, csak rövid időre, a gróf nagyon finom és jó 
ember volt hozzánk, és szivesen adott engedélt, de mi hoszassan maradtunk, és mi
re ki mentünk Georgikumhoz,28 már akkor a zászló alyunk el pásztázott Komárom 
felé s mi meg késtünk, de a századosunk ezért nem haragudott meg, sőt egy fors-
pont czédulát adott, hogy menjünk a legközelebbi faluba és a bírótól kérjünk fors-
pontot, és jöjjenek utánnunk Kis Komáromba, éppen velünk volt Emete Jóska jó 
barátunk, ez akkor Páhokon volt Vaszari mesternél segéd, mondván gyertek gye
rekek majd lesz még forspont Páhokon, de igaz is lett, el jött velünk Gruber Jancsi 
is, nagy büszkén vitte a puskámat, pedig csak akkora volt még mint egy kis lili
puti no de még is el birta a puskámat. Páhokon igen szivessen fogadott vendégek 
voltunk Vaszarinál, ki azonnal forspont után is nézett, és maga a biró fogatott be 
számunkra. Vaszari mind jó magyar ember jól meg vendégelt bennünket, végre el 
butsusztunk és kocsira ültünk, de a Gruber Jancsi is úgy akarta, hogy ő is velünk 
jön, a becsalinál,29 nagy nehezen [tu]ttuk a kocsiról lecsalni, sirt nagyon utánnunk, 
de azért [...] 

El aludtunk a kocsiban, csak azt vettük észre hogy Kanizsán a Zöldfa,30 előtt ál
lunk, holott csak Komáromig kellett volna vinni, mert a táborunk ott volt; szeren
csénkre még a horvátok nem értek Kanizsára, mert korai foglyok lettünk volna, a 
kocsis azt gondolta hogy minket Kanizsára kell szállittani, a Zöld Fában ott találom 
a nagy bátyámat Demetert és Sebesy Kálmánt,31 s nagyon örültek, hogy látnak mind 
honvédet ők pedig nemzet őr tisztek kardossan voltak. 

A Horváth sereg Jelasits bán vezénylete alatt át lépte a határt és Kanizsának 
jött, mi pedig Kanizsáról Keszthelyre, itt a táborunk csata állásban várta a hor
vátokkal hogy meg ütközzünk, de hiába mert Jelaschits Somogynak vette az útját, 
éjjel 12 órakor a mi táborunk is meg indult, hogy elébe kerüljünk a Horváth sereg
nek, Tapolczán István nádor szemlét tartott felettünk, Veszprémnél még láttam de 
az után soha, mi mégis gyorsabban mehettünk mind a horvátok mert elébb Fehér 
várba vonultunk, másnap Pakoszdnak,32 indultunk ne hogy Jelasits mind akarta egye-
nessen Budára megy, elsőbb el fogadjuk az ütközetet. 

Ugy is lett Szent Mihál napján mikor virradni kezdett hallottam meg az első ál-
gyu dörrenést, de nem ijedést hanem örömöt idézett eléngbe. 

[3. o.] A zászló alyunk Zsugorő,33 alatt egy hegy oldalban hol takarva voltunk 
foglaltunk állást, jobbrul és balról mellettünk két üteg álgyu, a Pesti tüzérek több
nyire fiatal deákokból állott, az első zászló aly még fellebb az országúttól jobbra a 
hegy lánczban, és így tovább az Emésztek Poriszok Vázák,34 regularisok és a hu
szárok, és többi ütegek, de mindnyájan takarva voltunk hogy a horvátok nem igen 

24 Nem rendes honvéd ruhát, csak vászonzubbonyt kapott a zászlóalj, de azt is főként Pápán. 
25 Helyesen: Karl Zinnern 
26 Helyesen: Starhemberg István, gróf 
27 Párezer Flórián 1826-ban született Keszthelyen, 1848 tavaszán még „deák" volt. 
28 A Festetics György által alapított „Georgicon" gazdatisztképző intézetről van szó. 
29 A „Becsali csárda" a Keszthely és Héviz közti útvonalon állt. 
30 A „Zöldfa" vendéglő 1845-ben épült Nagykanizsán, itt volt Csányi László zalai szállása, és 

1848 nyarán a kormánybiztosi főhadiszállása. 
31 A premontrei rend keszthelyi gimnáziumának tanára. 1849. júniusában még a Szemere-

kormány is vizsgálatot rendelt el ellene „communismusra vezérlő beszéd" miatt, de felmentet
ték. 1849 őszén azonban a császáriak lázítás miatt elfogták, négy évet töltött ő is Olmützben és 
Josephstadtban. 

32 Helyesen: Pákozd 
33 Helyesen: Sukoró 
34 A 48. sz. „Ernő főherceg" gyalogezred 3., a 34. sz. „Vilmos porosz herceg" gyalogezred 2., 

és a 60. sz. „Wasa herceg" gyalogezred 1. zászlóaljairól van szó. 
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láthattak bennünket. A horváth sereg jön ki Pakoszdból hogy el feketedett tölök 
az egész táj, azt gondoltam, hogy valahol Horváth van a világon mind itt van, per
sze én még ennyi népet eddig nem láttam no de azért nem ijedtem meg, a horváth 
kezte meg az ágyú tüzelést és folyvást jött előre, ugy hogy tőlünk is a csatár láncz 
előre vonult és tüzelt, rövid idő alatt a csatár láncz vissza hivatott, ekkor jobról 
balról a Pestiek el keztek tüzelni, mi is sor tüzet attunk és előre szurony szegezve, 
tőlünk jobbról és minden honnéd el kezdődött a harcz, a horvátság ősze zavarodott 
mind mikor a hangyaboltot fölrúgják, ugy össze bonyolódtak a huszárjainknak sem 
kellett egyébb volt apritani valójok mi lőttük ők vágták a horvátot, el kezdett visz-
sza húzódni Pakoszdnak és a szőlő hegyeknek mi utánuk hogy hirmondót sem ha
gyunk bel ölök, de nem úgy lett ám mind mi akartuk, egyszer haljuk hogy abscha-
golnak,35 és látjuk a horvátoktól a fehér lobogót vagy abrosz vagy mi volt, csak 
hogy meg szűnt a csata, el csendesült minden, és vártuk mi fog most történni, az 
történt hogy Jelasits négy napi fegyverszünetet kért36 amit a gyáva Móga meg is 
adott, volt köztünk azután a nagy zúgolódás, hogy miért nem engették most a hor
váth sereget megsemmisitteni, ekkor már tapasztoltuk hogy nem igaz ember vezény
li a tábort, még akkor éjjel el mentünk Pest felé Baracskáig és még egy iszonyú 
essővel is meg vert minket az Isten, a töltéseink meg nedvesültek másnap volt dol
gunk a fegyvereinkkel, ez nap Gróf Zsicsit,37 a miért Jelasitsnak élelmet bort kül
dött mind haza árulót Görgei egy szigánnyal fel akasztatta; továbbá jön a vizió,38 hogy 
a horvátok meg szöktek fel Mórnak most mehetünk utánnok és pedig forsponton 
majd el érjük őket, a derék Fehérvári nemzetőrség nagyon jól viselte magát Róth 
tábornokot Uzsoránál,39 három ezer emberével le fegyvereszte, a mi táborunk pe
dig vertük a port a horvátok után egész Győrig, ott megállapottunk gondoltuk hogy 
ütközetre kerül a sor de semmi sem lett belőle, a horváth fel húzódott Mosonyon 
keresztül átal a Lajtán Pruknál,40 tábort ütött, mi pedig a Lajtán alól Pándorfnál,41 

táboroztunk, onnéd a horváth Bécs alá húzódott és Vindisgréczel,42 csatlakozott. 

ö t nap ostromolta Vindisgrétz Bécset le hallott hozzánk az álgyu dörgés, kétszer 
el indultunk, hogy segítségekre legyünk a Bécsieknek de fele útról mindig vissza 
jöttünk, a mind értettem nekünk honvédeknek nem lett volna jogunk át menni a 
Lajtán csak is a hont védeni. 

[4. o.] Mem érkezett Koschut,43 20 000 emberrel, de már ekkor Bécs be volt véve 
igy a mind akkor hallottam lettünk 40 000-en Másnap Kosuth szemlét tartott felet
tünk és igen szép lelkesítő beszédével fel tüzelt bennünket hogy a pokol beli ör
döggel is szembe száltunk volna, el határozták egyszer is mint hogy fel megyünk 
Bécs alá és meg ütközünk Vindisgréczel, és ugy is történt, a magyar tábor Bécs 
alatt, a jobb szárnyán Bécs felől nem tudom kik voltak, csak hogy a mi zászló 
alyunk Schvekhat,44 mellett egy erdőben foglaltunk állást, igen éhesek voltunk azon 
este és még sem ehettük meg a menüt, mert a huszárjainkat éppen abrakolás köz
ben meg támadták, mivelünk ott hagyatták a guláshust és egész éjjel patrolérosz-
tunk,45 ehessen, másnap reggel a Schvekháti temetőbe lettünk rendelve hogy a bal 
szárnyán ha jönnek a lovasok készen várjuk őket, hét órakor kezdődött meg a csa
ta a jobb szárnyán, mi a temetőtül néztük nyugodtan, és örültünk hogy verik Bécs 
felé az osztrákokat, és a bal szárnyán semmisem mutatkozott, ekkor jön egy futár, 
jelenti Czinner őrnagyunknak hogy a zászló állal azonnal foglalja el az erdőben az 
álékat,46 ugy is történt ott hagytuk a temetőt, és az erdőben vártuk a lovasságot egy 

35 „absch lagen mi t den T r o m m e l " — „szünte tő t dobolni" , je l t adni a ( fegyver)szünetre . 
36 A fegyverszünet 3 napos volt. 
37 Zichy Ödön (Eugen) „ c s u p á n " m a g y a r miniszter i el lenjegyzés né lkül i es. kir . k iá l tványo

k a t szállí tott . 
38 He lyesen : avis (ej tsd: avi) tudós í tás , ér tes í tés 
39 He lyesen : Ozora. A szerző itt összekever i az okt. 3-i székesfehérvár i népfelkelés t az okt. 

7-i ozorai diadallal . 
40 He lyesen : Brück 
41 Helyesen: Parendorf 
42 He lyesen : Windisch-Grä tz . Je l lačié előbb Auerspe rg csapa ta iva l egyesül t (okt. 13—14.) csak 

azu tán olvadt be a főseregbe, (okt. 22—23.) 
43 He lyesen : Kossu th . A lé t számada tok tú l zók : Kossuth k b . 8000 főt vihetet t , az egész m a 

g y a r hade rő lé tszáma pedig 25000 fő lehetet t . 
44 He lyesen : Schwecha t 
45 pa t ru l — őrjárat , j á rőr , őrszem 
46 allé — fasor, f ákka l szegélyezett út 
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negyed óráig de nem jött, ismét jön egy [futár, jelenti hogy] [...] [menjen] [...] az 
előbbi helére a temetőbe. (Gondoltam már nem találják helünket.) Schveckhából 
egy álén mentünk a temető felé már jól elhagytuk a várost, és Kása Lajos,47 neve
zetű gyakornok volt, mondja az őrnagynak hogy ne menjünk tovább mert előttünk 
az nem a mi lovasságunk; e mit tud maga hisz azok innéd vannak a temetőn ne
künk pedig a temetőhöz kell mennünk, ezen szóra 3 rakéta röpül felénk a lovasság
tól az egyik alig hogy az őrnagyot le nem söpörte a lórul ijettében e vagy hogy rek-
szumot komandérozott,48 azt gondolta regularisoknál van, no de azért meg lett ért
ve jobbra átot fordítottunk, a hatodik század nagyon is meg indult báró Buthler 
Lajos,49 volt az ászló tartó, de annyi esze sem volt hogy az ászlót ki bontotta volna 
sem a tiszteknek sem az őrnagynak magának, illen tanulatlanok voltunk, de Kása 
Lajos kikapta Butler kezéből a zászlót le hasította a futrát,50 ki bontotta és meg 
rászta és el kiáltja fiuk meg ne merjen szaladni senki hogy el hadja e szent zász
lót! Azonnal meg állapodott a hatodik század, a goló egymást érte jobbról balrul a 
rakéta keresztül járt felettük hanem kárt nem sokat tett bennünk, a nagy fáktól. 

[5. o.] Különösen fel tűnt előttünk egy szürke gallérú köpönyeges fiatal uri em
ber, hóna alatt egy csomó irás volt, ez egyik burgondia veremtől a másikhoz sza
ladt és hasonfegve irta vagy rajzolta a történteket, a golyó egymást érte körülötte és 
fölötte de mint hogy hason fegve irt igy egysem találta, utóbb velünk együtt be hú
zódott Schvekhátba, ott azonnal el torlaszoltuk az utzát hogy a lovasságra onnéd 
tüzeljünk, de nem lett rá szükség jön egy futár jelenti hogy röktön és gyorsan hú
zódjunk ki Schvekhátból mert mindjárt be leszünk kerítve, és ugy is lett volna, 
mert mikor Schvekhátból ki jöttünk már az egész jobb szárny előre volt, mi vol
tunk leghátul és két üteg álgyu tüzelt vissza az ellenségre és lassan meg retiráltunk, 
Pozsonyig, a nagy fáradtságtol, nem tuttunk enni sem pedig már két nap nem et
tünk, más nap reggel be mentünk Pozsonba, ott osztogattak pálinkát czipót, és me
leg virslit. 

Gion54 lett most a tábornokunk, és Pozsontól Nagyszombatnak ló vonatu vasúton 
meg indultunk, Simonits tábora ellen, egyszer ut közben meg ált velünk a ló vonat, 
az gondoltuk ellenségből jön elejbénk lovasság, pedig magyar huszárok voltak, Prá
gából szöktek meg,52 és Simonits táboránn törtek keresztül, csak kettő esett el kö
zülök, köpönyegjeik csupa sár és víz volt szegényeknek és ki fáradtak voltak, alig 
birtak beszélni meg éljenesztük őket és tovább indultunk ők Pozsonynak mi pedig 
nagyszombatnak. Perczel tábora Posontól le fele húzódott Vindisgrétz előtt egész 
Mórig. Mórnál megütközött Vindisgrétczel, nem várta be a segítséget ki ha nem ő 
és Perczeit meg verték.53 Mi pedig Simonitsot,54 fordítottuk megy és vertük vissza a 
Kárpátoknak, Nádosdnál,55 a hidakat fel szetté előlünk hogy könnyebben retirálhas-
son, de azért mindig nyomába voltunk, Nádosd tűzben volt, azt nem tudom mellik 
fél gyújtotta fel csak hogy lángok közt vertük ki az ellenséget, Gion ugy nézett ki 
mind az üszög, a lángok közt és csak bisztatott előre fiuk csak lőjjetek, mi után ki 
vertük az ellenséget a falu végén az utolsó ház előtt volt két osztrák halott egy sor
ba kiterítve, jobbról egy huszár ló dögölve, a két halottnak a vére lefolyt a szekér 
útra, és nekünk azon kellett keresztül gázolnunk, és milly hatása volt reánk a sok 
vér, dühössek lettünk mind a tigris, nem eresztünk fáradságot, csak rajta az ellen
ségre nem sok idő tellett bele keresztül vertük őket a Kárpátokon. 

A Kárpátokon tul az ellenség golyója egy huszár századosnak56 mind a két lábát 
el szakasztotta, mikor fel tettük a kocsira, még akkor sem vesztette el az eszméletét, 

47 Kassa Lajos 1827-ben születet t N a g y a b o n y b a n . 1848 tavaszán a kesz the ly i Georgicon ha l l 
gatója volt . Visszaemlékezése : Novák: i. m. 257—261. o. 

48 „Rech ts u m ! " — J o b b r a á t ! 
49 B á r ó But le r Gyula 1822-ben születet t a sziléziai Libni tzben, 1848 tavaszán min t „ u t a z ó " 

t a r tózkodot t Za lában . 
50 A zászlót védő vászontok 
51 G u y o n Richárd a k k o r még csak ezredes volt. 
52 A N á d o r huszá rok h a r m a d i k , min tegy 150 fős csapa ta . 
53 Percze l a Muraközből vonul t vissza, de csak december végén. A szerző itt i smét össze

kever i az időrendet , az ok tóber végi e s e m é n y e k k e l helyezi egyidobe Perczel mór i vereségét 
(dec. 30.) 

54 He lyesen : Simunich, Ba l thasa r 
55 H e l y e s e n : Nádas 
56 F ranz Münz Miklós — czredbeli k a p i t á n y a nov . 4-i, J ab loncáná l vívot t ü tköze tben hal t hősi 

halál t . 
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sőt bátorított bennünket, mondván csak előre fiuk még én velem nem veszett a ha
za, szint ugy egy huszár adjutánsnak a jobb karját, éppen mikor jelentést tett a 
karjának fele a kardal együtt a földre esett, mire a huszár őrnagy tette figyelmessé 
hogy hadnagy ur nincs meg a karja, akkor alélt el a hadnagy. 

[6. o.] Simonits táborát át vertük a morva határra, de harmadnapra nagy segit-
sége érkezett Prágából, akkor meg nekünk kellett vissza húzódni egész a Kárpáto
kig, ott Simonits tábort ütött, mi pedig elő őrsöt állítottunk elé a Kárpátokon, és a 
táborunk a Kárpátok alatt be szállásoltatott november közepe volt már hidegek 
voltak, és minden harmadnap került reánk az előlőrsi szolgálat, szem közt az ellen
séggel, gyakran azt gondoltuk reggelre meg fagyunk a nagy hideg és szelektől, olly 
sötétségben voltunk éjjel hogy nem láttunk 5 lépésre a fülünket a földre fektettük 
ugy halgatósztunk, magamon történt hogy éjjel egy bokorra rá lőttem az gondoltam 
patrol az ellenségtül, és természetes a kiáltásomra nem felelhetett mind bokor a 
nagy szél mozgatta én el is feledtem hogy nappal is ott ált a bokor, reá lőttem, ez
zel fel izgattam az egész elő őrseinket, én azzal mentettem ki magam hogy egy el
lenséges patrolra lőttem pedig nem volt igaz. 

November utolja felé Simonits megint kapott haderőt, ott kellett hagynunk az elő 
őrsöt visza húzódtunk, Ordódi,57 lován egy rakéta keresztül ment melletünk esett el 
a ló de Ordódinak csak a köpönyegét szakasztá ki a lova belével együtt, én meg bot
lottam egy tusakban hasra estem szerencsémre, mert különben ott maraszt engem 
is a rakéta az után húzódtunk visza felé de mindig tüzelve ők mi reánk mi ő reájok 
végre a kárpát alsó részén egy Bóra nevű rokonommal,58 az ut melletti sánczból a 
mitől egy kicsit takarva voltunk, el kesztünk lövöldözni egy vén osztrákra, aki az 
erdő szélén egy vastag fa mellől lőtt ő is mi reánk, s mikor már ránk lőtt, meg for
dult és a seggit verte hogy minket mérgesitsen, már mind egyikőnk háromszor lőt
tünk rá, de nem tuttuk el találni, és ő nagy boszuságunkra mindég a seggit verte, 
e közben egy puska veszőt is lőttek közébünk, és a partban állt meg kosztunk, az 
ötödik lövésem még is sikerült fel hömbölödött a vén osztrák, ekkor másodszor jött 
a futár, hogy siessünk a mint tudunk, mert mindjárt be kerít bennünket a lovasság, 
ha nem teszszük ugy is jártunk volna, mire a hadtesthez csatlakoztunk, már Nádos-
nál a majorok égtek egy hegyre a zászló aljunkból 6, honvédet felcsaltak az oszt
rák Jágerek,59 hogy ők is magyarok el is fogták őket. Végre is szégyen volt vagy nem 
Nagy szombatig reteráltunk Simonits elöl. Nagy Szombattol a mi zászló aljunk Sze
redre ló vonatu vas utón mentünk, Szeredről pedig be Leopold várba lettünk ren
delve, ez ugyan nem volt kedvünkre mert jobb szerettünk volna tovább nyilt csa
tákban részt venni de ha igy lett rendelve nem szabad volt még szólni sem. 

[7. o.] Ordódy ezredes vette át a várparancsnokságot, báró Mednyánczky,60 helet-
tes várparancsnok a vár őrség állott 7-dik honvéd zászló aly 16-dik honvéd zászló 
aly ez többnyire tóth fiukból állott és még csatában nem voltak, továbbá volt 2 szá
zad csika péri,G1 reguláris olaszokból állott és még tovább a vártüzérség összesen 
voltunk 3000-en. December utolján Karácson ünnepein lettünk körül véve az ellen
ségtől, és január nem tudom hányadikán, külte hozzánk Simonits az első parlament, 
a Parlamentnak csak annyi lett válaszolva, hogy nem engedünk utolsó csepp vérig, 
és ezzel ki bocsájtották, de alig érkezett oda visza a hol a szeme be lett kötve, már 
egy gránáttal tisztelkedtek, és Ordódy lakása felett pattant széjjel — én éppen ott 
áltam disz őrön egy kicsit meg is rettentem, a fő várta előtt tanakodtak a tisztek, 
Ordódival, de csak hamar szét ugrottak a durranásra, Ordódy is gyors lépésbe jött 
haza engem a kasszához állított a pinczébe még föl váltottak, az ágyú tüzelés igen 
erős volt ugy a mi sánczainkról ki felé, az ellentül pedig be felé, ez tartott reggel 9 
órától dél után 3 óráig de szüntelen 3 órakor egy nagy éljenzés lett, a Mestecska fe
lüli sánczon én is fel szaladtam sánczra, és láttam, hogy az ellenség futkoz és a füs
töt meg a rakéták hogy pattoktak széjjel, mert a mi tüzérünk éppen el találta a ra-

57 Ordódy Kálmán honvéd őrnagy, dandárok. Az említett baleset a dec. 6-i, Lieszko elleni 
támadásnál történt. 

58 A 7. honvéd zászlóaljban egy Bóra György nevű 18 éves gazdász-gyakornok szolgált 
59 Jäger — vadász 
60 Mednyánszky László, honvéd őrnagy, vértanú 
61 A „Ceccopieri" olasz gyalogezredről van szó. A várőrség tényleges létszámáról és az egész 

ostromról: Rabár Ferenc: Lipótvár ostroma 1848—1849-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1988. 
2. sz. 362—382. O. 
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kétás kocsijokat és hat rekétás kocsi robogott széjjel a mi sok kárt tett emberekben 
és lovakban, tehát ezért abban hagyták az ostromot, utánna egy pár hétre a máso
dik parlament is meg jött hogy adjuk fel a várat s majd az egész vár őrség szaba
don el bocsáj tátik ha[za] de erre is csak az lett a válasz, mi az elsőre, és meg kez
detté [k] ismét az ostromot még gorombábbul mind az előbbit, A [...] szuronnyal nem 
mertek ám ostromolni még a templo[mot] sem kimélyték egy szent sem maradt 
prezur,62 nélkül [ez az] ostrom erősebb is volt a másiknál meg tartóssabb is de ez is 
|meg]szünt, ezen idők alatt vártuk Mészáros,"3 táborát hogy meg jön de bizon nem 
jött, Báró Mednyánczky próbát is tett a 16ik zászló allai s ki tört az ellenségre, 
mert még ezek nem voltak csatában, de nem is értettek ám hozzá, mert mindgyár 
kezdetben ősze futottak és sokat be hosztak visza lábok nélkül, és hamarossan visza 
is húzódott velők Mednyánczky. 

Az utolsó ostrom február 2-án Gyertyaszentelő napján, szinte azon mód nem ka
pott ki elégittő választ a Parlament, ismét meg kezdték, s jöttek 150 fontos bombák 
18 fontos golyók, rakéta gránát, amivel csak árthattak küldték hozzánk befelé, de 
a mi tüzéreink is dolgoztak ám azt gondoltuk hogy ég föld össze szakad, egy tizen-
nyolcz fontos golyó csak nem engem is Ábrahám kebelébe küldött, mert éppen fő 
vártán voltam [8. o.] és a fő vártához többnyire jöttek a 18 fontos golyók, nekem 
pedig éppen az árnyékszékre kellett mennem, és mind ha figyelmeztetett volna va
laki hogy lépjek ki, és kint kössem meg a gatyámat és alig hogy kiléptem az ajtótól 
jobbra abban a pillanatban rapotyára szakasztotta egy 18 fontos golyó az árnyék szé
ket is és menten maradtam, a kórházban többeken betegen feküdtek de az ágy 
szűke miatt a pallón szalma zsákon, oda is be tört egy bomba és egy Egerszegi fiú
nak a hasán szakadt szét az Isten tudja hány száz darabra szórta, és mellette a töb
bi betegnek semmi bajjá nem történt a mestecskai kapunál voltak őrségen a 16-dik 
zászló alyból és a kis ajtón valahogy be jött egy golyó és az ott sétáló tizedest ke
resztbe szakitotta mingha ugy nyirték volna el a derekát, nem maradt épen a vár
ban egy ablak sem, a gyalogság töbnyire a kaszamatákban volt mert nem volt reá 
szükség e közben a tisztek addig tanácskoztak, hogy el végeszték hogy a várat fel 
attak, de a derék báró Mednyánczki nem atta bele egyezését amiért szegény jó 
magyar meg is lakolt. Pozsonba fel akasztották, anyit bizonyossan tudok mondani 
hogy kevés lisztünk és puska porunk lehetett, mert csak anyi kenyeret kaptunk egy 
napra hogy egyszerre meg ettük, hanem bort húst dohánt bővebben kaptunk, elég 
az hozzá a várat fel attak ugy monták oly feltétel mellett hogy, mindnyájan szaba
don mehetünk mi pedig szomorúan könnyezve fegyverünket a vár közepén gulyá
ba64 raktuk, az osztrák tüzérek az álgyukat át vették a sánczokon, e közben a csika-
périektől három olasz hogy az osztrák kézre ne jusson egy komandó szóra egy mást 
agyon lőtték, minket a Mestecskai kapun ki inditottak az osztrák tábor közé és még 
akkor nap el kisértek bennünket Nagyszombatba a hol a jó nagyszombatiak meg 
vendégeltek bennünket csodállom, hogy ezt szivességet meg engedték nekik, innéd 
az az az invalid házból65 többeket nő ruhába meg szöktettek, másnap kisértek ben
nünket Posonba, harmad nap Bécsbe, az arbeit házba,66 itt egy kéve zsuppot kap
tam fel, és egy szegletben reá feküdtünk én Párezer és Legman,67 és dalolgattuk rab 
vagyok rab vagyok szabadulást várok, naponként kaptunk egy pengő krajezárt, egy 
leves merő lencsét és egy gombóezot, meg fél kenyeret, igy telt el néhány szomorú 
napunk mig végre fel esküdtettek az osztrák zászló alá, és beosztottak a Máriási ez
redhez el kültek bennünket Prágába az ezredhez, és 1857 április 17-én jöttem haza 
Keszthelyre. 

A min vagy is viszontagságom az osztráknál mind zsoldos keresztül mentem az 
még igen sokból állana meg irni. 

62 p l ezu r : máz , festék 
63 Nem Mészáros Lázá r hadügymin i sz t e r felsőtiszai, h a n e m Görgei fe ldunai had tes té t v á r t á k . 
64 é r t sd : gú lába . 
65 Ka tona i r o k k a n t a k háza 
66 „Dologház" 
67 Légmán Vilmos 1830-ban születe t t a Za lamegye i Ohidon, 1848 t avaszán „ d e á k " volt . 
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SZEMLE 
CSORBA CSABA 

A TATÁRJÁRÁS 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1991. 75 o.) 

A „Hadtörténelem fiataloknak" soro
zatban megjelent kötet ismertetésére 
több okunk is van. Egyrészt érdemes 
felhívni a figyelmet a V. Molnár Lász
ló sorozatszerkesztésében megjelenő 
kötetek szakmai színvonalára: a sze
rencsésen megválasztott szerzők a té
makör szinte teljes szakirodalmának 
ismeretében vállalkoznak ismeretter
jesztő munkájuk megírására. (Érdemes 
utalni az eddig megjelent kötetekre: 
Kertész L: A görög-perzsa háborúk és 
Nagy Sándor hadinépe; Kordé Z.—Pet-
rovics I.: A magyar kalandozások; 
Fenyvesi L. : Mátyás király fekete se
rege; Hahner P.: A Bastille-tól Water
looig.) Másrészt a kötet a tatárjárás 
750. évfordulójára jelent meg, s mivel 
a Hadtörténelmi Közlemények jelentős 
terjedelmet szentelt az évfordulónak, 
indokolatlan lenne e kiadványt említés 
nélkül hagyni. 

A Szerző a Túrkevei Múzeum emlék
könyvében (1981) már részletesen fog
lalkozott a kérdéssel, így az események 
és források avatott ismerőjének tekint
hető. Könyvében sikerült is alapvető
en hiteles és elfogadható képet rajzol
nia a tatárjárást megelőző évtizedek 
kül- és belpolitikájáról, magáról a 
hadjáratról, az ország szenvedéseiről 
és a tatárjárás értékeléséről. Az elő
készületeket tárgyaló részben teljes 
mértékben egyetérthetünk a Szerzővel, 
hogy Magyarország sorsa nem a tatár 
követeknek adott királyi válasz diplo
matikus, vagy ügyetlen voltán dőlt el. 
Az ország földrajzi fekvése nem tette 
lehetővé a fegyveres konfliktus elke
rülését. Hasonlóképpen egy elterjedt 
legendával számol le, amikor felmenti 
Frigyes osztrák herceget az alól a vád 
alól, hogy tudatosan érkezett kis lét
számú csapattal IV. Béla segítségére. 
Igaz, többet ért volna segítsége, ha csak 
a Muhi csatamezőre érkezett volna 
meg, ám jelentősebb létszámú segéd
csapattal. Meglehet, hogy ellenfele ily 
komoly megsegítésére azonban már ő 

sem gondolt, de ettől még vitathatat
lan, hogy kis számú kíséretével — 
egyedül a külföldiek közül — lóhalá
lában a királyi udvarban termett. 

Részletesen mutatja be a könyv a 
kun-problémát is. Kár, hogy csak nagy 
vonalakban utal arra, hogy a kun had
erő korántsem volt annyira jelentős, 
mint azt korábban feltételezték. Páló-
czi Horváth András könyve alapján 
— amelyet egyébként szövegében és ké
peiben gyakran idéz — hadra fogható 
számuk a morvamezei csata idejében 
(1278) 4—5 ezer fő körül mozgott. Nem 
értjük, hogy a Szerző mire gondol, 
amikor a kunokkal kapcsolatban arról 
ír: „a lovagi hadvezetés aligha enged
te volna őket a harcban kibontakoz
ni". A könnyűlovasok még lovagi jel
legű csatában is lényeges taktikai fel
adatokhoz jutottak (1. éppen az emlí
tett morvamezei ütközetet) még ha 
nem is ők döntötték el a csatát, s 
egyébként, miként a szerző is írja, a 
magyar seregben a vezetés volt lovagi, 
a sereg zöme nyilvánvalóan könnyű
fegyverzetű lehetett. A magyar sereg 
létszámának felmérésekor nincsen 
könnyű dolgunk, különösen — miként 
az Zsoldos Attila tanulmányából kitű
nik (Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 
1. sz.) — azért, mert történetírásunk 
még a magyar hadszervezet alkotóele
meivel sincs pontosan tisztában. 

A Szerző már 1981-es tanulmányá
ban is kétségbe vonta a szekérvárak al
kalmazásának lehetőségét, azt kései, 
huszita találmánynak minősítve. A 
magunk részéről ezt nem állítanánk 
ilyen határozott formában, részben 
azért, mert a szekerek védekezésiként 
való felhasználását kortalan, sokszor 
szükség szülte megoldásnak véljük. Eb
ben támogat minket Köhler hadtörté
nete, amely számos példát hoz fel a 
szekerek csatában való alkalmazására 
„Wagenburg" elnevezés alatt; a fran
ciák az 1124. évi reims-i ütközetben, 
1223-ban az orosz-kun seregek, 1304-
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ben a franciák Arras-nál és a flandri-
aiak Mons-en-Pevèle-ben, az angolok 
1346-ban Crécy-nél választották a vé
dekezésnek ezt a módját. A másik ki
záró ok a távolság lehetne, ám a szeke
reket előre is lehetett küldeni, közbe
eső királyi birtokokról is indíthatták 
őket. Végeredményben a kb. 170 km-t 
ökörvontatás esetén — becslések alap
ján — napi 20 km-es sebességgel ha
ladva 17 nap alatt megtehették, lóvon-
tatás esetén még gyorsabban. 

A csata leírásával — mivel az forrá
sainkat hűen követi — egyet lehet ér
teni. Talán a Muhi-puszta földrajzi le
írása lehetett volna részletesebb, ami
ről Ágoston István művéből nyerhe
tünk részletes felvilágosítást, még ha 
tudjuk is, hogy a vidék vízrajzi viszo
nyai rendkívüli mértékben megváltoz
tak a századok alatt. A kötetben vala
hol megérdemelt volna Zichy Ladamér 
könyve egy historiográfiai kitérőt és el
ismerő méltatást. A téma iránt nem fi
lológus történészként érdeklődő Zichy 
kitűnő érzékkel tapintott rá a koráb
bi magyar szakirodalom tarthatatlan 
létszámadataira, a tatár pusztítás túldi
menzionált bemutatására s arra a tény-

A Zrínyi Kiadó, mint láttuk, nem fe
ledkezett meg a Muhi csata 750. évfor
dulójáról. A Hadtörténelmi Közlemé
nyek 1991. évi első száma mellett e ki
advány is az évfordulós megemlékezés 
maradandó eredményének tekinthető, 
mivel a Hadtörténeti Intézetben a 
csata évfordulójának másnapján, 1991. 
április 12-én Kristó Gyula elnökleté
vel megtartott tudományos ülésszakon 
elhangzott előadások összegyűjtve nem 
jelennek meg. 

A szerzővel már az előadók között 
is találkozhattunk. A kiadó részéről 
„merész" vállalkozás volt nem törté
nészre bízni a feladatot, mivel a kívül
állónak nincsen könnyű dolga, ha el 

re, hogy a megerősített helyek milyen 
sikerrel álltak ellen a tatároknak. (Re
ális létszámbecsléseihez például a mai 
lengyel szakirodalom is igen közel áll, 
így Krakowski, Matuszewszki, Labuda 
stb.) Kétségkívül maradandó hatást 
gyakorolt a tatárjárással foglalkozó 
magyar történészekre. 

A Szerző végső következtetését ma
gunk is osztjuk, vagyis hogy a tatárok 
azért vonultak el, s adták fel Magyar
ország birtokba vételének tervét, mert 
az ország erődített helyeinek jó részét 
nem tudták bevenni, a király menekü
lése ellenére sem szűnt meg az ellen
állás, és az ország pacifikálásra semmi 
remény sem mutatkozott. Ha az or
szág teljes leigázásának elkerülését 
győzelemnek lehet nevezni, akkor a ta
tárjárással kapcsolatban beszélhetünk 
magyar győzelemről, bár talán mérték
tartóbb lenne azt taktikai sikerként 
elkönyvelni. 

A kötetet számos, gondosan váloga
tott kép és térkép teszi élvezetessé, még 
ha egy kellemetlen elírás a kígyóspusz
tai csatból kígyóspusztai csatát kreált 
is. 

Veszprémy László 

akar igazodni a középkori történelem
re vonatkozó — sokszor egymásnak is 
ellentmondó — források és feldolgozá
sok ingoványos talaján. 

A kötet a következőképpen tagoló
dik: első fejezetként a Muhi-puszta tör
téneti jelentőségét vizsgálja, bemutatja 
a honfoglaláskor s a magyarok megte
lepedésének történeti forrásait, taglal
ja a százdi apátság korai történetét, 
megemlékezve a Vak Béla király és a 
trónkövetelő Borisz e területre helyez
hető ütközetéről. 

Ezt követően a Muhi-puszta földraj
zi jellemzőit tekinti át, amelyeknek is
merete valóban alapvető az 1241. évi 
ütközet nyomon követése szempontjá-

ÁGOSTON ISTVÁN 

MUHI CSATA, 1241 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1991. 18 o.) 
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bál. Közben kitér a terület vízrajzi és 
településtörténeti bemutatására. 

A harmadik fejezet tárgyalja a kötet 
címében is szereplő muhi csatát, majd 
táblázatban is összefoglalja a tatárok 
elleni küzdelmekben elesett, vagy részt 
vett magyarok nevét. 

A záró fejezetben a csatatér régészeti 
kutatásának összefoglalását találjuk, 
élvezhető minőségű térképek és fény
képfelvételek kíséretében. 

A kötet szerkezetéből is jól látszik, 
hogy a szerző, nyilván érdeklődésének 
megfelelően, elsősorban a helytörténe
ti szempontok szerint közelítette meg a 
témát. Véleményünk szerint éppen azok 
a fejezetek a mű erősségei, ahol az ál
tala jól ismert területről közvetlenül 
tudott szólni (a puszta jelentősége és 
leírása, a régészeti kutatások összefog
lalása), s a kifejezetten történeti feje
zetben a korábbi évtizedek történeti 
szakirodalmának kapjuk tömörített és 
sajnos korántsem hibátlan áttekintését. 
Jelen ismertetésben — a vállalkozás 
további dicsérete helyett — a téve
dések és elírások egy részének talán 
nem haszontalan kigyűjtését tekintjük 
feladatunknak. 

A középkori magyarországi elbeszélő 
forrásokra való hivatkozásokkal álta
lában baj van: Anonymus mellett a 
szerző nem a krónikakompozíció egyes 
részeiről (Képes Krónika-család, Budai 
Krónika-család) beszél, hanem némi
képpen félrevezető módon Hess András 
vagy Thuróczy krónikájáról — s még 
hozzá is teszi „hogy a leírásoknak nagy 
része XII. századi keletkezésű". Hason
lóképpen félrevezető „Sunád"-ot szá
mon tartani az elbeszélő források között. 
Anonymust Mándi Mándy István ne
vezte 1799-ben megjelent művében Ma
gyar Sunádnak, téves olvasata alapján, 
miként azt Sebestyén Gyula 1898-ban 
tisztázta (Ki volt Anonymus?, 60—62. 
o.). Kérdéses továbbá, hogy a Déta 
helynévnek van-e köze a francia „dé
tail" szóhoz (21. o.). 

A muhi csatával foglalkozó részben 
bántó sajtóhiba Szt. Lázár rend helyett 
Szt. László rendet írni. A kunok fegy
veres erejének felbecsülésekor a meg
adott 40 ezer harcossal kapcsolatban 
haszonnal lehet forgatni Pálóczi Hor
váth András: Besenyők, Kunok, Jászok 
c. munkáját (Bp., 1989. 63. o.). E szá
mot a forrásul használt Magyarország 
története 1. k. is túlzónak nevezi (1386. 

o.). Zavaró továbbá a nagykán nevének 
kétféle írásmódja (Ogotáj, ögödej). 

Már inkább a kötet szerkezetéhez 
tartozik a tatár előrenyomulás és a ta
tárok lengyelországi hadjárata részle
tesebb tárgyalásának hiánya. Hasonló
képpen hasznos lett volna a tatár had
seregről és haditechnikáról szóló sza
kasz jelentős bővítése (Vernadsky, G.: 
The Mongols and Russia; U. Kőhalmi 
Katalin: A steppék nomádja lóháton, 
fegyverben; Huuri, K.: Zur Geschichte 
des mittelalterlichen Geschützwesens 
aus orientalischen Quellen; Martin, H. 
D.: The Mongol Army. In: JRAS1943. 
46—85. o.). 

Folytassuk megjegyzéseinket: a ma
gyar sereg létszámának 100 ezer főre 
becslését nem érezzük meggyőzőnek, eb
ben az utóbbi évek szakmunkái mind 
egyetértenek. Apró elírás, hogy márci
us 15. nem a virágvasárnap, hanem Iu-
dica-vasárnap előtti péntekre esett. A 
szerző hivatkozik a Tarihi Üngürüsz-
re, ám a kiadásnak nemí a XVIII. szá
zadi részéből — mint írja — hanem a 
XVI. századiból idéz. Egyébként — kü
lönösebb forrásérték híján — e műnek 
csekély a jelentősége. Móric fia Móric 
bravúrosan végrehajtott felderítése, az 
oklevél szövegéből kikövetkeztethetően, 
nem a muhi-csatára vonatkozott. Apró
ság, de a comes-t nem szoktuk gróf
szóval fordítani. A régi szakirodalom 
használata többször nehezíti a mai for
dításokban szokásos névalakok azonosí
tását: Borisz helyett Borics, Detre he
lyett Detrik, Balog helyett Sinister M., 
Tűrje helyett Jurle, Móric helyett Mo
ritz, Kemlék helyett Kernelük (ez a 32. 
o. térképén jól szerepel). Talán túl 
könnyen adott hitelt a szerző a Szir-
maiak esetleg csak egy hamisított okle
vélen alapuló családi hagyományának 
(Pauler Gy.: Magyar nemzet története. 
2. k., 595.; Szentpétery L: Kritikai jegy
zék . . . No. 1410.). A Fáy család ese
tében a szerzőt Nagy Iván vezette fél
re, amikor az (125. o.) Rugacs fiainak 
érdemét magának Rugacsnak tulajdo
nítja. A szerző nóvumként tárgyalja 
IV. Béla György ispán fiának Sándor 
mesternek kiállított oklevelét (48. o.) s 
Kandra Kabos alapján még idéz is be
lőle (74. o.). Az oklevél valóban kiadat
lannak tűnik, de nem ismeretlen, amint 
az Szentpétery Kritikai jegyzék . . . No. 
815. regesztája alapján kiderül. (Bp., 
1923.) 

Teljes mértékben egyetértünk azzal, 
hogy a szerző idézi a friesachi évköny-
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vek vonatkozó részét (51. o.), de érthe
tetlen, hogy azt miért nem nevezi meg, 
s miért sejteti egy „13. századi párizsi 
kéziratának. Itt jegyezzük meg az idé
zethez, hogy Misericordia-vasárnap a 
Húsvét utáni második és nem az első. 
Zaliz helynévnél pedig a Bihar megyei 
Szalacsra is szoktunk hivatkozni. Nyil
vánvaló tollhiba, amikor a tatár kivo
nulás okát a szerző a tatár haditechni
kában keresi. Végül a tatár benyomu
lás mértékének felmérésekor szeren
csés lett volna utalni arra, hogy a mu-
hi-csatavesztés ellenére sem szűnt meg 
a fegyveres ellenállás az országban, a 
várakban jelentős sikereket értek el, s 
már 1242-ben képes volt a magyar had
erő felvenni a küzdelmet az osztrák 
határon. Szerencsés ötletnek tartjuk, 
hogy a tatár hadjárattal kapcsolatba 
hozható magyarok nevét kigyűjtötte a 
szerző. Valóban megérdemelnék a csa
tában elhunytak, illetve résztvevők, 
hogy a csatatéren emlékhelyet kapja
nak s ott időről időre megemlékezzenek 
róluk. Maga a lista azonban már pon
tosításra szorul, így nem találtuk az el
hunytak között Sólyom fia Pósa erdé
lyi vajdát, Tomaj Dénes nádort stb. 

A kötetet záró bibliográfiát még jó-
néhány tétellel lehetne gazdagítani. Le
gyen elég, ha csak a Magyarország had
történetét, Strakosch-Grassmann: Der 
Einfall der Mongolen c. könyvét, G. 
Köhler hadtörténetét, vagy a miskolci 
Csorba Csabának a túrkevei múzeum 

A német szerző arra vállalkozott, 
hogy bemutassa a mai érdeklődőknek, 
miként sikerült Nagy Frigyesnek a 
XVIII. század derekán a lovas fegyver
nem három csapatnemét alkotó vérte
sekből, dragonyosokból és huszárokból 
tiszteletet parancsoló és ütőképes had
erőt kovácsolnia. Mindeddig a szakiro-

emlékkönyvében megjelent tanulmá
nyát hiányoljuk. Szokatlan, ha az ösz-
szefoglalásról (summary) külön ejtünk 
szót, de megéri. Ez nyilvánvalóan nem 
a szerző, hanem a kiadó munkája. 
Sajnos primitív. Tévesen április 12-ére 
teszi a csatát, 11-e helyett, s Batu kánt 
a „mongol dinasztia vezérének" neve
zi. Még kellemetlenebb, hogy mindezt 
ráadásul Fülig Jimmy angolságával 
próbálták meg a külföldi olvasók szá
mára is érthetővé tenni, soronként leg
alább egy nyelvtani s egy sajtóhibával. 
Néhányat mutatóba: Carpathian helyett 
Carpatian, that helyett thet, invade 
Hungary helyett invade in the Hunga
ry, led helyett leaded, surrounded he
lyett sorrounded, faithful helyett fait-
ful, one and a half helyett one and 
half, staying helyett staving, these 
events took p l ace . . . 750 years ago he
lyett were taken place stb. Néhány el
választási jótanács: innumer-able, 
enorm-ous, encounter-ed. 

Reméljük, hogy a szerző kötete, ap
ró, de bántó szakmai hiányosságai el
lenére is, eléri célját, s a múlt iránti 
lelkesedésnek újabb generációkat tud 
megnyerni, akik egyúttal a történelmi 
tanulságok levonására is képesek lesz
nek: „Legyen figyelmeztetés" — mint 
írja — „a 750. évforduló, az önhittség, 
önzés, széthúzás, ellenségeskedés el
len". 

Veszprémy László 

dalom inkább foglalkozott a porosz ka
tonakirály gyalogságát alkotó flintá-
sokkal és gránátosokkal. Ezért, és kü
lönösen a poroszországi huszárságra te
kintettel, magyarként is érdeklődést 
kelthet az új szempontú megközelítés. 
A recenzens csak csatlakozhat az elő
szót megfogalmazó Günther Roth dan-

MARTIN GUDDAT 
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dártábornok véleményéhez, miszerint 
„az olvasó mintegy a lovas nyergéből 
fedezi fel azt a magával ragadó vilá
got, amelyet trónörökösként és király
ként Frigyes maga is meghatározóan 
formált". 

A szerzői bevezetőből azután valóban 
világossá válik, hogy Martin Guddat 
ugyan II. Frigyes 1740—1786 közti ural
kodási idejét állította vizsgálódása kö
zéppontjába, azonban a jobb megértés 
kedvéért nem csupán az 1712-ben szü
letett uralkodó trónörökösi idejére, ha
nem még korábbra, a XVII. század 
második felére és a XVIII. század első 
évtizedeire is visszanyúlt a téma tár
gyalásakor. 

A mű világosan tagolt, három nagy 
részegységben a szervezeti fejlődést és 
a létszámviszonyokat, továbbá a béke
években életet, valamint a háborús 
szolgálatot tárgyalja. Az elemzést ér
tékelő-kitekintő fejezet, valamint füg
gelékben számos összeállítás zárja le. 

Az első részben a szerző a lovasság 
erejének fokozatos növekedését és ta
gozódásának változásait mutatja be az 
1640—1786 közti időszakban. Adatsze
rűen bizonyítja, hogy a lovas lövészek 
alkották a lovasság főerejét, mellettük 
kezdetben még lándzsások és vasasok, 
majd dragonyosok és huszárok szolgál
tak nagyobb számban. 

A XVIII. századi haderőből jól is
mert három csapatnemmel részleteseb
ben foglalkozik Martin Guddat. Bemu
tatja az ezredszervezés változásait, 
adatszerűen közölve mindent és külön 
szólva a legénységi, valamint a tiszti 
állományról. 

A vértesek és a dragonyosok fejlő
déstörténetét ezúttal háttérbe szorítva, 
magyarként, elsődlegesen a huszárság
gal kapcsolatosan megfogalmazott állí
tásokra fordítottunk nagy figyelmet, 
őszinte örömmel tapasztaltuk, hogy a 
magyar eredetre mindenütt nagy hang
súlyt helyezett a szerző. így már az 
1721-ben megjelent első szervezetsze
rű huszárkötelékekkel kapcsolatosan 
így fogalmaz: „Rövid időn belül a po
rosz hadsereg számára von Wuthenow 
altábornagy a király megbízása alap
ján magyar önkéntesekből két száza
dot állított fel." (16. o.) Rendkívül ör
vendetes módon az olvasó azt is meg
tudja a folytatásból, hogy ezek a ma
gyar önkéntesek miként kerültek a po
rosz haderőbe: „Különösen az osztrák 
megszállás és a kálvinistákat ért üldö

zés újraéledése ellen irányuló Rákóczi
felkelés ösztönzött sok magyart arra, 
hogy annak 1711-ben bekövetkezett vé
res leverését követően külföldi szolgá
latba álljon." (16. o.) Ugyanígy hangsú
lyozza a szerző, hogy 1730-ban a har
madik huszárszázad megszervezését is 
„toborzott magyarok" tették lehetővé 
(16. o.). A valódi csapatnemmé formá
lás során az 1740-es években sorra ala
kított kilenc valódi huszárezreddel kap
csolatosan is érvényesül ez a tényekhez 
ragaszkodó, a magyarok részvételét 
hangsúlyozó szemlélet. Sőt még a bé
keidővel kapcsolatosan is kiemelésre 
kerül, hogy „II. Frigyes az egy század
ban alkalmazható honos legények szá
mát harmincban szabta meg" (26. o.). 
így bizonyára, immár német szerző ál
tal is kimutatottan, nem nagy a téve
dés lehetősége, ha újólag hangsúlyoz
zuk, hogy az osztrák örökösödési hábo
rú idején a mintegy tízezer főnyi po
rosz huszárság nagy része magyarokból 
állt. 

A második rész a „Szolgálat béké
ben" címet viseli. A szerző e helyen el
sőnek a lovas- és lókiképzést részlete
zi, miközben hangsúlyozza, hogy min
den lovas fegyvernembeli porosz har
cos először gyalogos kiképzésben része
sült. Ezt követően a különböző csapat
nemek szerint a lovas öltözékét mu
tatja be. Eközben megállapítja: „a sa
játosságok, amelyek a huszárt, mint 
olyant, azonnal felismerhetővé tették, a 
dolmány, a leffentyűs föveg, a színes 
csizma, a fonott öv és a sarkantyú 
volt" (58. o.). Ugyanilyen részletesség
gel szól Martin Guddat a huszár meg
jelenésével kapcsolatosan külsejéről (60. 
o.), fegyverzetéről (61. o.), lováról (63. 
o.). Bemutatja még e részben a lovasok 
ellátását és lovaik takarmányozását, 
elszállásolásukat, gyógyellátásukat ; 
részletezi a zsoldfizetés, a szabadságo
lás, az előléptetés és az elbocsátás 
rendjét is. 

A harmadik rész, logikusan, a „Szol
gálat háborúban" címmel következik. 
Itt a szerző a menettel, a felvonulással, 
a felfejlődéssel, a csatával, a táborozás
sal, a tábori ellátással és a tábori 
egészségüggyel kapcsolatos kérdések
kel foglalkozik. E részben is számos al
kalommal újra és újra visszaköszönnek 
a magyar vonatkozások. 

Ezek részletezése helyett inkább azt 
emeljük ki ezúttal, hogy a nagyszámú 
függelékben név szerint is sok magyar 
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szerepel. Felismerésüket azonban az a 
sajnálatos körülmény nehezíti a nem 
szakértő olvasó számára, hogy a nevek 
a korabeli írásmóddal, így legtöbb eset
ben pontatlanul szerepelnek. Talán 
ezért sem érdektelen, ha felidézzük, 
hogy az 1. huszárezred élén 1747—1750 
közt nemes Székely Mihály, a 3. élén 
1773—1777 közt nemes Somogyi István, 
az 5. élén 1744—1762 közt a bárói mél
tóságra emelt Rüsch János Tivadar, a 
6. élén 1757—1785 közt a nemességet 
elnyert Werner Pál, a 7. élén 1744— 
1746 közt nemes Győry Péter, végül a 
8. élén nemes Halász Zsigmond ezre
des állt. A lovastábornokok közt sze
repel a fentiek közül Werner Pál altá
bornagy, Győry Péter, Rüsch János Ti
vadar, Székely Mihály, továbbá a ko
rábban nem említett nemes Kőszeghy 
Károly vezérőrnagy. Tiszti, vagy külö
nösen legénységi névsorok összeállítá
sára a források nagy részének feltárat-
lansága miatt még mindig nem kerül
hetett sor, pedig bizonyára még sokkal 
nagyobb arányban lennének köztük fel
fedezhetőek porosz szolgálatot vállalt 
magyarok. 

Csak remélni lehet, hogy további je
lentős alapkutatások elvégzését köve
tően a szerző munkássága nem marad 

A francia haderő legfelsőbb vezény
letének megértése szempontjából fontos 
témához nyúlt Joseph Valynseele, ami
kor Christoph Brun, Eric Jauffres, Co
sette Millet-Bex és Jean Reveilliez, va
lamint Genevieve Maze-Sencier közre
működésével összeállította Franciaor
szág 1190—1984 között kinevezett 323 
marsalljának betűrendes életrajzi ka
talógusát. Bevezetésül pedig arra vál
lalkozott, hogy elemző tanulmányban 
tekintse át a marsalli méltóság nyolc 
évszázados történetét. 

A szerző ezúttal negyedízben nyúlt e 

folytatás nélkül. Ezt különösen a záró
fejezet szemlélete, „a hadicsillogás és 
hadinyomorúság" példamutató felvil
lantása indokolná. 

E műből ugyanis az világossá válik 
a mai olvasó előtt, miként vált Nagy 
Frigyes tudatos hadseregfejlesztése kö
vetkeztében a lovasság ütőképes, szö
vetséges és ellenséges hatalmak által 
egyaránt figyelembe veendő háborús 
eszközzé. A magyar olvasót azonban 
legalább ehhez hasonló mélységben 
foglalkoztatja a kérdés,, milyen módon 
sikerült a nagyszámú magyar harcost 
betagolni a brandenburgi-porosz had
erőbe, és ők hogyan adták át hadimes
terségbeli tapasztalataikat a befogadó 
birodalomból származott és velük 
együtt beosztott bajtársaiknak. Martin 
Guddat példamutató forráskezelése és 
módszertani megközelítése alapján, eb
ből tanulva és ezt követve, ezt talán 
magyar kutató fogja majd elvégezni. 

Addig is ajánljuk a magyar olvasók 
figyelmébe ezt a szerény terjedelmű, 
de fontos feldolgozást, amely a sajátos 
magyar csapatnem, a huszárság euró
pai térnyerésének egy fontos mozzana
tát is az olvasó elé tárja. 

Zachar József 

témához. Korábban Önálló társadalom
szociológiai-történelmi monográfiában 
dolgozta fel az Első Császárság, majd a 
Restauráció és a Júliusi Forradalom, 
végül III. Napóleon korának marsallja-
it. Ezúttal visszanyúlt a kezdetekig és 
eljutott napjainkig. Már a bevezetőben 
hangsúlyozza, hogy az Ancien Régime 
intézményrendszerének szerves részé
ről van szó, történelmi megközelítésre 
van szükség e téma tárgyalásakor. 

E történelmi megközelítésben először 
a marsall szó etimológiájával foglalko
zik, majd elemzi a Karoling- és Capet-
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korbeli értelmi változásokat. Eközben 
és ennek tükrében kimutatja, hogy a 
királyi udvarbeli méltóságok milyen 
irányító funkcióvá váltak. E szempont
ból feltétlenül figyelemreméltó annak 
hangsúlyozása, hogy kezdetben hadse
regfőparancsnokként az istállómester 
(connétable) szerepelt, és a lovászmes
ter (maréchal) a neki alárendelt legkö
zelebbi irányító volt, mintegy hadsereg
felügyelői hatáskörrel. 

A Franciaország marsallja (főlovász-
mestere) szókapcsolat csak a XII. szá
zad végén született meg, mintegy meg
különböztetésként a többi királyi lo
vászmestertől és arra utalva, hogy nem 
a birodalmat alkotó egyes területekkel 
kapcsolatosan, hanem az egész biro
dalmi hadsereget illetően jutott hatás
körhöz az e megnevezéssel illetett. Az 
első időben ez a méltóság csak időle
ges volt. A XIV. században viszont im
már folyamatosan egy időben két, majd 
három Franciaország marsallja került 
kinevezésre, de a hadsereg vonatkozá
sában még mindig együtt járt ez a mél
tóság közigazgatási, hadbiztosi, közbiz
tonsági és igazságszolgáltatási hatalom
gyakorlással is. 

A korona legfőbb tiszti méltóságává a 
Franciaország marsallja tiszt a XV. szá
zad végétől vált, az istállómester had-
seregfőparancsnoki szerepének eltűnté
vel. Egyúttal egyidőben már öt fő ki
nevezésére került sor. A XVII. század
ban azután az egyidőben kinevezettek 
száma egyre tovább nőtt, egészen hú
szig, sőt mind határozottabban a hosz-
szú katonai pálya elismerését jelentő 
csúcsponttá vált. A kinevezéshez szük
séges érdemek meglétének megítélése 
azonban az Ancien Régime idején vé
gig egyedül, személyesen, a Legkeresz-
tényibb Királytól függött. Ennek meg
felelően továbbra is kivételes előjogok
kal együttjáró méltóság maradt, nem 
vált puszta rendfokozattá. Ez a helyzet 
nem változott a XVIII. században sem, 
amikor egyértelműen kiváló hadvezéri 
teljesítmények uralkodói elismerését 
jelentette a kinevezés. A kinevezettek 
közé ekkor már francia királyi szolgá
latot vállalt idegen születésű is beke
rülhetett. A szerző példaképpen a ma
gyar Bercsényi László grófot (1689— 
1778) II. Ágost lengyel király (I. Fri
gyes Ágost szász választófejedelem) há
zasságon kívüli fiával, Szász Móric 
gróffal és II. Jakab angol király ugyan
csak házasságon kívüli fiával, Berwick 
hercegével együtt említi. 

A Francia Forradalom korára áttér
ve a szerző azt emeli ki, hogy annak 
kitörésekor a Franciaország marsallja 
méltóság immár határozottan a legma
gasabb katonai rang is volt, amelyet bé
kében egyszerre tizenkét fő viselhetett. 
Ezt a létszámot 1791-ben törvényhozás 
útján egyenesen hatra csökkentették. 
Az első forradalmi háború kitörésekor 
azután mégis két hadseregparancsnok 
új marsaili kinevezésére került sor. A 
korábbról kinevezettek közül senki, 
csupán az egyik újonnan kinevezett, 
Rochambeau élte meg a Császárság ki
kiáltását. Az ő személye egyúttal a 
marsalli méltóség folytonosságának a 
záloga volt. 

I. Napóleon császárként ugyancsak 
törvénybe foglaltatta a Franciaország 
marsallja méltóság létét. 1804. május 
19-én kinevezte az első marsallokat. 
További kinevezéseivel együtt össze
sen huszonöt főt emelt e méltóságra. 
Ezek elsődlegesen immár nem az arisz
tokráciából, hanem részben a harma
dik, részben a negyedik rendből szár
maztak. Közéjük csak kivételesen ke
rült be egy-egy régi nemes, vagy arisz
tokrata leszármazott. Ám alacsonyabb 
származású marsalljai t I. Napóleon fel
ruházta hercegi, grófi címmel is, sőt 
Murat-ból és Bernadotte-ból egyenesen 
királyt, Berthier-ből uralkodó herceget 
kreált. 

A Restauráció és a Júliusi Monar
chia az Ancien Régimédhez való vissza
térés jegyében őrizte tovább a Francia
ország marsallja méltóságot, ahogyan 
további elemzésében a szerző kimutat
ja. Ám a Császárság-béliek helyére 
újak kerültek, zömében a régi arisztok
rata családok emigrációban ezt kiérde
melt tagjai. Kezdetben tizenöt fő visel
te egyidőben ezt a méltóságot, majd 
törvényileg tizenkét főre korlátozták a 
kinevezhetők számát. Később bevezet
ték a tiszteletbeli marsaili méltóságot 
is. 

A Második Császárság korára áttér
ve, a szerző elsőnek azt emeli ki, hogy 
míg a Második Köztársaság idején négy 
marsall kinevezésére került sor, III. 
Napóleon egyenesen tizenötöt tett meg 
azzá, köztük az Első Császárság négy 
veteránját. Egy további újonnan kine-
vezettet, MacMahon marsallt választot
ták meg azután a Harmadik Köztársa
ság első elnökévé. Ezt követően továb
bi kinevezés csak kivételesen, első vi
lágháborús haditeljesítmények elisme-



réseként következett be. Ugyanígy a 
Negyedik Köztársaságban, csak az an
tifasiszta, második világháborús helyt
állásért, utólag nyerte el a még élő Ju
in és posthunus Lattre de Tassigny és 
Leolerc de Hautecloque a marsalli ki
nevezést. Az ötödik Köztársaság mind
eddig, ugyancsak a múltba fordulva, 
csupán 1984-ben Koenignek ítélte oda, 
posthumus, a Franciaország marsallja 
rangot és méltóságot. 

Joseph Valynseele külön fejezetben 
foglalkozik a Franciaország admirálisa 
(tengernagya) méltósággal, amelyet 
1699-ben a Franciaország marsallja ha
ditengerészeti megfelelőjeként vezetett 
be a Napkirály, XIV. Lajos. Rövid tör
téneti áttekintésében elemzi e kivétele
sen ritka méltóság és rang sajátossága
it és bemutatja viselőit. 

Egy további fejezetben kitekint a 
szerző a marsalli méltóság és rang más 
birodalmakbeli jelentkezésére. Ehhez 
csatlakozva, Christophe Brun önálló fe
jezetben foglalkozik a XV. századi 
franciaországi angol megszállás idejé
ben történt marsalli kinevezésekkel. 

A kötet fő része e bevezetés után kö
vetkezik. A szerkesztők szigorú francia 
alfabetikus sorrendben közlik az egyes 
marsallok életrajzi vázlatát. Ezek 
elemzésébe a recenzens nem mehet be
le, de meg kell állapítania, hogy sajná
latos módon sok téves adat, értelemza
varó megnevezés szerepel az egyes 
életrajzokban. Ezek nagy része korábbi 
publikációk kritikátlan átvételéből 
származik. 

Tüzetesebben természetszerűleg a 
Franciaország egyetlen magyar mar-
salljának szentelt bő oldalt (77—78. o.) 
vette szemügyre a recenzens. Szomorú
an állapította meg, hogy a francia szer
ző egyetlen forrásaként Vajay Szabolcs 
egyébként alapvetően helyes, de igen 
elnagyolt, 1970-ben a Vivat Hussar 5. 
számában megjelent „Les Bercheny en 
Hongrie" című közleménye szerepel. 
Pedig Bercsényi László halálának két
százéves országos emlékünnepsége óta 
mind választott hazájában, mind szülő
földjén a legújabb kutatásokat is tük
röző, számos korábbi téves adatot ki
egészítő publikáció jelent meg, nem 
utolsósorban éppen a recenzens tollá
ból is, mind magyar, mind francia nyel
ven. 

Még nagyobb baj azonban, hogy a kö
zölt adatokban is sok tollhiba van. így 
az apa székesi Bercsényi Miklós gróf 

helyett értelemzavaróan Nicolas (sic!) 
de Bercheny, az anya homonnai Dru-
geth Krisztina grófnő helyett Christine 
de Drugeth d'Homonay (sic!) névalak
kal szerepel. A Bercsényi-családot csu
pán erdélyi arisztokratának nevezni 
ugyanakkor leegyszerűsítés, tekintettel 
jelentős felvidéki birtokaikra. A tűzke
resztségen átesett ifjú Bercsényi szá
mára oly felejthetetlen Trencsen neve 
értelemzavaróan Trenczsen (!) szóalak
ra torzult. Első franciaországi huszár
tiszti beosztásának ugyancsak felejthe
tetlen alakulatát sem ismerheti fel a 
francia olvasó: salamonfai Ráttky 
György ezredtulajdonos egységét Tatts-
ky-huszárezreddé (sic!) torzította a 
pontatlanság. 

Nagyobb ténybeli tévedés, hogy az 
1720-ban felállított franciaországi Ber
csényi-huszárezred lovasítását csupán 
1733-ra teszi a szerző, holott ez már az 
1720-as évek közepén folyamatosan be
következett. Hiányzik a szócikkből a 
brigadérosi (1734) és az altábornagyi 
(1744) kinevezés időpontja, a Szent La
jos-rend lovagkeresztjével való kitün
tetés (1720) ténye. Tévesen szerepel 
Bercsényi László feleségének neve Cat-
harina de Wiet alakban, Catherine Gi
rard de Wiet helyett. További teljesen 
téves állítással azután az szerepel, hogy 
„három tiszt fia közül csak Antal Lász
ló (sic!) követte". Ezzel szemben köz
ismertnek kellene lennie, hogy két fel
nőttkort megélt fia közül az idősebb, 
Bercsényi Miklós Ferenc (1736-^1762) 
ezredesként és az apa alapította huszár
ezred tulajdonosaként járvány áldoza
ta lett, míg Bercsényi Ferenc Antal 
(1744—1811) nem csak apja ezredét örö
költe bátyja halálát követően, hanem a 
tábornokságig vitte. Antal László nevű 
pedig Bercsényi László tizennégy gyer
meke közt nem volt. 

E számos tévedés és hiányosság kü
lönösen azért meglepő a recenzens szá
mára, mert a neves francia szerző hi
vatkozik bevezető tanulmánya végén 
Gabriel le Barrois d'Orgeval kétkötetes 
szintézisére, amely „Le Maréchalat de 
France des origines à nos jours" (Pa
ris, Editions Occitania, 1931, 1932) cím
mel jelent meg és amely más rendező 
elv szerint, a kinevezések sorrendiségé
ben közli valamennyi marsall legfonto
sabb életrajzi adatait, illetve megadja 
azok forráshelyét. Így Bercsényi Lász
ló esetében rögzíti, hogy 58 elsőrendű 
fontosságú irat lelhető fel a Service 
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Historique de l'Armée (Vincennes) MF-
230 jelű személyi iratgyűjtőjében (I. k., 
265. o.). Ezek meglétéről kutatásai so
rán a recenzens is meggyőződhetett, 
sőt hasznosította is ezek adatait koráb
bi publikációiban, a francia szerzőt év
tizeddel megelőzve. 

A számos további életrajzbeli pon
tatlanság ellenére ajánljuk a magyar 

Könyvkiadásunk az utóbbi időben 
előszeretettel foglalkozik a közelmúlt 
eseményeinek feldolgozásával, s talán 
emiatt is, kevesebb lehetősége maradt a 
régebbi idők történelmének bemutatá
sára. Éppen ezért örvendetes, hogy he
lyi kiadásokban lehetőség van korábbi 
időszakok — főleg helytörténeti jellegű 
— vizsgálatával foglalkozó tanulmá
nyok megjelentetésére. Ezek sorát sza
porítja Bene János színvonalas mun
kája, amely a Rétközi Múzeum Füzete
inek 9. köteteként Kisvárdán láthatott 
napvilágot. 

Az 1848/49-es magyar szabadságharc 
hadtörténetével viszonylag nagyszámú 
munka foglalkozik. Ennek ellenére a 
szabadságharc hadseregszervezése, a 
helyi — megyei — politika és a had
seregszervezés kapcsolata még sok eset
ben tisztázatlan, problémák sorozata 
vár még megvilágításra. 

Bene János arra keresi tanulmányá
ban a választ, hogyan próbálja Sza
bolcs vármegye, illetve egyik járásának 
adminisztrációja megvalósítani az or
szágos szinten hozott határozatokat. 
Konkrétan: Hogyan, és milyen eszkö
zökkel tudják mozgósítani a lakosságot 
a haza, a forradalom védelmére? Mi
lyen eredménnyel járt ez a munka, il
letőleg milyen körülmények segítették, 

olvasónak Joseph Valynseele szintézi
sét, egyrészt munkássága megismerése 
céljából, hiszen korábbi művei nem ju
tottak el a hazai kutatókhoz, másrészt 
az alapvető és rendkívül hasznos be
vezető tanulmány itthon újdonságként 
ható megállapításaira tekintettel. 

Zachar József 

vagy hátráltatták azt? Teszi ezt úgy, 
hogy mindvégig igyekszik tárgyszerű 
maradni, sikeresen kerüli el — a 48-
hoz máig tapadó — legendák, mítoszok 
tényként való tálalását. Munkájához 
statisztikai eszközöket is igénybe vett, 
ami nagyban emeli a tanulmány érté
két, emellett érdekesebbé is teszi azt. 
Hatalmas mennyiségű helytörténeti in
formációt ad a járás népességének éle
téről, a nagy bőséggel közölt korabeli 
levelek, jelentések, kérvények pedig az 
olvasó elé vetítik 1848/49 Szabolcs vár
megyéjének hangulatát. 

Bene tanulmányát 5 fejezetre és a 
mellékletre tagolta. Az 1. fejezet a 
márciusi forradalom hatását vizsgálja. 
A megyei Közbátor sági Választmány 
megalakításával és első rendelkezései
vel foglalkozik, megkülönböztetett fi
gyelemmel a — még a nemzetőrségi 
törvény megjelenése előtti — közbiz
tonságra ügyelő erők szervezésére vo
natkozó tervekre. Szabolcsban, és így 
a kisvárdai járásban is, nagyon korán 
elkezdődött a nemzetőrség szervezése, 
így Péchy László alispán 1848. márci
us végén már jelenthette, hogy az áp
rilis 2-ra tervezett nemzetőrtoborzásra 
minden előkészület megtörtént. A fe
jezet végén a szerző a kisvárdai pol
gárőrség szervezését ismerteti. 

BENE JÁNOS 

A NEMZETŐRSÉG ÉS A HONVÉDSÉG 
SZERVEZÉSE A KISVÁRDAI JÁRÁSBAN 

1848—49-BEN 

A Rétközi Múzeum Füzetei, 9. 

(Kisvárda, 1990. 95 o.) 



A 2. fejezet a nemzetőrségi törvény 
és a nemzetőrség szervezése közötti 
kapcsolatot vizsgálja. A törvény elem
zése után a megyei adminisztrációnak 
a szervezés érdekében végzett tevékeny
ségét vázolja. Itt is — mint általában 
az országban — a középbirtokos nemes
ség a vezető erő, de mellettük megje
lennek a jegyzők, lelkészek, községi 
bírák is. 

A járás egyik szakaszából fennma
radt teljes nemzetőrségi összeírás alap
ján a szerző széles körű elemzést vé
gezhetett el. Legmeglepőbb megállapí
tása a nemzetőröknek az országos 
arányt meghaladó aránya. Okát abban 
látja, hogy figyelmen kívül hagyták a 
törvény vagyoni cenzust tartalmazó ren
delkezését, és a negyedtelkes gazdákat 
is összeírták. Hogy mi tette ezt szük
ségessé, további kutatásoknak kell ki
derítenie. Az adatsorok vizsgálatának 
másik érdekessége a nemzetőri szolgá
lattal szembefordulók magas aránya a 
járásban. Ennek okát az űrbéli perek 
lezáratlanságában illetve az előzőek
ben említett cenzusos rendelkezés meg
kerülésében látja a szerző. 

A továbbiakban a fejezet a 9576 főre 
duzzadt nemzetőrség kiképzésével, a 
zászlóaljakba, századokba való beosz
tásával foglalkozik, illetőleg teljes ter
jedelmében közli a szabolcsi nemzet
őrök számára szerkesztett ideiglenes 
rendszabályt, amelynek alapján a me
gyei nemzetőrség 1848 nyarán műkö
dött. 

A 3. fejezet a honvédtoborzással fog
lalkozik 1848 nyarán. Ez gyakorlatilag 
a Finta Márton vezetésével a 10. hon
véd zászlóalj részére történő toborzás 
ismertetése, amely a kiváló szervező
munka következtében május végén és 
június elején, rövid idő alatt, teljes si
kerrel zárult. A megye 853 önkéntest 
adott a haza védelmére, ebből 623 em
ber került a 10. honvéd zászlóaljba. A 
szerző közli annak az 53 személynek 
az adatait, akik a zászlóaljba állva a 
járásból az elsők között lettek honvé
dek. A toborzás munkájáról érdekes 
információkat ad a járás két toborzó-
biztosának a költségek elszámolását 
tartalmazó jelentése. Az adatsorok 
elemzése két lényeges megállapítást 
eredményez. Az önkéntesek között az 
országosnál kisebb arányban szerepel
nek a kereskedők, iparosok, értelmiség, 
és nagyobb arányban a még nőtlen fi
atalság, ami a megyében jelenlévő 
megélhetési gondokra mutat. 

A 4. fejezet Nemzetőrök, honvédek, 
népfelkelők címmel a kibontakozó fegy
veres harc által igényelt hadseregszer
vezési munkálatoknak a megyében tör
tént lecsapódását vizsgálja. Először a 
nemzetőrség önkéntes mobilizációra 
való áttérését ismerteti a szabolcsi ön
kéntes nemzetőr zászlóalj felállítása 
kapcsán, majd a szeptember 19-én el
rendelt újoncozás végrehajtását. A me
gyére kivetett 3471 újoncot 1849 tava
szára fölös számban kiállították, azon-
van a közzétett jelentések szerint 1848 
őszétől kezdve sokasodnak az újonco-
zással kapcsolatos problémák, sok eset
ben fordult elő a sorozás előli bujká
lás, sőt a besorozottak szökése. Az 
1849 májusában elrendelt újabb újon
cozás 867 ember katonának állítását 
kérte a megyétől. A problémák ellené
re június végére eredményesen teljesí
tette a kisvárdai járás a ráeső újonc
létszám kiállítását. A fejezet végén a 
Korponay ezredes által elrendelt nép
felkeléssel foglalkozik a szerző. E feje
zet nagy értéke a Finta Márton által 
összeállított jegyzék közzététele, ami 
arról ad számot, hogy Szabolcsból az 
újoncokat mikor s melyik csapategy
ségbe osztották be. 

Hiányérzetet okoz azonban az a tény, 
hogy a szerző nem tett említést a 300 
fős szabolcsi önkéntes lovas szabadcsa
patról. Felállítását 1849. január 3-ára 
határozta el a megye, s március végé
től a temesvári csatavesztésig a sza
badcsapat Beniczky, majd a IX. 
hadtest alárendeltségében részt vett a 
hadműveletekben. Hasonlóan nem tör
tént említés az Eötvös őrnagy vezetése 
alatt 1848 novemberében Kolozsvár alá 
küldött 1000 fős nemzetőrzászlóalj ki-
mozdításáról sem. 

Az 5. fejezet a nyomasztó országos 
fegyverhiány enyhítését szolgáló fegy
vergyűjtés körülményeit és eredmé
nyét ismerteti a kisvárdai járásban. 
Megállapításai a már eddig is ismert 
tényt erősítik meg, a gyűjtés csak kis 
mértékben tudta enyhíteni a fegyver
hiány okozta problémákat. 

A jegyzetapparátus széles körű kuta
tómunkáról, nagy forrásbázisról ad szá
mot. A munka értékét növeli, hogy a 
mellékletben ismerteti a járás közsé
geit, azok mai elnevezését, és a kora
beli mértékegységeket, bár utóbbiak 
mai értékre való átszámítása nem 
minden esetben pontos. 

Végezetül engedtessék meg néhány 
— a tanulmány egészének értékességét 
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nem rontó — pontosítás illetve kiegé
szítés megtétele. A járás mozdítható 
nemzetőreinek parancsnoka Czóbel 
Imre 1848-ban már nem volt huszár
főhadnagy. Korábban valóban főhad
nagyként szolgált a 4. (Sándor) huszár
ezredben, de 1846-ban a szolgálatból 
kilépett (9. o.). A Szabolcsba kineve
zett 3 nemzetőr őrnagy sorában a Köz
löny valóban Patay Józsefet említ, 
azonban ez elírás volt, valójában Pa
tay Istvánt nevezték ki, aki 1827—32. 
között az 1. huszárezred hadnagya volt. 
majd kilépett a cs. k. hadseregből (27. 
o.). Az első tíz honvédzászlóalj számá
ra toborzott önkénteseknél 5 láb 2 hü
velyk volt a megkívánt magassági mi
nimum, ez pedig nem 155 cm, hanem 
163 cm. Ujon önértékként ugyanis ab
ban az időben a bécsi láb, illetve hü
velyk volt használatban, ez pedig át
számítva 31,608 és 2,634 cm (35. o.). Az 
1849 májusi újoncozás során 5 láb volt 
a megkívánt magasság, ez pedig az 
előbbiek értelmében 158 cm, 150 helyett 

A csendőrség a rendszerváltásig a 
nem támogatott témák közé tartozott. 
A magyar tábori csendőrség című 
műnek 1990-ben történő megjelené
se azonban azt bizonyítja, hogy min
den rosszallás ellenére is voltak olyan 
lelkes kutatók, akik a támogatott té
mák körén kívül is hajlandóak voltak 
kutatásokat végezni, vállalva annak 
minden nehézségét. A könyv 1990. évi 
megjelenése egyben arra is utal, hogy 
az igazi tudományos műhelyek felvál
lalták a nem ajánlott témakörök vizs
gálatát is, bár a munkák eredményei
nek publikálására 1989 előtt csak óva
tos formában kerülhetett sor. 

A könyv hiánypótló alkotás, hiszen 
napjainkban egyre nagyobb az érdeklő
dés történelmi múltunk torzításmentes 
megismerésére. Ugyanakkor azonban 
tömegesen tapasztalható az előítéletek 

(64. o.). Valószínűleg tollhiba Péchy al
ispán levelében az önkéntes nemzetőr 
zászlóaljhoz kinevezett 21 hadnagy. A 
szabályszerű csapattiszti létszámban 
ugyanis 12 hadnagy szerepel, ehhez 
hozzávetjük még e zászlóalj esetében a 
hadnagyok sorában szereplő számvevő
tisztet és a segédtisztet. A zászlóalj el
indítására 1848. szeptember 22-én ke
rült sor Nyíregyházáról (54. o.). Téve
dés Kralovánszky Gyula szerepeltetése 
a 43. honvéd zászlóalj tisztikarában, ö 
a 48. honvéd zászlóalj századosa volt, s 
a későbbiek során sem került a 43.-ba 
(63. o.). Valószínűleg tollhiba, hogy Bí
ró Szikszó alól, a 48. honvéd zászlóalj
ból szökött meg. Ez a zászlóalj a sza
badságharc során még csak a környé
ken sem járt. Ezen a vidéken tevékeny
kedett viszont a szabolcsi legénységű 
43. honvéd zászlóalj 1848/49 telén, így 
a szökött katona ebbe a zászlóaljba tar
tozhatott (73. o.). 

Kedves Gyula 

és a sztereotípiák továbbélése, kü
lönösen a m. kir. csendőrség esetében. 
Szakály Sándor alkotása a laikusokat 
és a hadtörténészeket egyaránt hozzá
segíti ahhoz, hogy a m. kir. csendőrség 
egy szakterületével alaposabban, a tör
ténelmi tényeknek megfelelően ismer
kedjenek meg. Az alkotás kilenc feje
zetben tárgyalja — napjaink kifejezé
sével élve — a katonai rendészeti szol
gálat alakulását a Magyar Királyság
ban, lényegében 1924-től 1945-ig. 

Az első fejezet az Osztrák—Magyar 
Monarchia véderejének tábori csendőr
ségével ismerteti meg az olvasót, mint 
az I. világháború utáni m. kir. Honvéd
ség katonai csendőrszervezetének előd
jével. A második fejezet a tábori ren
dészet újjáalakítását és működtetését 
vizsgálja Magyarország hadbalépéséig. 
Ezt követi külön fejezetekben a tábo-

SZAKÁLY SÁNDOR 

A MAGYAR TÁBORI CSENDŐRSÉG 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1990. 457 o.) 
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ri-, illetve csapatcsendőrség bemuta
tása. A katonai rendészeti szervek to
vábbi működésének vizsgálatát a szerző 
a történelmi eseményekhez kapcsolja 
(területvisszacsatolások, német meg
szállás, nyilas hatalomátvétel). A mű 
logikai szerkezete követi azt a törté
nelmi eseménysorozatot, amely megha
tározó jellegű volt a hadseregre, ezáltal 
pedig a katonai rendészeti tevékeny
ségre, annak végrehajtó szervezeteire 
is. 

A szerző művében ismerteti a kora
beli katonai rendészet leglényegesebb 
területeit. Ennek keretében részletei
ben is megismerheti az olvasó a kato
nai rendészeti szervek strukturális fej
lődését, a fegyverzetet, a képzettségi 
követelményeket és a szervezet műkö
désének lényegesebb elemeit, a mozgó
sítási rendszer vonatkozó részét. Mind
ezt azonban nem önmagában, hanem a 
katonai hierarchiához kapcsoltan is
merteti. A műből kitűnik, hogy a tá
bori csendőrség viszonylag kis létszám
mal és igen magas szakmai színvona
lon működött. 

A szerző olyan részleteket tár fel a 
trianoni békediktátum utáni magyar 
tábori csendőrségről, amelyek többé-
kevésbé a szakemberek előtt is isme
retlenek voltak. A szerző rendkívül 
alapos és precíz jegyzetapparátussal 
látta el a művet. Az alkotás minden 
egyes gondolatát részletes forrásfeltá
ró munka támasztja alá, így a törté
nelmi valóságnak megfelel. 

Gazdag a tábori csendőrség fontosabb 
beosztásait betöltő csendőrtisztek lé
nyegesebb életrajzi adatait bemutató 
apparátus. Ez a rész szinte kínálja ma
gát a továbbfejlesztésre. A szerző el
sősorban a Hadtudományi Könyvtár és 
Levéltár, valamint az Országos Levél
tár anyagát hasznosította. A témára 
vonatkozóan a fellelhető anyagot tel
jességre törekvőén jelentette meg mű
vében. Különösen hasznos a téma iránt 
érdeklődők számára, hogy a források és 
a jegyzetek tartalmazzák a tábori 

csendőrségre vonatkozó összes fontos 
rendeletet és szabályzatot. 

A magyar rendvédelem témakörével 
foglalkozó számára, A magyar tábori 
csendőrség című könyv olyan kézi
könyv funkcióját töltheti be, amely 
hathatós segítséget nyújt a rendvéde
lem e sajátos szakterületének alaposabb 
megismeréséhez. A szakember számá
ra ugyanakkor többet is mond, mint a 
laikus olvasó részére. Olchváry Milvius 
Attilának, a bűnügyi munka kiváló mű
velőjének neve például fogalom a rend
védelem történetét kutatók körében. A 
szakma mestereinek megjelenése a Tá
bori Rendészeti Szolgálat élén a szol
gálat működésének színvonalát bizo
nyítja. 

Érdekes a műnek a tábori rendészet 
szolgálati jelvényével foglalkozó kilen
cedik fejezete is. Különösen, ha egybe
vetjük a tábori rendész kerek szolgála
ti jelvényét a m. kir. államrendőrség 
detektív jelvény ével. A két jelvény — 
a felirat kivételével — szinte teljesen 
ugyanaz, önkéntelenül is felvetődik a 
kérdés, vajon a különböző testületek 
nyomozó szolgálatot ellátó tagjainak a 
jelvényeit egyeztették-e valahol. Raci
onálisnak tűnhetett az igény, hogy az 
úgynevezett detektívmunkat végzők 
egyforma, vagy csaknem azonos jel
vényt hordjanak, amelyet szükség ese
tén mutattak fel. így valószínűleg nem 
keletkezhettek kételyek az igazoltatott 
személyekben a hatóság valódiságát il
letően. 

A jelvénykérdés csupán apró mo
mentum, azonban a magyar rendvéde
lemtörténet iránt érdeklődők azzal a 
jogos hiányérzettel fejezhették be a mű 
tanulmányozását, hogy a tárgyilagos és 
alapos mű egyrészt nélkülözi a konzek
venciák levonását, másrészt pedig a té
mának a magyar rendvédelem rend
szerébe történő illesztése elmaradt. Jó 
volna, ha egy újabb alkotás formájá
ban sort kerítene erre a szerző. 

Parádi József 
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TANULMÁNYOK 

KELENIK JÓZSEF 

A KÉZI LŐFEGYVEREK JELENTŐSÉGE 
A HADÜGYI FORRADALOM KIBONTAKOZÁSÁBAN 

A magyar egységek fegyverzete a tizenötéves háború időszakában 

„Ez elmúlt éjjel Bástha György uram 300 vasas fegyvereseket, ezer gyalogos 
muskatért, 500 ... lancz kopjás gyalogot, ezer hajdút vitetett volt által az Dunán 
az mi sánczunkban, kik más napon: 26. Sept. 11 órakor kiütöttek volt az török 
sánczára, és az jancsárokat az sáncokbul kivágták volt, ezt meglátta az tábor
beli török: az egész török táborban (lévő) lovas régi gyalog segítségekre ment. 
Szemben állottak egymással, oly nagy viadaljok volt, oly sok lövés volt, hogy 
az sok füsttől úgy füstölögtenek az hegyek és Esztergom vára is, mint (ha) 
meggyúltak volna."1 Talán a stíluselemzésben kevésbé gyakorlott olvasó szá
mára is észrevehető, hogy a fenti — a létszámadatokat, csapatnemeket, idő
pontokat szenvtelen szakszerűséggel soroló — jelentés a harcmező képének 
felidézésekor élettel telik meg. Nyilvánvaló, hogy a harc rendkívüli hevessé
gét bizonyító „füstölgő hegyek" látványa a jelentés íróját, Nemes-Kürti Pog-
rányi Benedek nógrádi főkapitányt is magával ragadta. Szavai alapján egy 
olyan ütközet képe bontakozik ki előttünk, melyben a főszerep már a tűzfegy
vereket illette. Lényeges dolog ez, hiszen az olasz erődítési iskola mellett a lő
fegyverek tömeges felhasználását tarthatjuk a hadügyi forradalom másik leg
fontosabb ismérvének. Jelen tanulmányunkban azt kutatjuk tehát, milyen sze
repet töltöttek be a lőfegyverek a XVI. század második felében, illetve a tizen
ötéves háború éveiben a magyarországi hadszíntéren. Mint azt munkánk első 
részében már kimutattuk, a „hossszú háború" harcaiban részt vevő külföldi 
katonák és a korszak nyugat-európai seregeinek fegyverzete lényegében azo
nos volt. Témánk szempontjából azonban az is igen fontos, hogy az idegen 
katonaság fegyverzetének mekkora hányadát tették ki a lőfegyverek. Szá
mukra és fontosságukra már abból is következtethetünk, hogy 1594 február
jában a császári megbízottak csak a drezdai hadszertárból 3035 különféle lő
fegyvert vásároltak.2 Egy 1595 szeptemberéből, vagy novemberéből származó 
kimutatás az 1596. évi hadjáratban a várhatóan 24 000 főből álló hadsereg igé
nyeit 8000 puskában és 8000 muskétában határozta meg. Emellett mindkét 
fegyvertípusból 2—2000 darabból álló tartalék kialakítását is kívánatosnak tar
totta. Bécs védelméhez 1000, tábori használatra 400, a végvárakba pedig ösz-
szesen 500 szakállast igényelt.3 

1 í / j . Kubinyi Miklós: Közlemények a Thurzó-levéltárból. Századok, 1871. (A továbbiakban 
Kubinyi, Századok, 1871.) 288. o. Nemes-Kürti Pogrányi Benedek levele gróf Thurzó Györgyhöz 
1604. szept. 26. 

2 Kriegsarchiv, Wien. Alte Feldakten (A továbbiakban : AFA) 1594/2/16. b. 
3 AFA 1595/11/4. 
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Ezek a mennyiségek kétségkívül igen impozánsak. Az adatok információs 
értéke azonban csak úgy teljes, ha a lőfegyverek számát össze tudjuk vetni 
a használatban levő egyéb fegyverek számával. 

1594 februárjában a császár megbízottai azzal a feladattal érkeztek Drezdába, 
hogy az ottani hadszertárból 4500 fő — másfél gyalogezred — számára fegy
vert vásároljanak. Az előírt mennyiség (1575 duplazsoldos fegyverzet és 2835 
tűzfegyver) megvásárlása után a megmaradt mintegy 1000 guident szintén fegy
verekre költötték. Az összegből tíz páncélt és alabárdot, illetve további 200 
különféle kézi lőfegyvert vásároltak. Az így beszerzett mennyiséggel végül 
is 1585 hidegfegyverekkel harcoló katonát és 3035 lövészt lehetett felszerelni. 
A két fegyvertípus közötti arány tehát csaknem kettő az egyhez a lőfegyve
rek javára.4 

Ugyanez év áprilisában Zacharias Geizkoffler egy 3000 fős ezred és két 1000— 
1000 főt számláló egység felfegyverzésén fáradozott. Jelentkező, mivel a háború 
csak most kezdődött igazán, bőségesen akadt. Így a 3000-re tervezett ezred 3480, 
az egyik ezres kötelék pedig 1149 katonából állhatott volna. Csakhogy ehhez 
1657 darab fél és egész landsknecht-páncélra lett volna szükség, aminek be
szerzése, mivel Nürnberg és Augsburg készleteit pillanatnyilag kimerítették, 
súlyos nehézségek elé állította Geizkofflert. Ha sikerült megszereznie a terve
zett mennyiségű páncélt, úgy az említett 5629 katona közül 2219 hidegfegyve
reket, 3410 pedig kézi lőfegyvereket kapott. A két fegyver aránya itt durván 
három a kettőhöz.5 

Egy másik, ezúttal 4000-es ezredben a 2800 muskétásra és lövészre mind
össze 1200 pikás, alabárdos és kétkezes pallost forgató katona jutott.6 

Hogy ezek az arányok nem véletlenszerűek és nem csak egy-egy ezredre, 
illetve kisebb seregrészre érvényesek, azt a már említett 1595. évi kimutatás 
is bizonyítja. Az ebben szereplő elméleti arány szerint 8000 duplazsoldosra pon
tosan kétszer annyi lőfegyveres, 8000 muskétás és 8000 lövész jutott. Ezek a 
számok még akkor is hűen tükrözik a hadvezetés nézeteit a fegyverek ideális 
arányairól, ha az elképzelések a gyakorlatban némiképp talán módosultak.7 

A lőfegyverek szerepének további növekedésére következtethetünk az 1595. 
évihez hasonló, de 1600-ból származó kimutatás adataiból.8 Ebben a kézi lő
fegyverek már ötszörösen múlták felül a páncélok számát. Az 1601. évi hadjá
ratra a 19 000 kézi lőfegyver mellett mindössze 4000 új páncélra tartottak igényt, 
tehát az 1595-ös kívánalmakkal megegyező mennyiségű lőfegyverre csak fele 
annyi páncél jutott. 1600-ban, a már meglevő készleteket is beszámítva, min
den fegyverfajtából szerényebbek az igények, mint 1595-ben. Kivéve a kézi 
lőfegyvereket! 1595-ben többek között 10 000 páncélt, 4100 alabárdot, 700 pal
lost valamint 20 000 kézi lőfegyvert tartottak szükségesnek. 1600-ra ez így mó
dosult: 4000 vért, 2400 alabárd, 500 pallos és pontosan 19 000 lőfegyver. Hogy 
ez valóban a lőfegyverek arányának növekedését tükrözi, bizonyítják a kö
vetkezők : 

4 AFA 1594/2/16. b. 
5 AFA 1594/4/7. 

, 6 Zwiedeneck-Südenhorst: Kriegbilder aus d«r Zeit der Landsknechte. Stuttgart, 1883. (A to
vábbiakban: Zwiedeneck) 276. o. 

7 AFA 1595/11/4. 
8 Kriegsarchiv, Wien. Sonderreihe des Hofkriegsrates, Bestallungen (A továbbiakban: Bst.) 

1601/672. . 
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— a „Fegyverzeti Hivatal" (Zeugwartamt) mindössze 600 páncéllal rendel
kezett, így nagyobb raktárkészletekkel nem magyarázhatóak az alacsonyabb 
igények; 

— a lőfegyvereknek a páncélokénál sokkal nagyobb arányú amortizáció
járól valószínűleg nincs szó. A rendkívül gondos és alapos 1595-ös tervezet tar-
talékkészletteinek arányszámai ugyanis a két fegyverfajta egyenlő arányú vesz
teségével számolnak. A biztonsági okokból félretenni szándékozott 2000 páncél
ra 4000 lőfegyver jutott (1:2) ; 

— a csapatoknál és a hadszíntéren levő fegyverzet nagyobb részét eddig is 
a lőfegyverek képezték, így ezek beszámítása sem javítaná a hidegfegyverek 
arányát. 

Az eddigiekben főleg a készletek alapján valószínűsíthető fegyverzeti ará
nyokkal foglalkoztunk. A fő kérdés azonban az, milyen arányban jelentek 
meg a lőfegyverek a harcoló egységeknél? 

Mint azt harminchat, 1593 és 1605 közötti toborzási megbízás adatai bizo
nyítják, a tűzfegyverek száma a gyalogságon belül jelentősen meghaladta a szál
fegyverekét.9 

Annak megvizsgálásához, hogy a gyalogság fegyverzetének pontosan mek
kora hányadát alkották a lőfegyverek, egységenként három aránypárt állítot
tunk fel. Az első a lövészek és nem lövészek arányát mutatja. Csakhogy a né
met csapatok számára kiadott Bestallungok adatai, mivel nem határozták meg 
pontosan az egyes fegyverek számát, torzított arányokat eredményezhetnek. 
A duplazsoldos elnevezés ugyanis nem csak a pikásokra és alabárdosokra vo
natkozott. Közéjük számították a prima plana teljes állományát, köztük olyan 
nem harcoló, sőt fegyvertelen személyeket is, mint a lelkész, az írnok, vagy a 
felcser.10 Ezért, ahol csak lehetséges volt, kiderítettük a prima plana létszámát 
és összetételét. A duplazsoldosok számából levontuk azokat, akik a harcban 
ténylegesen nem vettek részt. Az így kapott számok alapján állítottuk fel a 
második aránypárt. Ám mivel nem lehettünk biztosak benne, hogy azok, aki
ket mi a prima planából harcolónak nyilvánítottunk, szálfegyvereikkel valóban 
tevőlegesen is részt vettek a küzdelemben, a prima plana teljes állományát 
levontuk a duplazsoldosok számából. Ügy véljük, hogy ez a harmadik arány
pár jár legközelebb a valósághoz. Ennek alapján tudjuk legjobb közelítéssel 
megadni, hogy a harc megvívásából az egyes fegyverfajták milyen arányban 
vették ki részüket.11 

A táblázatból kitűnik, hogy a németföldön felállított ezredek fegyverzete 
a háború kezdetén még jóval konvencionálisabb volt, mint pl. a vallon-francia 
egységeké. Engelhardt Khurz ezredében 1593-ban zászlóaljanként 160 hideg
fegyverre még csak 220 tűzfegyver jutott. A kilencvenes évek második felétől 
azonban az anyagi nehézségek és a felhalmozódó harci tapasztalatok együttes 
hatásának köszönhetően a német katonaságon belül is emelkedni kezdett a lö
vészek száma. A lőfegyverek 1601 után — minden rendelkezésre álló adat 

9 L. Kelenik József: A hadügyi forradalom és hatása Magyarországon a tizenötéves háború 
időszakában című tanulmányában található táblázatot. Hadtörténelmi Közlemények, (A további
akban: HK), 1990/3., 94—95. O. 

10 A korban mindenkor a zsoldfizetési lista első lapján, a „prima plana'*-n tüntették fel az 
egység tisztjeinek, tisztségviselőinek nevét. E kifejezés tehát mindig az alakulat tiszti és tágabb 
értelemben vett „törzskarát" jelölte. . 

11 L. az I. és II. táblázatot. (7—8—9—10—11—12. o.) . 
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esetében — már több mint kétszeresen múlták felül a szálfegyverek számát. 
De 1605-ben már olyan német ezredek felállítására is megbízást adtak, ame
lyekben egy szálfegyverre átlag 4,95, illetve 6,94 lőfegyver esett.12 

Ez már megközelíti a vallon-francia katonaságnál megfigyelhető arányokat. 
Ezekben a jórészt Németalföldön toborzott ezredekben ugyanis a pikások és 
alabárdosok együttesen sem tették ki a lövészek számának egyhetedét. Sőt a 
magyarországi harcokban felbukkant néhány olyan vallon „lövészezred" is 
melyekben már csak a tisztek és altisztek viseltek szálfegyvert. A Schönberg 
(1597) illetve a Tilly vezette (1602) egységek zászlóaljaiban minden 11, illetve 
9 lövészre jutott egy-egy alabárdos.13 A vallon-francia katonaság jelenléte te
hát erősen módosította a nyugati gyalogság fegyverzetének összképét. A had
vezetés a tűz- és hidegfegyverek helyesnek tartott 2:1 arányát, igen okosan, 
a különféle nemzetiségű csapatok tradicionális fegyverzetének megőrzésével 
alakította ki. A landsknecht-hagyományokra visszatekintő osztrák-német kato
naságnál a lőfegyverek kezdetben alig haladták meg a szálfegyverek számát. 
A tűzfegyvert kedvelő vallonoknál viszont, akik Európa legjobb muskétásainak 
számítottak, a létszám egyhetedét kitevő pikások csupán biztosító szerepet 
játszottak — ha egyáltalán voltak. 

Hogy a Bestallungok adataiból levont következtetéseink nem csupán elméleti 
jellegűek, bizonyítja például Wilhelm Mitrowitz „német" ezredének mustrája. 
A 180 fős prima plana mellett a duplazsoldosok 961, a lövészek 1940 fővel kép
viseltették magukat.14 (1940:961=2,018:1) De — az arányokat illetően — még 
meggyőzőbb, még értékesebb az a kimutatás, amely 1604 novemberében készült 
a Felső-Magyarországon táborba szállt császári hadak létszámáról. A hat kü
lönféle gyalogos egység összesen 9434 főt számlált. Ebből 3494 a duplazsoldo
sok és 5490 a lövészek száma.15 Az így kapott tűzfegyver-hidegfegyver arány 
1:1,7, ám a nem harcoló prima plana létszámát levonva a duplazsoldosok szá
mából ez 1 :l,94-re módosul. 

Az idegen gyalogságon belül tehát — mint azt a gyakorlatból és az elmé
letből vett példák sora egyöntetűen bizonyítja — a katonák minimum kéthar
mada lőfegyverekkel volt felszerelve. 

Ami a lovasságot illeti, a Magyarorrszágon harcoló nyugati egységek minde
gyike a kézi lőfegyverek alkalmazására építette harcmodorát. Egyetlen német, 
vallon vagy olasz lovas kezében sem találunk már lándzsát, vagy kopját.1* 

A fenti arányok alapján a tűzfegyverek a magyarországi hadszíntéren is tö
megesen alkalmazott harceszköznek számítanak. Ám ez a tény önmagában 
még megkérdőjelezhető bizonyítéka a hadügyi forradalom itteni jelenlétének. 
A korszak hadszervezésének jellege ugyanis lehetővé tette a legkorszerűbb 
fegyverzet, a legjobban képzett tisztek, katonák és ezzel együtt a leghatásosabb 
harceljárások megvásárlását, s bármely hadszíntéren történő bevetését. A val
lon, lotharingiai, olasz zsoldosok és fegyverzetük magyarországi jelenléte en
nek értelmében nem lenne más mint a „korszerű nyugati technika" bérbevé
tele. Csakhogy a 15 éves háború hadseregeinek túlnyomó többsége mindenkor 

12 Az ada toka t 1.: HK 1990/3., 94—95. o. 
13 Bst. 1602/714. 
14 AFA 1605/12/1. 
15 AFA 1604/11/ad.l. 
16 L. Kelenik József: A kézi lőfegyverek je len tősége a h a d ü g y i fo r rada lom k ibon takozásában . 

A császár i -k i rá ly i hadse reg fegyverzetének je l lege Magyaror szágon a t izenötéves h á b o r ú évei
ben . HK 1991/3., a 104—106., 110. és 112. o lda lakon levő táb láza tok . 
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I. TÁBLÁZAT 
A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN RÉSZT VEVŐ KÜLFÖLDI 
GYALOGEZREDEK „PRIMA PLANA"-JÁNAK LÉTSZÁMA 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JELZET 

1593. XII. 9. Engelhard t Khurz 400 német 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 - - - - Bst. 1593/464. 

1596. XI. 25. Orpheo Galliano (A) 300 vall. - - 2 - - - - 2 2 - - 6 - - Bst. 1596/515. 1596. XI. 25. 

Orpheo Galliano (B) 300 vall. 2 2 - - 6 2 - Bst. 1596/515. 

1597. Georg Bayer Freyherr 
in Boppart 300 fr. 2 2 _ _ 6 2 _ Bst 1597/521. 

1597. 

Orpheo Galliano 300 fr. 2 2 - - 6 2 - Bst 1597/521. 

1597. III. 1. Johan Baptista Pezzen 300 német 1 1 2 1 - - - 2 2 - 1 - - - Bst 1597/524. 

1597. III. 1. Névtelen 300 vall. - - 2 - - - - 2 2 - - - - - AFA 1597/3/1. 

1598. IV. 4. Johan Pernstein 300 német 1 1 2 1 - - - 2 2 - 1 - - - Bst 1597/537. 

1598. IV. 13. Johan Friedrich 
von Mörspurg 400 német 1 1 2 1 _ 1 2 2 2 1 1 _ - - Bst 1598/574. 

1598. IV. 13. 

Bernhard Hieronymus 
Rusworm 400 német 1 1 2 1 - 1 2 2 2 1 1 - - - Bst 1598/574. 



CO 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 

LÉT

SZÁM 

NEMZE

TISÉG 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JELZET 

1598. IV. 18. Carl Ludwig Grafen 

zu Sulz 400 német 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 _ - - - Bst 1598/575. 

1598. IV. 20. Georg Bayer zu Boppart 300 fr. 1 - - 2 - - - - 2 2 - - 1 6 - - Bst 1598/576. 1598. IV. 20. 

Hans Reinhard 

von Schönberg 300 vall. 1 _ _ 2 _ _ _ - 2 2 _ _ 1 6 - - Bst. 1598/576. 

1599. IV. 16. Johan Baptista Pezzen 300 német 1 1 1 2 1 - - 2 2 2 1 1 - - - - Bst. 1599/624. 

1599. V. 28. Gottfried von Riebitsch 400 szil. - 1 1 2 1 - - 2 2 2 - 1 1 - - 4 Bst. 1599/632. 

1600. II. 29. Gottfried von Riebitsch 400 szil. - 1 1 2 1 - - 2 2 2 - 1 1 - - 4 Bst 1600/651. 

1600. IV. 24. Heinrich von Lurraine 

Marggrafen von Mony 

Grafen von Chaligny 300 vall. 1 2 2 2 1 6 Bst 1600/655. 

1601. III. 23. Adolf Althan 300 német 1 1 2 - - 1 2 2 1 1 - - - Bst 1601/680. 1601. III. 23. 

Hans Preyner zu Stübing 300 német 1 1 2 - - 1 2 2 1 1 - - - Bst 1601/680. 

1601. III. 23. 

Pernhausen 300 német 1 1 2 - - 1 2 2 1 1 - - - Bst 1601/680. 

1602. III. 15. Hans Preyner zu Stübing 300 német - - 2 - - - 2 2 - 1 - - - AFA 1602/3/5. 1602. III. 15. Hans Preyner zu Stübing 

400 német - - 2 - - - 2 2 - 1 - - - AFA 1602/3/5. 

1602. V. 17. Johan Tscherklaes 

von Tilly 300 vall. 1 - - 2 - - - - 2 2 - 6 - - - Bst 1602/714. 



DATUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JELZET 

1603. IV. 10. Leonhard Ehrgott 300 német 1 - - 1 2 1 - - - 1 2 2 - 1 1 - - - AFA 1603/4/1. 

1603. Y. 12. Lucas Römer , 300 német 1 - - 1 2 1 - - - 1 2 2 - - 1 - - - AFA 1603/5/1. 

1603. V. 26. Germanico Strassoldo 300 olasz 1 1 - - 2 - - - - 1 2 2 - - 1 6 - - AFA 1603/5/3. 

1603. Johan Baptista Pezzen 300 német 1 1 - - 2 - - - - 1 2 2 - 1 1 6 - - AFA 1603/5/4. 1603. 

Carl Ludwig Grafen 
zu Sulz 300 német 1 1 _ _ 2 _ _ _ _ 1 2 2 _ 1 1 6 _ _ AFA 1603/5/4. 

1604. IV. Capitulation über 1500 
Knecht 300 német 1 _ _ 1 2 1 _ _ _ 1 2 2 _ 1 1 _ _ _ Bst. 1604/768. 

1605. I. 28. Walthin Schmidt von 

Wellenstein 500 német 1 _ 1 1 2 _ . _ _ 1 2 2 _ 1 1 _ _ _ AFA 1605/1/1. 

1605. I. 29. Maximilian Graf zu Salm 300 német 1 - 1 1 2 1 - - - 1 2 2 - 1 1 - - - AFA 1605/1/3. 

Magyarázat a táblázathoz:. -

1. Haubtman (parancsnok), 2. Fendrkh (zászlós), 3. Capkn (káplán/prédikátor/pap), 4. Schreiber (írnok), 5. Veldtwäbŕ, 6. Wäbŕ, 7. Furier (futár), 8. Schätzen führer (lövészparancsnok), 9. Tolmatxh (tol
mács), ID. Drabant („legény", gyalogos)**, 11. Veldtscher (felcser), 12. Trummerschlag (dobos), 13. Ffeiffer (sípos), 14. Reitknecht (lovas legény), 15. Führer (vezető), 16. Leutenant (hadnagy), 17. Corporal 
(tizedes), 18. Sergeant (őrmester), 19. Egyéb 

Rövidítések a táblázatban: szil. = sziléziai, vall. s vallon, ft. = francia 

* Wäbl, Vcldtwäbl: altiszti rang, mai fogalmak szerint talán az őrmesteri rendfokozathoz áll a legközelebb. A XVI. században azonban, lévén az egységeknél még jóval kevesebb tiszt és altiszt, szere
pük fontosabb,beosztásuk tekintélyesebb volt, mint egy mai őrmesteré. A Wabl-t a katonák maguk közül választották, a Vcldtwäbl-t pedig az egység parancsnoka nevezte ki. 

A parancsnok mellett táborozáskor tisztiszolgai, harcban testőri feladatokat ellátó katonák. 



U. TÁBLÁZAT 
A TŰZFEGYVEREK ÉS HIDEGFEGYVEREK VALÓS ARÁNYA A KÜLFÖLDI GYALOGEZREDEKBEN 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LÓF. 
ELLA-
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

„PRIMA PLANA" 
HIDEG

FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LÓF. 
ELLA-
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

OSSZ. 
LÉTSZ. 

NEM 
HAR
COLÓ 

HIDEG-
FEGYV. 
HARC. 

HIDEG
FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

1593. XII. 9. Engelhardt Khurz 400 német 220 180 1:1,2 20 15 5 165:220 = 1:1,33 160;220 = 1:1,37 

1596. XI. 25. Orpheo Galliano (A) 300 vall. 275 25 1:11 17 8 9 17:275 = 1:16,1 8:275 = 1:34,3 1596. XI. 25. 

Orpheo Galliano (B) 300 vall. 250 50 1:5 17 8 9 42:250 = 1:5,95 33:250 = 1:7,57 

1597. Georg Bayer Freyherr in Boppart 300 fr. 250 50 1:5 17 8 9 42:250 = 1:5,95 33:250 = 1:7,57 1597. 

Orpheo Galliano 300 fr. 250 50 1:5 17 8 9 42:250 = 1:5,95 33:250 = 1:7,57 

1597. III. 1. Johan Baptista Pezzen 300 német 180 120 1:1,5 15 11 4 109:180 = 1:1,65 105:180 = 1:1,71 

1597. III. 1. Névtelen i 300 valL 275 25 1:11 11 8 3 17:275 = 1:16,1 14:275 = 1:19,6 

1598. IV. 4. Johan Pernstain 300 német 165 120 1:1,3 15 11 4 109:165 = 1:1,51 105:165 = 1:1,57 

1598. IV. 13. Johan Friedrich von Mörspurg 400. német 270 130 1:2,07 20 16 4 114:270 = 1:2,36 110:270 = 1:2,45 1598. IV. 13. 

Bernhard Hieronymus Rusworm 400 német 270 130 1:2,07 20 16 4 114:270 = 1:2,36 110:270 = 1:2,45 

1598. IV- 18. Carl Ludwig Grafen zu Sulz 400 német 250 150 1:1,6 20 16 4 134:250 = 1:1,86 130:250 = 1:1,92 

. 



DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐF. 
ELLÁ
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

„PRIMA PLANA" 
HIDEG

FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐF. 
ELLÁ
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

OSSZ. 
LÉTSZ. 

NEM 
HAR
COLÓ 

HIDEG-
FEGYV. 
HARC. 

HIDEG
FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

1598. IV. 20. Georg Bayer zu Boppart 300 fr. 250 50 1:5 16 7 9 43:250 s 1:5,8 34:250 = 1:7,35 1598. IV. 20. 

Hans Reinhard von Schönberg 300 vall. 250 50 1:5 16 7 9 43:250 = 1:5,8 34:250 = 1:7,35 

1599. IV. 16. Johan Baptista Pezzen 300 német 175 125 1:1,4 18 14 4 111:175 = 1:5,7 107:175 = 1:1,63 

1599. V. 28. Gottfried von Riebitsch 400 szil. 245 155 1:1,5 20 16 4 139:245 = 1:1,76 135:245 = 1:1,81 

1600. II. 29. Gottfried von Riebitsch 400 szil. 245 155 1:1,5 20 16 4 139:245 = 1:1,76 135:245 = 1:1,81 

1600. rv . 24. Heinrich von Lurraine 
Marggrafen von Mony Grafen 
von Chaligny 300 vall. 250 50 1:5 16 7 9 43:250 = 1:5,8 34:250 = 1:7,35 

1601. III. 23. Adolf Althan 300 német 175 125 1:1,4 17 13 4 112:175 = 1:1,56 108:175 = 1:1,62 1601. III. 23. 

Hans Preyner zu Stübing 300 német 175 125 1:1,4 17 13 4 112:175 = 1:1,56 108:175 = 1:1,62 

1601. III. 23. 

Pernhausen 300 német 175 125 1:1,4 17 13 4 112:175 = 1:1,56 108:175 = 1:1,62 

1602. III. 15. Hans Preyner zu Stübing 300 német 250 150 1:1,6 13 9 4 141:250 = 1:1,77 137:250 = 1:1,82 1602. III. 15. Hans Preyner zu Stübing 

400 német 200 100 1:1,2 13 9 4 91:200 = 1:2,19 87:200 =1:2,29 

1602. V. 17. Johan Tscherklaes von Tilly 300 vall. 270 30 1:9 17 8 9 22:270 = 1:12,2 13:270 = 1:20,7 

1603. JV. 10. .Leonhard Ehrgott 300 német 200 100 1:2 13 9 4 91:200 = 1:2,19 87:200 = 1:2,29 

1603. V. 12. Lucas Römer 300 német 200 100 1:2 12 8 4 92:200 = 1:2,17 88:200 = 1:2,27 



DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐF. 
ELLÁ
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

„PRIMA PLANA" 
HIDEG

FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

DÁTUM PARANCSNOK NEVE 
ZLJ. 
LÉT

SZÁM 

NEMZE
TISÉG 

LŐF. 
ELLÁ
TOTT 

EGYÉB 
ELMÉLE

TI 
ARÁNYUK 

OSSZ. 
LÉTSZ. 

NEM 
HAR
COLÓ 

HIDEG-
FEGYV. 
HARC. 

HIDEG
FEGYVEREK 
TŰZFEGYVE

REK ÚJ 
ARÁNYA 

HIDEGFEGY
VEREK ÉS 

TŰZFEGYVE
REK ARÁNYA 

A PRIMA 
PLANA NÉL

KÜL 

1603. V. 26. Germanico Strassoldo 300 olasz 200 100 1:2 16 7 9 93:200 = 1:2,15 84:200 = 1:2,38 

1603. Johan Baptista Pezzen 300 német 200 100 1:2 18 9 9 91:200 = 1:2,19 82:200 = 1:2,43 1603. 

Carl Ludwig Grafen zu Sulz 300 német 200 100 1:2 18 9 9 91:200 = 1:2,19 82:200 = 1:2,43 

1604. IV. Capitulation über 1500 Knecht 300 német 200 100 1:2 13 9 4 91:200 = 1:2,19 87:200 = 1:2,29 

1605. L 28. Walthin Schmidt von Wellenstein 500 német 400 100 1:4 13 9 4 91:400 = 1:4,39 87:400 = 1:4,59 

1605. I. 29. Maximilian Graf zu Salm 300 német 250 50 1:5 14 10 4 40:250 = 1:6,25 36:250 = 1:6,94 

A táblázatban alkalmazott rövidítések magyarázata: vall. s vallon, szil. = sziléziai, fr. = francia 

Az aránypárok felállításakor a hidegfegyverek számát mindenkor egynek vettük és ehhez viszonyítottuk a lőfegyverek számát. 



osztrák-német és magyar, illetve magyarországi katonákból állt. Olyan terüle
tek lakosaiból tehát, melyeket — legalább is Parker szerint — még nem értek 
el a hadügyi forradalom változásai. De vajon helytálló-e ez a feltevés, hiszen 
a tűzfegyverek számának növekedése a magyarországi hadszíntéren már a 
XVI. század közepén, hatvanas éveinek végén — a nyugat-európai területek 
ilyen irányú fejlődésével egyidőben — megkezdődött. 

E tendencia itteni megjelenését és hatását mind a tüzérség, mind a kézi lő
fegyverek esetében viszonylag egzakt, számszerű adatok segítségével tudjuk 
igazolni. A XVI. század második feléből fennmaradt nagyszámú leltár ugyanis 
lehetővé teszi, hogy váraink fegyverzetének mennyiségi, esetenként minőségi 
változásait nyomon kövessük. 

A tűzfegyverek száma, jelentősége 
a magyarországi hadszíntéren a XVI. század második felében 

A tüzérség 

Várleltaraink elemzése nem csak a tűzfegyvereknek a védelmében játszott 
szerepéről, hanem a harc megvívásának a korban általánosan jellemző mód
járól is sok mindent elárul. Ám mindenkor meghatározó jelentőséggel bír, hogy 
a szóban forgó erősség milyen szerepet töltött be a végvárrendszerben, illetve 
ki gondoskodott felszereléséről, ellátásáról. Egy elsővonalbeli királyi vár löveg
parkja természetesen korszerűbb és nagyobb volt, mint egy kevésbé veszélyez
tetett, vagy magánkézben levő erősségé. A jelentéktelenebb, kisebb királyi vá
rakban, a nagyobb de közvetlenül nem támadott helyeken, illetve a magán
földesúri várakban az ágyúk száma gyakran évtizedekig nem változott. A stra
tégiai fontosságú pontokon, mint pl. Eger, Kanizsa vagy Szigetvár, illetve a 
második vonal nagyobb támpontjain (Csábrág, Trencsén, Léva vagy Nyitra) 
szerény növekedést figyelhetünk meg. Míg az 1553-as, 56-os és 58-as egri leltá
rak 22—22 löveget soroltak fel, addig 1577-ben már 34 ágyú védte az egri fala
kat. Szigetvárott 1542-ben 16, 1566-ban pedig már kb. 60 löveg állt a védők 
rendelkezésére. Trencsén 1535-ben 10, 1549-ben 13, 1557-ben pedig már 30 
ágyút vallhatott magáénak.17 

A XVI. századi magyarországi vártüzérség állapotát az egységes szempontok 
szerint elkészített 1577-es országos összeírásból ismerhetjük meg.18 

Az adatokból kitűnik, hogy olyan nehéztüzérség, amely ostrom esetén ké
pes lett volna a faltörő ágyúkkai folytatott hathatós harcra, amely távol tarthat
ta volna ezeket a falaktól, csak a stratégiai fontosságú, s ennél fogva legna
gyobb, legkiépítettebb várakban volt. Csak Szatmár, Eger, Kassa, Komárom, 
Győr nagykaliberű lövegei biztosítottak lehetőséget a réstörő ütegek elleni 
eredményes harcra. 

A kis és közepes, de az egyes területek birtoklása, vagy a stratégiai jelentő
ségű erődök megtartása, fedezése szempontjából fontos várakat, palánkokat, 
mint pl. Kalló, Végles, Tata, Palota, Veszprém stb., jórészt csak kiskaliberű 

17 Az adatokat 1. a n i . és a IV. táblázatban. 
18 Magyar Országos Levéltár (A továbbiakban : OL) : Az Esterházy család levéltára. Reposi-

torium 1527—1936. P. 108. 
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lövegek védelmezték, ezen erősségek jelentőségéhez, illetve a nagy várak fel
szereltségéhez viszonyítva még kielégítő számban. Kalló 15, Végles 11, Tata 
30, Palota 11 darabos, túlnyomórészt falkonétákból álló lövegparkja Eger 34 
vagy Győr 43 ágyújához képest — figyelembe véve a minőségi különbségeket 
is — nem mondható gyengének.19 

Abban a kérdésben, hogy a váraink XVI. századi lövegparkja Európa más 
hadszíntereihez képest elavultnak, vagy elmaradottnak minősül-e, összehason
lító vizsgálatok hiányában nehéz egyértelműen állást foglalni. A kutatás je
lenlegi fázisában rendelkezésre álló adatok azonban arra mutatnak, hogy vá
raink tüzérségi felszerelése ha jónak nem is, legalább közepesnek mondható. 
Feltételezésünket alátámasztani látszik, hogy ebben az időszakban még nyu
gaton sem túl magas az ágyúk száma. A franciák 1552-ben Daimvillers ostro
mánál mindössze 30, Yvoy töretésénél pedig 52 löveget tudtak bevetni.20 Szin
tén ez évben az erős Metz falai alatt 60 ágyú állt az ostromsáncokban.21 A 
francia vallásháborúk ütközeteiben az ellenfelek csak igen ritkán vonultattak 
fel 4—8 ágyúnál nagyobb tüzérséget.22 A nagy kiterjedésű Brescia védelmét 
1589-ben 65 különféle löveg látta el.23 A németalföldi szabadságharc idején 
Harlem alatt 14 (1572), Deventernél (1591) 24, Steenwijknél (1592) 40, Grolnál 
(1595) 16, Hertogenboschnál (1601) 22 löveg állt az ostromlók rendelkezésére.27' 

Ezen adatok tükrében talán Kalló 15, Végles és Korpona 11—11, Tata 30, 
vagy Magyaróvár 19 könnyű ágyúja abszolút értelemben sem tűnik már oly 
kevésnek. 

Történeti köztudatunkba azonban már mélyen beivódtak azok a nézetek, 
melyek szerint a Habsburg-adminisztráció váraink ellátását már a XVI. szá
zadban is inkább politikai, mint anyagi okokból hanyagolta, „szabotálta" el. 
Talán ez az oka annak, hogy történetíróink eleddig ritkán vettek figyelembe 
bizonyos — számunkra, magyarok számára szomorú, de kérlelhetetlen logiká
val érvényesülő — katonai törvényszerűségeket. Tudniillik, hogy kisebb vá
raink, palánkjaink katonai feladata — mint arra Perjés Géza az 1965-ben meg
jelent Zrínyi Miklós és kora című munkájában már rámutatott — a határvé
delem, az ellátó, illetve mögöttes területek békeidőszakbeli őrzése, az ellensé
ges betörések, portyák megakadályozása, felgöngyölítése volt. Ezen erősségek 
tehát csupán a helyi, magyarországi török egységek rajtaütéseinek, korlátozott 
erejű támadásainak elhárítására voltak hivatottak és képesek. 

Az olyan közepes nagyságú és kiépítettségű várak viszont, mint Tata, Pápa, 
vagy Palota, általában rendelkeztek annyi löveggel, amennyi a hódoltsági tö
rök erők egy-egy korlátozott időtartamú és erejű ostromának visszaveréséhez 
is elegendő volt. Ám ezen erődíményeket falaik ereje, kiépítettsége akár két
szer ennyi ágyú birtokában sem tette volna képessé a hadjáratra induló török 

19 L. az 1577-es összeírás III. táblázatba foglalt adatait. (19—20. o.) 
20 Duffy, Christopher: Siege Warfare. The Fortress in the Early Modern World, 1494—1660. 

London and Henley, 1979. (A továbbiakban : Duffy) 51. o. 
21 Jahns, Max: Geschichte der Krigswissenschaft vornemlich in Deutschland. II—III. München 

und Leipzig. 1890. (A továbbiakban : Jahns, 1890) 11/588. o. 
22 Getti, Bertram: Allgemeine und Kriegs-Geschichte. Wien. 1866. In: österreichische Militär-

Bibliothek 11—13. Band: 12/326. o.; The New Cambridge Modern History. Cambridge, 1968. (A 
továbbiakban : Cambridge History) H/195, o. 

23 Mallett, M.E. — Halle, J.R.: The Military Organization of a Renassaince State. Venice c.1400 
to 1617. Cambridge, 1984. 402.O. 

24 Schmidt, Rudolf: Die Entwicklung der Feuerwaffen und andere Kriegswerkzeuge. Schaf f hau
sen, 1868. 57. o.; Duffy: 82. o. Parker, Geoffrey: The Army of Flanders and the Spanish Road, 
1567—1659. Cambridge, 1984. (A továbbiakban: Parker, 1984.) 18. o. 
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fősereg megállítására. Ez a feladat az olyan nagy területű, erős falakkal és meg
felelően kiépített, fedett és fedezett tüzelőállásokkal rendelkező várakra hárult, 
mint Győr, Komárom, Érsekújvár, Eger vagy Nagyvárad. Csak ezek a nehéz
tüzérség befogadására alkalmas és képes erődök állhattak ellen egy-egy nagy 
erőkkel indított, módszeres ostromnak. 

Hogy a katonai szükség- és törvényszerűségek a kor gyakorlatában valóban 
érvényesültek, azt az 1577-es összeírás statisztikai elemzése is bizonyítja. Mivel 
ez a királyi kézen levő főbb magyarországi várak fegyverzetét egységes szem
pontok szerint sorolja fel, kiválóan alkalmas az ún. szórásnégyzet-hányados 
számítására. Ez megmutatja, hogy a csoportosító ismérv (esetünkben a várak 
nagysága) a mennyiségi ismérv (az ágyúk, illetve a lőfegyverek száma) szóró
dását milyen hányadban idézi elő. A hányados négyzetgyökét, a szóráshánya
dost (jele: H, értéke: O^H^l) a vegyes kapcsolat szorosságának mérésére 
használjuk. 

A jegyzetben részletezett számítások szerint a H értéke a tüzérség esetében 
0,8198, azaz a várak nagysága és a lövegek száma közötti kapcsolat igen szo
ros. Százalékosan kifejezve a várak nagysága 67,22%-han határozza meg a lö
vegek számát.25 

. • 
25 A számí tásokhoz a v á r a k a t n a g y s á g u k szer int h á r o m csopor tba osztot tuk. Ezek : 
A. Sza tmár , Toka j , Kassa , Érsekújvár , Győr , Kanizsa • 
B. Kál ló .Szendrő, Sáros , M u r á n y , Végles, Korpona , Csábrág , Szádvár , Léva, Tata , Pa lo ta , 

Veszprém, P á p a , M a g y a r ó v á r 
C. P u t n o k , K r a s z n a h o r k a , Ónod, Bozók, Szi tnya, B a k a b á n y a , Zólyom, Komjá t i , Szen tmár ton , 

Csesznek, T ihany , Kesz the ly 

Csoportok Várak száma 2 
Lövegszám Átlag 0 2 

A 6 157 26,16 84,09 

B 14 201 , 14,35 28,80 

C 12 53 4,41 3,58 

1 2 Vár 32 411 12,84 90,63 

• 

2 6 . 20,16 + 14 . 14,35 + 12 . 4,41 

ö _ . . . . . 
K 32. 

29,71 

2 _ 6 • (26,16 — 12,84)» + 14 . (14,35 — 12,84)2 + 12 . (4,41 — 12,84)2 

1064,54 + 31,92 + 852,78 
32 

60,91 

2 _ 2 _ 9 rb = o£ = 02 0 2 = 90,€ 

« 2 _L_ « 2 

öb + °a 1 =0,3278 + 0,6722 
0" O* 

Szórásnégyze t -hányados = 0,6722 

Szóráshényados : H = ^0,6722 = 0,8198 
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Katonai szempontból tehát ésszerűtlen és felesleges volt a kisebb várak erős 
tüzérséggel való ellátása, hiszen feladatukat békeidőben enélkül is elláthatták. 
Háborúban pedig, ha a hadműveleti főirányba estek, kiépítettségük, befogadó 
képességük korlátozott volta miatt a lehető legnagyobb tüzérségi feltötés mel
lett sem tudták magukat és a mögöttes területeket megvédeni. 

A XVI. század második felében egyébként a stájer felkelés fegyverzetét biz
tosító, állandóan fejlesztett, jól felszerelt grazi hadszertárban sem nőtt a tüzér
ség lövegállománya.26 A magyarországi lövegpark stagnálását, illetve a nagyobb 
várakban megfigyelhető szerény növekedést nem szabad tehát speciálisan ma
gyar háttérbe szorítottságként értékelni. Már csak azért sem, mert úgy tűnik, 
a „kormányzat" katonai döntéseket hozó tagjai pontosan tudták, hogy egy olyan, 
várakban, erődítésekben bővelkedő hadszíntéren, mint a magyarországi, hábo
rú esetén nagyszámú és erős tüzérségre lesz szükség. Az ütközetekben pedig 
az ellenfél létszámbeli fölényét lehet majd a lövegek aktív felhasználásával 
ellensúlyozni.27 

A tizenötéves háború császári-királyi tüzérségének erejéről pillanatnyilag 
rendelkezésünkre álló adatok, mitagadás, meglepőek. 1594 februárjában a had
sereg főparancsnokának kiadott általános rendtartás egy 48 nehéz és 204 köny-
nyebb mezei ágyúból álló tábori tüzérség felállítását tartotta szükségesnek.28 

Azt, hogy ez a nagyerejű tüzérség nem csupán a hadvezetés vágyálmaiban lé
tezett, bizonyítja az is, hogy — mint látni fogjuk — 48 faltörő, illetve nehézágyút 
a császári-királyi hadsereg a háború későbbi időszakában is bármikor ki tudott 
állítani. A könnyű lövegek beszerzése pedig jóval egyszerűbb volt. Visszatérve 
az 1594-es igényekhez, már 1593. december 6-án 37 löveg indult Bécsből Komá
romba.29 Emellett nyilván a hadsereg rendelkezésére állt a töröktől a pákozdi 
csatában elnyert 30 falkonéta is.30 1594. március 20-án pedig újabb 6 nehéz és 
3 közepes löveget küldtek a magyarországi hadszíntérre.31 Már e szórványada
tok is kiteszik a megkívánt 252 löveg csaknem egyharmadát. A bécsi hadszer
tár, az osztrák örökös tartományok, a Cseh Királyság és a Német-Római Biro
dalom készleteiből pedig könnyedén kiállítható volt a még hiányzó 176 löveg. 
Emellett természetesen mind a bécsi, mind a prágai ágyúöntő műhelyekben 
megfeszített munka folyt.32 De a vidéki mestereket is bőségesen ellátták meg
rendelésekkel, hiszen 1595 januárjában csak a khinbergi „Püchsenschmiedt"-
ektől 150 Scharf f entindlt, a legkönnyebb kategóriába tartozó tábori ágyút vet
tek át.33 

Egy 1595 novemberéből származó fegyverzeti kimutatás már csak 30 nehéz 
és 72 tábori löveget, valamint 16 tarackot tartott szükségesnek a mezei hadak 
számára.34 Ez a mennyiség 1596-ban azonban kétségkívül a hadsereg rendel-

26 L. a sze r tá r 1568 és 1598 közöt t i le l tárai t . Pickler—Meran : Das Landes -Zeughaus in Graz I—H. 
Leipzig, 1880. (A t ovább i akban : Pickler—Meran) I/I—II. 

27 AFA 1594/4/6. a. 
28 Az a lábbi s z á m ú és minőségű löveget t a r t o t t á k szükségesnek : „ . . . dreissig Doppe l te Car-

t a u n e n . d a s a ine v o n vierzig biz fünffzig Wiener P f u n d t schuß , Zwelff Singerin, Sechs Not sch lan 
gen, Vie runndzwanz ig fa lckonen, Vierzig doppe l te fa lckonet l , zwanzig ha lbe Schlangen, Dreissig 
a infache falkonet l , Ain h u n d e r t Scharfedindl , Et l iche Mörser z u m feue rwerck " AFA 1954/4/6 a. 

29 Ortelius, Hieronymus: Chronica des Unger i schen Kr iegswesens . Nürnbe rg , 1604. (A t ováb 
b i a k b a n : Ortelius) 214. o. 

30 Uo. 214—215. o. 
31 UO. 219. O. 
32 Bst . 1593/447. és Bst . 1601/672. 
33 AFA 1595/1/5. 
34 AFA 1595/11/4. 'i 



kezesére állt. Az említett összeírás szerint ugyanis már novemberben 59 nehéz, 
168 közepes és könnyű löveg, továbbá 7 haubitz állt harcra készen Bécsben. 
E számokból levonva a város védelméhez szükségesnek tartott 44 nehéz és 106 
könnyű ágyűt, a hadsereg az elvi igényekhez képest jelentős hiányokkal szá
molhatott volna, ám még a harcok megkezdése előtt, 1596 áprilisában útnak 
indították Prágából a hiányzó mennyiséget.35 így az ez évi hadjáratban legke
vesebb 117 (31 nehéz és 86 könnyű) ágyú biztosan részt vehetett. 

Különösen nagyfokú tüzérségi összpontosítást követeltek meg a stratégiai 
fontosságú várak ostromai. 1598-ban Buda levetését a keresztény seregek Or-
telius szerint 15 mozsár, 98 nehéz faltörő és 67 egyéb ágyú birtokában kezdték 
meg.36 

Zárójelben kell megjegyeznünk, hogy a lövegekhez szükséges szállító, moz
gató kapacitás előteremtése sem jelentett egyszerű feladatot. Hiszen gondoljunk 
csak bele, hogy 1594-ben, Esztergom ostroma során, a május 5. és június 6. 
között eltelt időszakban a várra kilőtt ágyúgolyók, az elhasznált lőpor és ka
nóc súlya csaknem 274 tonnát tett ki. De a még fel nem használt lőszerek is 
mintegy 234 tonnát nyomtak.37 Tehát csak a tüzérségi lőszer több mint 500 
tonnányi mozgatandó súlyt jelentett. 20 bécsi mázsát, 1120 kg-ot számítva sze
kerenként, ez 453 szekérrakomány, aminek vontatásához 1812 lóra lett volna 
szükség. És mindez csak a lőszer mozgatásához szükséges igaerő! Egy 1600-
ból származó kimutatás szerint 58 részint közepes, részint nehéz löveg vonta
tásához 628 ló kellett. A tartalék lafetták, a töltő-, irányzó- és sánceszközök, 
szerszámok, és a különféle pótalkatrészek, vasalatok, kötelek, láncok, egyszó
val a tüzérség működéséhez szükséges segédeszközök és a lőszer szállításához 
további 453 szekeret és 1834 lovat vettek igénybe.38 1601-ben 48 löveghez 537 
szekérre és 2938 lóra volt szükség.39 Ennek előteremtése sem mehetett épp köny-
nyen, hiszen a szegénynek épp nem mondható cseh korona pl. az 1601-es had
járathoz csak 244 lovat és mindössze 30 szekeret adott.40 

A tüzérség kiegészítésének kézenfekvő módja lett volna, ha könnyebb löve
gekkel a magyarországi várakból látják el a mezei hadakat. Csakhogy a ti
zenötéves háború éveiből származó várleltárak tanúsága szerint ez — kisebb 
váraink, palánkjaink veszélybe sodrása nélkül — nehezen volt elképzelhető. 
A lövegpark összetétele ugyanis mit sem változott az 1570-es évek óta. A pa
lánkok, illetve kisebb várak tüzérségi védelmét továbbra is főleg könnyű lö
vegek látták el.41 

1604 nyarán, 4 évvel Kanizsa eleste után, a Dél-Dunántúlt védelmező Ka
nizsa elleni várak tüzérségi felszerelése így festett: Lövőn 1 Scharf f entindl, 
Nemtiben 2 seregbontó, egy nehéz szakállas és egy kétfontos mozsár, Szécsi-
szigeten két darab egyfontos török ágyúcska, Egerszegen egy 2,5 fontos Schlan
gen és egy falkonet, Egervárott 2 falkonet és 2 tarack.42 A fontos közlekedési 

35 A kimutatás szerint a 17 nehéz és 23 könnyebb löveg mindegyikét 100—100 golyóval indí
tották útnak. AFA 1596/4/ad. 8. 

36 Ortelius: 420. o. 
37 A lőszerfelhasználásról szóló kimutatást 1. AFA 1594/5/1/2. A súlyadatok centnerben és lib-

rában megadva Az átszámításnál egy centnert 56 kg-nak, egy librát 0,56 kg-nak vettünk. 
38 AFA 1600/6/12. 
39 Bst. 1601/672. 
40 Gedenkbücher, OL Mikrofilmtár, X.907. W.4396. doboz, 80—82. oldal. 
41 L. a VI. táblázatot. (24—25—26. o.) 
42 AFA 1604/7/1/1/2. 
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és politikai központnak tartott Pozsonyban 1 nehéz ágyú és mindössze 8 köny-
nyebb löveg állt a védelem rendelkezésére.43 Az ország másik felében, az expo
nált helyen fekvő, jól felszereltnek mondható (Boros)Jenő falait a következő 
hadieszközök védték: „ . . .Az belső var kapuyaban zakalos 18, Az Doboló Bas
tian Egy Falkony, Egy Sebes tarazk, Egy zakalos, Az Ziget felöl való Bastian 
Egy vas Tarazk, Egy hozu siska, Az harmadik Bastian Egy sebes Tarazk, Az 
kapu fölött való heyazatt alatth Egy vas Tarazk, Hatt zakalos, Az kwlsw Var
ban kapitány uram haza alatth Ketth forgo Tarazk, Egi Falkony, Az kwlsö ka
puban hath zakalos, Egy kwlsö Bastian Egy Falkony, Az másik Bastian Egy 
hozu sügér, Az piaczra zolgall Egy sebes Tarazk, az Vadazi Bastian Egy fekw 
Tarazk, Egy Mosar Pattantiu, Az Zigett felöl való Bastian Eotth Zakallos, Az 
Varos kapuiban az fölső kapuban Egy seregh bontho, Négy Zakalos az kapu 
fölötth, Az also kapu fölötth Egy kurtha Tarazk, Négy Zakalos, Az Makratt 
Bastain Ketth Tarazk egyik sebes Tarazk másik War, Ugian otth az Czirkalo-
ban Ketth Zakalos." összesítve: 3 „Falkony", 11 különféle tarack, és 4 egyéb 
kiskaliberű löveg, melyek tűzerejét a falakon elhelyezett 46, illetve a raktár
ban levő 30 szakállas, továbbá 65 muskéta és 17 janicsárpuska egészítette ki.44 

Ilyen felszereltség mellett a könnyű lövegek elvonása a hadsereg számára a 
várak lefegyverzésével lett volna egyenértékű. 

A háború és az ország sorsának alakulása szempontjábból nagy fontosságú 
várak közül egyenlőre csak Nagyvárad fegyverzetét ismerjük pontosan. A ka
tonai és politikai szempontból egyaránt kulcspozícióban levő erődítmény fel
szereléséhez 11 nehéz faltörő, 18 közepes és 2 könnyű tábori löveg, 5 tarack, 
továbbá 2 mozsár tartozott.45 Győr védelmét Ortelius szerint 59 különféle lö
veg látta el.46 Nagy váraink tüzzérségi felszerelése tehát — a palánkokkal el
lentétben — meglehetősen erősnek és korszerűnek mondható. 

Az alkalmi összpontosítások, a veszteségek, az állandóan érkező néhány da
rabos erősítések, egyszóval a löveganyag állandó mozgása és átcsoportosítása 
jelentősen megnehezíti a császári-királyi tüzérség erejének pontos meghatáro
zását. Óvatos becslések alapján azonban úgy véljük, hogy a magyarországi 
hadszíntér egészén — a várak lövegein kívül — mintegy 100—150 különféle 
ágyú állt a hadsereg rendelkezésére. 

A lövegek számát illetően tehát a császári-királyi hadsereg tüzérségét min
denképpen a kor színvonalán állónak kell tekintenünk. Annál is inkább, mert 
a németalföldi hadseregreform kidolgozásában fontos szerepet játszó Johann 
von Nassau egy korszerű hadseregben 1000 gyalogosonként mindössze 1 löveget 
tartott szükségesnek/'7 Ezt az arányt pedig a hadsereg tüzérsége a tizenötéves 
háború éveiben nemcsak hogy elérte, de szinte minden hadjárati évben felül 
is múlta. 

43 OL Magyar Kamarai Levéltár. A Magyar Kamara Archívuma. Urbaria et Conscrlptiones. 
(A továbbiakban: U.et C.) Fasc. 100 Nr. 22. 

44 OL U.et C. Fasc. 28. Nr. 61. 
45 AFA 1604/5/1/1/2. 
46 Ortelius: 236. o. 
47 Schwarz, Herbert: Gefechtsformen der Infanterie in Europa durch 800 Jahre. München, 

1977. 178. o. 



HI. TÁBLÁZAT 
AZ 1577-ES ORSZÁGOS ÖSSZEÍRÁSBA FELVETT TŰZFEGYVEREK (RÉSZLET) 

VÁRAK 1577 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 LÖVEG 
OSSZ. 

19 20 21 22 23 24 KLF. 
OSSZ. 

ARÁNY 

SZATMÁR - - - 4 - 7 2 - - - 1 - - 10 - - 2 14 26 - 404 130 - - - 534 1:20,5 

TOKAJ - - - 1 - 2 4 - 12 - 5 - - 1 - - 1 2 26 - 280 46 - - - 326 1:12,5 

KALLÓ - - 1 1 - 8 - 1 - - 4 - - - - 15 - 116 29 - - - 145 1: 9,6 

SZENDRÖ - - 1 4 - 6 - 1 - - - - - - - 12 - 169 33 54 - - 256 1:21,3 

PUTNOK - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - 4 - 48 - - - - 48 1:12 

SZÁDVÁR - - 2 2 - 5 9 117 - 14 38 - - 169 1:18,7 

KRASZNAHORKA - - - - - - 1 - 4 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - -
ÓNOD - - 2 4 1 - 7 - 117 12 - - - 129 1:18,4 

EGER - - 1 1 - 6 6 - 14 - 2 - - 3 - - 1 - 34 - ? - 280 - - ? ? 

SÁROS - - - - - - 4 - 8 - - - - 1 - - 1 2 14 - 112 - 101 - - 213 1:15,2 

KASSA - - 3 7 - 3 8 1 2 22 - 439 967 - - - 1406 1:63,9 

MURÁNY - - 1 1 - - 1 - 5 - - - - - - - 1 1 9 - 150 59 - - - 209 1:23,2 

BOZÓK - - 5 5 - 84 20 - - - 104 1:20,8 

VÉGLES - - - - - - 6 - 5 - - - - - - - 11 59 - - - - 59 1: 5,3 

KORPONA _ - - - - - - 9 - 2 - - - - - - - 11 _ 90 - - - - 90 1: 8,1 

CSÂBRÂG - - - 2 - - 4 - 14 - - - - - - - - - 20 - 124 - - - - 124 1: 6,2 

SZITNYA - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - 33 32 - - - 65 1:16,2 

BAKABÁNYA - - 3 1 4 - 38 - - - - 38 1: 9,5 

ZÓLYOM - - 2 7 9 - 47 - - - - 47 1: 5,2 

LÉVA - - - - - - 1 - 8 - 6 - - - - - - 6 15 - 95 - - 22 - 117 1: 7,8 



INS 
O 

VÁRAK 1577 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
LÖVEG 
OSSZ. 

19 20 21 22 23 24 
KLF. 

OSSZ. 
ARÁNY 

KOMJÁTI - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - 41 - - - - 41 1:20,5 

ÉRSEKÚJVÁR - - - 1 - - 4 - 6 - 1 - - - - - - - 12 - 100 - - 97 - 197 1:16,4 

KOMÁROM - - 5 1 - 4 7 - 8 - 108 - - 8 - - 2 - 143 - 214 - - 100 - 314 1: 2,1 

TATA 1 3 - 23 - 2 - - 1 - - - - 30 - 51 64 - - - 115 1: 3,8 

SZT. MÁRTON - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 - 42 - - - - 42 1:10,5 

CSESZNEK 3 - - 3 - 25 - - - - 25 1: 8,3 

PALOTA - - - - - - - - 8 - 2 - - 1 - - - - 11 - 164 82 - - - 246 1:22,3 

TIHANY 3 1 - - 4 - 47 20 - - - 67 1:16,7 

KESZTHELY - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 - 28 - - - - 28 1:14 

VESZPRÉM - - - - - - - - 10 - 1 - - 1 - - - - 12 - 139 - - - 263 402 1:33,5 

PÁPA - - - - - - - - 7 - 6 - - - - - - - 13 - 185 - - - - 185 1:14,2 

GYŐR - - 4 1 - 6 8 - 5 3 10 - 2 - 4 - - - 43 - 50 - 30 - 833 913 1:21,2 

KANIZSA - - - - - 1 4 - 9 - 3 - - 5 - 6 - - 28 - 189 52 - - - 241 1: 8,6 

MAGYARÓVÁR - - - - - - 3 - 8 - 4 2 - 1 - - 1 19 - 103 - 100 24 - 227 1:11,9 

POZSONY - - - 1 - - 5 - 2 - 1 - - 1 - - - - 10 - ? 28 - - - ? ? 

BÉCS 3 9 15 26 10 2 23 - 26 - 10 - - 26 - - 15 - 165 - 429 - - - 269 698 1: 4,2 

PRÁGA - - 11 4 4 4 - - 16 - - - - 1 - - 5 - 45 - 802 347 - - - 1149 1:25,5 

Magyarázatok a táblázathoz: 1 Scharfmetz 

2 Toppelquartaun 

3 Quartau n 

4 Singerin 

5 Notschlang 

6 Quartierschlang 

KLF. = kézi lőfegyver 

7 Falkon 
8 Toppelfalknet 
9 Falknet 

10 Eisenstück 

11 Scharfentindlein 

12 Stainbbüchse 

13 Grosse Haufnitz 

14 Haufnitz 

15 Klein Haufnitz 

16 Camerstück 

17 Mörser 

18 Orgeln 

19 Centnerhaken 

20 Doppelhaken 

21 Handrohr 

22 Bettstollen 

23 Halbhaken 

24 Haken 

T ^ 



A kézi lőfegyverek 

A kézi lőfegyverek számának és jelentőségének növekedését a XVI. századi 
Magyarországon — a történetírók és a kortársak feljegyzései mellett — szin
tén a várleltárak és összeírások adatai bizonyítják kétséget kizáróan. 

Táblázatba foglaltuk 31 kisebb nagyobb várnak a XVI. század különböző 
éveiből származó leltárát, majd kiemeltük azokat, amelyek összeírásai közül 
egy, vagy egyetlen egy sem maradt fenn a 15 éves háborút megelőző időszak
ból. (Ezek: Körmend, Munkács, Pozsony, Szádvár, Zágráb.) így a XVI. század 
második felében a kézi lőfegyverek számának alakulását 26 vár — 1593 előtt
ről származó — inventáriumának adatai alapján kísérhettük figyelemmel.48 

Az elemzés során kitűnt, hogy a 26 erődítmény közül 15-ben, a várak 57,69%-
ában emelkedett a lőfegyverek száma.49 Annak ellenére, hogy ezek közül há
romban a század utolsó harmadában kisebb csökkenés figyelhető meg, a lő
fegyvereiket gyarapító helyek aránya még mindig 46,15%-os marad.50 A nö
vekedés egy kivételével (Egerszeg) az első védelmi vonal nagyobb és közepes, 
illetve hátrébb fekvő közepes nagyságú, de fontos pozíciókat elfoglaló várai
ban figyelhető meg. Az összeírások 34,61%-ánál (9 helység) a lőfegyverek szá
mának változása sem pozitív, sem negatív irányban nem éri el a 10 darabot.51 

A 10-es határ alatti ingadozásokat nem tekintettük változásnak, jóllehet így 
már a várak 80%-ánál beszélhettünk volna emelkedésről. A stagnálás Érsek
újvár és Diósgyőr kivételével inkább csak a legkisebb várakra, palánkokra jel
lemző. Nagyobb arányú, 72, illetve 44 darabos csökkenéssel csak a sümegi, il
letve a sárosi várban találkozunk. Csábrág, Kanizsa és Szitnya állományának 
mindössze 13, 16 illetve 15 fegyverrel való csökkenését nem értékelhetjük a 
növekedési tendenciával ellentétes folyamatként. E helyeken ugyanis a kézi 
lőfegyvereknek a lövegek számához viszonyított aránya a csökkenés ellenére is 
igen magas maradt. (Csábrág 1:22,5, Kanizsa 1:8,6, Szitnya 1:10)52 Emellett 
Kanizsa és Szitnya esetében a negatívum a kisebb tűzerejű és könnyen pó
tolható puskák elvonásából ered. Mindezeket figyelembe véve igazi, nagyobb 
arányú folyamatos csökkenést a 15 éves háborút megelőző évtizedekben, egye
dül a sümegi vár esetében figyelhettünk meg. 

Jóllehet a lőfegyverek számának emelkedése tény, a növekedés általános 
ütemének meghatározása két ok miatt sem lehetséges. Az első, hogy váraink 
fegyverzetének minősége és mennyisége az egyes erősségek állandóan változó 
stratégiai értékétől, funkciójától és veszélyeztetettségének mértékétől függött. 
Gyulán pl. az 1559 és 1561 közötti 2 évben 173%-kal növekedett a szakállasok 
száma, Szigetvárott 6 év alatt (1547—1553) a szakállasok 32,4, a puskák szá
ma 366%-kal ugrott meg. E két vár esetében az ugrásszerű emelkedést nyil
vánvalóan az egyre fokozódó katonai fenyegetettség váltotta ki. Visszafogot
tabb a fejlődés a potenciális célpontnak tekinthető, de pillanatnyilag nem ve-

48 Itt és a következőkben 1. a IV. táblázatot. (24—25—26. o.) 
49 Ezek a következők: Csábrág, Eger, Egerszeg, Gyula, Huszt, Kanizsa, Kassa, Léva, Likava, 

Murány, Nyitra, Palota, Sáros, Sziget, Trencsény. 
50 Az előző készletekhez viszonyítva csökkent akézi lőfegyverek száma az alábbi helyeken 

(A vár neve mellet a regisztrálható csökkenés éve és mértéke) : Csábrág 1591/13, Kanizsa 1577/16, 
Sáros 1577/44. 

51 Borostyánkő (—), Hrussó (0), Diósgyőr (+), Érsekújvár (+), Kesző (+), Lelesz (+), Ti
hany (—), Végles (+), Verőce (+). (+) = 10 darab alatti növekedés, (—) = 10 darab alatti csök
kenés, (0) = változatlan fegyverszám. 

52 L. a IV. táblázatot . (24—25—26. O.) 
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szélyeztetett várakban. Egerben 5 év alatt (1553—1558) 18,4% a szakállasok és 
34,4% a puskák növekedési aránya. 

A növekedési ütem meghatározásának másik nagy akadálya, hogy a ren
delkezésre álló adatok mind térben, mind időben erősen szórtak, esetlegesek, 
s így ellentmondásosak. A hódoltság határához közel fekvő beütésekkel, por
tyákkal gyakran zaklatott Palota várában a szakállasok, illetve a puskák nö
vekedésének évi átlaga 3,6 illetve 4,1%. Ezzel szemben a védelem második vo
nalában elhelyezkedő, közvetlenül nem támadott Nyitra 1580—87 között sza
kállasainak számát 46,1, puskáiét 195,4%-kal azaz évi 6,5 illetve 27,9%-kal nö
velte. A várrendszer leghátsó sorában található Munkács szakállasai viszont 
évente csak átlag 0,1%-kal gyarapodtak.53 

Felsorolt adataink a növekedés tényén kívül egyedül azt tették bizonyossá, 
hogy a védelmet — a katonai helyzettől függően — mind a közvetlenül, mind 
a potenciálisan veszélyeztetett várakban, a kézi lőfegyverek számának eme
lésével lehetett a legegyszerűbben, leggyorsabban megerősíteni. 

A kézi lőfegyverek gyors és általános térhódítását a török által fenyegetett 
területeken a grazi Zeughaus fegyverkészleteinek 1568 és 1590 között meg
figyelhető nagyarányú növekedése is bizonyíthatja. A szertár raktáraiban 
1568-ban sorakozó lőfegyverek száma (1049 db) 1590-re, az utolsó „békeévre", 
megnégyszereződött (4312 db). A növekedés a könnyű kézi lőfegyverek köré
ben a legszembetűnőbb. Míg 1568-ban csak 406, addig 1581-ben 663, 1590-ben 
pedig 2763 darabot írtak össze belőlük. Ennél valamivel mérsékeltebb a vár
harcokban használatos nehéz szakállasok számának emelkedése. 1568-ban 621, 
1581-ben 663, 1590-ben 852 ilyen fegyvert számlált a szertár.54 

A háború éveiben, jóllehet a déli végvidék mellékhadszínterének számított, 
a fegyverek száma tovább emelkedett. 1594-ben 5454, 1598-ban 5661 tűzfegy
vert írtak össze.55 A tizenötéves háború alatt — amennyire ez a rendelkezé
sünkre álló 19 összeírás alapján megítélhető — látszólag mintha megtorpant 
volna a kézi lőfegyverek számának emelkedése. A közül a 10 vár közül, me
lyeknek adatai értékelhetőek, csak egyetlen egyben (Sáros) folytatódik a nö
vekedés. 5,i Három helyen stagnál, 5 várban pedig csökken a lőfegyverek száma. 
További egy erődítményben (Sümeg) előbb csökkkenést, majd fokozatos növe
kedést figyelhetünk meg. 

A raktárkészletek megcsappanása, véleményünk szerint, nem a növekedési 
tendencia kifulladását, csupán a fegyverzet bizonyos mozgását, átcsoportosí
tását tükrözi. Mivel a kézi lőfegyverek a magyarországi harcmezőkön épp a 
hosszú háború idején soha nem látott tömegben jelentek meg, valószínűnek 
tarthatjuk, hogy a várak fegyverkészleteit a mezei seregek támogatása apasz
totta. Bizonyítja ezt az is, hogy a visszesést jobbára nem a várharcokban hasz
nálatos szakállasok, hanem a puskák számának csökkenése okozta.57 

Leonhardt Fronsperger, a XVI. század közepének talán legismertebb német 
hadtudományi szerzője az 1555-ben megjelent Von Kriegsregiment und Ord-

53 L. az V. táblázatot. (27. o.) 
54 A növekedés kisebb volumenét feltehetőleg az magyarázza, hogy e fegyvertípusból igé

nyelték a legtöbbet a Grazból ellátott horvát és vend várak. Így kiáramlásuk a raktárból a többi 
fegyverhez képest jóval intenzívebb lehetett. A leltárak adatait 1. Pickter—Meran : l/H—IV. 

55 Uo. I/II—IV. 
56 Azon várakat számítjuk ide, amelyekről a 15 éves háborút megelőző időszakból is fenn

maradt legalább egy összeírás. Ezek: Csábrág, Egerszeg, Kesző, Nyitra, Sáros, Sümeg, Szádvár, 
Szitnya, Trencsén, Zágráb. 

57 L. a IV. táblázatot. (24—25—26. o.) 



nung . . . című munkájában így vélekedik: „ . . . a helyőrségben sok lövészre 
van szükség, mert ők a legszükségesebbek a mellvédeken (és védművekben), 
melyek, ha nincsenek lövészek (is) az őrségben, nem sokat remélhetnek. . . "5S 

Különösen érvényes ez a magyarországi hadszíntér tüzérséggel csak gyengén 
oltalmazott nagyszámú apró palánkjára. 

A kézi lőfegyvereknek a védelemben játszott szerepe plasztikusan domboro
dik ki, ha egy-egy váron belül összevetjük a rendelkezésre álló lövegek és a 
kézi tűzfegyverek számát. 101 inventárium esetében tudtunk ilyen aránypá
rokat felállítani.59 

Az adatokat összesítve a következő eredményt kaptuk : 
az egy lövegre jutó kézi lőfegyverek száma 

1— 5 között van 4 leltárban 
5—10 közöt t 27 

10—15 közöt t 21 
15—20 között 19 
20—25 között 14 
15—40 közöt t 7 

40 fölött 9 l e l t á rban . 

Mint az a fenti arányokból és a táblázatokból egyértelműen kitűnik, váraink 
többségében a XVI. század második felében a falak oltalmazásának oroszlán
része a kézi lőfegyverekre, pontosabban a tekintélyes számú szakállas puskák
ra hárult. 

Joggal merül fel azonban a kérdés: képesek voltak-e, képesek lehettek-e 
ezek a fegyverek egy ilyen komoly feladat ellátására? 

A válasz, XVI. század második feléből származó fegyverek technikai szín
vonalát véve alapul, egyértelmű és határozott igen. Az ekkor készült szakál
lasok, ezek az átlagos kézi fegyvereknél jóval messzebb hordó nehéz puskák, 
mint már említettük, rendkívüli tűzerővel rendelkeztek. Tömeges és/vagy fo
lyamatos tüzük nem csak a gyalogsági támadások kíméletlen visszaverését, 
hanem az ostrommunkálatok akadályozását, a tüzérek munkájának zavarását 
is lehetővé tette. Persze csak akkor, ha rendelkeztek a célzott lövések leadását 
lehetővé tevő tusás ágyazattal. Mivel a magyarországi várleltárak terminoló
giája meglehetősen ellentmondásos, nem tudjuk minden esetben 100%-os biz
tonsággal meghatározni, hogy a felsorolt fegyvereknek pontosan mekkora há
nyada tartozott a korszerű tusás, és mekkora pl. a jóformán használhatatlan, 
nyélbeütős szakállasok csoportjába. 

Ennek ellenére úgy véljük, hogy váraink szakállasainak legnagyobb ré
sze a XVI. század utolsó harmadára már a korszerű harc követelményeinek 

58 Fronsperger, Lionhardt: Fünf f Bücher, Von Kriegsregiment und Ordnung Franckfurt 
am Mayn, 1555. XCI. o. 

59 L. a IV. táblázatot. (24—25—26. o.) 
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IV. TÁBLÁZAT 

AZ EGY LÖVEGRE JUTÓ KÉZI LŐFEGYVEREK SZÁMA 
A MAGYARORSZÁGI VÁRAKBAN 1535—1606 

Várak /évek Lövegek 
száma 

Szaká l la 
sok P u s k á k K L F . 

ossz. A r á n y 

Bajmócz 1578 3 110 — 110 1:36,6 

Baz in 1575 4 57 8 65 1:16,2 

Boros tyánkő 1552 1 42 36 78 1:78 

Boros tyánkő 1570 1 45 20 65 1:65 

Csábrág 1558 4 89 — 89 1:22,2 

Csáb rág 1577 20 124 — 124 1:6,2 

Csábrág 1591 5 62 49 111 1:22,5 

Csáb rág 1602 3 40 10 50 1:16,6 

Csábrág 1603 5 40 10 50 1:10 

Csej te 1569 1 50 — 50 1:50 

Diósgyőr 1563 5 217 40 257 1:51,4 

Diósgyőr 1564 5 232 34 266 1:53,2 

Eger 1553 22 323 522 844 1:38,3 

Eger 1556 22 317 799 1116 1:50,7 

Eger 1558 22 396 702 1098 1:49,9 

E g e r v á r 1558 4 21 8 29 1:7,25 

Ér sekú jvá r 1568 10 98 98 196 1:19,6 

Ér sekú jvá r 1570 11 97 97 194 1:17,6 

Ér sekú jvá r 1577 12 100 97 197 1:16,4 

Hrussó 1550 3 42 — 42 1:14 

Hrussó 1554 3 42 — 42 1:14 

Huszt 1546 5 22 — 22 1:4,4 

Huszt 1549 9 12 105 117 1:13 

Kan izsa 1556 8 87 82 169 1:21,1 

Kan izsa 1566 ? 152 105 257 — 
Kanizsa 1577 28 189 52 241 1:8,6 

Kassa 1557 30 216 360 576 1:19,2 

Kassa 1577 22 439 967 1406 1:63,9 

Kesző 1578 5 26 — 26 1:5,2 

Kesző 1587 5 28 — 28 1:5,6 
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Várak /évek Lövegek 
száma 

Szaká l la 
sok P u s k á k K L F . 

ossz. A r á n y 

Kesző 1598 5 19 10 29 1.5,8 

K ö r m e n d 1603 9 37 18 55 1:6,1 

K ö r m e n d 1605 9 37 18 55 1:6,1 

Lednicze 1559 — 20 — 20 — 
Lelesz 1566 — 26 4 30 — 
Lelesz 1569 — 27 4 31 — 
Léva 1557 — 73 25 98 — 
Léva 1558 8 92 23 115 1:14,3 

Léva 1577 15 95 22 117 1:7,8 

L ikva 1544 3 27 — 27 1:9 

L i k v a 1554 9 72 32 104 1:11,5 

L ikva 1556 9 72 32 104 1:11,5 

M u n k á c s 1573 7 87 88 175 1:25 

M u n k á c s 1603 11 90 117 207 1:18,8 

M u r á n y 1550 11 59 6 65 1:5,9 

M u r á n y 1577 9 150 59 209 1:23,2 

M u r á n y 1584 12 143 109 252 1:21 

Ny i t r a 1580 4 39 22 61 1:15,2 

Nyi t ra 1582 5 40 22 62 1:12,4 

Nyi t r a 1596 10 39 65 104 1:10,4 

P a l o t a 1559 — 99 47 146 — 
Pa lo t a 1577 11 164 82 246 1:22,3 

Pozsony 1594 11 82 266 348 1:31,6 

Pozsony 1600 9 78 180 258 1:28,6 

R a k o n o k 1557 — 30 — 30 — 
Sáros 1557 12 111 35 146 1:12,1 

Sáros 1568 — 111 146 257 — 
Sáros 1577 14 112 101 213 1:15,2 

Sáros 1606 12 193 47 240 1:20 

Sümeg 1568 7 91 24 115 1:16,4 

Sümeg 1572 7 94 22 116 1:16,5 

S ü m e g 1588 5 32 12 44 1:8,8 

Sümeg 1597 4 32 — 32 1:8 
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Várak/évek Lövegek 
száma 

Szakálla
sok Puskák KLF. 

ossz. Arány 

Sümeg 1601 6 47 — 47 1:7,8 

Sümeg 1604 3 49 17 66 1:22 

Szádvár 1577 9 117 52 169 1:18,7 

Szádvár 1605 8 106 35 141 1:17,6 

Sziget 1547 17 114 12 126 1:7,4 

Sziget 1553 14 151 56 /207 1:14,7 

Szitnya 1577 4 33 32 65 1:16,2 

Szitnya 1588 5 36 14 50 1:10 

Szitnya 1603 — 33 — 33 — 
Szomsezdvár 1569 3 19 — 19 1:6,3 

Szomszédvár 1571 2 21 — 21 1:10,5 

Tihany 1560 4 55 15 70 1:17,5 

Tihany 1577 4 47 20 67 1:16,7 

Trencsény 1535 10 10 — 10 1:1 

Trencsény 1549 13 149 — 149 1:11,4 

Trencsény 1557 30 250 201 451 1:15 

Trencsény 1583 15 118 380 458 1:33,2 

Trencsény 1594 11 118 380 498 1:45,2 

Végles 1562 10 58 — 58 1:5,8 

Végles 1577 11 59 — 59 1:5,3 

Verőce 1547 10 52 — 52 1:5,2 

Verőce 1548 10 57 — 57 1:5,7 

Zágráb 1577 20 124 37 161 1:8,05 

Zágráb 1596 10 139 3 142 1:14,2 

Zalavár 1553 3 16 1 17 1:5,6 

Zala vár 1569 2 43 — 43 1:21,5 



V. TÁBLÁZAT 
A KÉZI LŐFEGYVEREK SZÁMÁNAK ÁTLAGOS NÖVEKEDÉSI ÜTEME 

NÉHÁNY JELENTŐSEBB MAGYAR VÁRBAN 

Várak/évek/ Eltelt idő 

Szakálla
sok 

számának 
növe
kedése 

db 

Szakálla
sok 

számának 
növe
kedése 

% 

Puskák 
számának 

növe
kedése 

db 

Puskák 
számának 

növe
kedése 

% 

Szakállasok 
növekedé

sének 
évi átlaga 

% 

Puskák 
növekedé

sének 
évi átlaga 

% 

Csábrág 1558—1577 19 35 39,3 — — 2,06 — 
Eger 1553—1558 K 73 18,4 180 34,4 3,68 6,8 
Egerszeg 1572—1587 15 13 162 — — 10,8 — 
Kassa 1557—1577 2 271 173 — __ 86,6 

— • 

Gyula 1559—1561 20 223 103,2 607 168,6 5,1 8,4 
Kanizsa 1556—1566 10 65 74,4 23 28 7,4 2,8 
Likva 1544—1556 12 45 166,6 32 — 13,8 — 
Munkács 1573—1603 30 3 3,4 29 32,9 0,1 1,09 
Murány 1550—1577 27 91 154,2 53 883,3 5,7 32,7 
Nyitra 1580—1587 7 19 46,1 43 195,4 6,5 27,9 
Palota 1559—1577 18 65 65,6 35 74,4 3,6 4,1 
Sziget 1547—1553 6 37 32,4 44 366 5,4 61 
Trencsén 1549—1557 8 101 67,7 201 — 8,4 — 



VI. TÁBLÁZAT 
NÉHÁNY KISEBB ÉS KÖZEPES VÁRUNK FEGYVERZETE 

A 15 ÉVES HÁBORÚ IDŐSZAKÁBAN 

Várak/évek Lövegek száma 
Kézi lőfegyverek száma 

Várak/évek Lövegek száma 
szakállasok puskák 

Adorján 1602 4 tarack 32 — 
Bajon 1594 1 tarack 35 8 

Belényes 1600 3 tarack 21 — 
Borosjenő 1605 18 különféle 

kisméretű löveg 

76 83 

Csábrág 1603 5 falkonéta 40 10 
Egerszeg 1597 3 tarack 15 — 
Kapu 1593 2 tarack 38 17 

Kékkő 1596 3 falkonéta 24 — 
Keresztúr 1597 — 14 17 

Kesző 1598 4 falkonéta 19 10 Kesző 1598 
2 seregbontó 

19 10 Kesző 1598 

3 ágyú formájú 
szakállas 

19 10 

Kőrösszeg 1602 2 siska 26 — Kőrösszeg 1602 

1 seregbontó 
26 — 

Munkács 1603 10 különféle 
kiskaliberű löveg 

2 seregbontó 

90 117 

Pozsony 1594 1 nehéz 
10 könnyű löveg 

82 266 

Pozsony 1600 1 nehéz 

7 könnyű löveg 
78 180 Pozsony 1600 

1 mozsár 

78 180 

Ság 1604 — 3 6 

Somlyó 1594 1 nehéz 

6 könnyű löveg 
96 117 Somlyó 1594 

1 seregbontó 

96 117 

Sümeg 1597 3 tarack 32 — 
Sümeg 1601 6 tarack 47 _ 
Sümeg 1604 3 falkonéta 49 17 



Várak/évek Lövegek száma 
Kézi lőfegyverek száma 

Várak/évek Lövegek száma 
szakállasok puskák 

Szarvaskő 1596 1 falkonéta 61 — 
Szádvár 1605 3 kiskaliberű ágyú 132 9 Szádvár 1605 

5 tarack 

132 9 

Trencsén 1594 10 falkonéta 
1 mozsár 

118 380 

Üjvár 1596 4 falkonéta 5 — 
Zágráb 1596 8 különféle 

könnyű löveg 
139 3 

megfelelő tusás ágyazatú fegyverek közül került ki.60 E minőségi feltétel meg
léte esetén pedig, a várleltárakban felsorolt fegyverzet mennyiségét až őrség 
szintén nem kis számú kézi fegyvereinek tűzerejével kiegészítve, feladatuk 
ellátásához — néhány kivételtől eltekintve — általában elégségesnek tarthat
juk. 

A lőfegyverek szerepe a magyar katonaság fegyverzetében 
1528—1593 között 

A külföldi gyalogság esetében — mint láttuk — a hadvezetésnek sikerült 
megvalósítania az „egy szálfegyverre két lőfegyver" koncepciót. A hadsereg 
egészének fegyverzetében azonban a tűzfegyverek nem kétszeresen, hanem 
legalább három-négyszeresen múlták felül a hidegfegyvereket. Lőfegyverek 
ugyanis nem csak a külföldi egységek, hanem a keresztény sereg nem kis há
nyadát kitevő magyar katonaság soraiban is igen-igen nagy számmal voltak. 
Váraink felszerelése és a külföldi bajtársak fegyverzete valószínűvé teszi, hogy 
a magyar katonáknak bőségesen volt alkalmuk és lehetőségük a lőfegyverek
kel való megismerkedésre, megbarátkozásra. A kutatás azonban mindezideig 
nem tisztázta kellő alapossággal, kihasználták, kihasználhatták-e ezt a lehető
séget a végváriak. Sikerült-e a magyar katonáknak a lőfegyverek tömeges al
kalmazásával és az ehhez kapcsolódó sajátos taktika átvételével az európai 
hadügyi fejlődés fő irányához felzárkózniuk? S ha igen, hogyan, milyen és 
mekkora hatást gyakoroltak a lőfegyverek a magyar, pontosabban magyar
országi végvári katonaság harcmódjára, harcmodorára. Mi e bonyolult, a XVI. 
századi magyar hadművészet számos fontos problémáját magába foglaló kér
déskörnek csupán egyetlen részterületét vizsgáltuk. Nevezetesen azt, hogy a 

60 Ezt több tényező is bizonyítani látszik. Így például az, hogy a végvárrendszer kiépítése 
és felszerelése jórészt már arra az időszakra esik, amelyben már csak tusás ágyazatú fegy
vereket készítettek. A fontosabb véghelyeket vagy teljesen a király tartotta fenn, vagy segít
séget nyújtott ellátásukhoz, felszerelésükhöz. Ez, iparunk korlátozott kapacitása és az igények 
emelkedése miatt, egyet jelentett a német területeken, illetve a Cseh Királyságban vásárolt jó 
minőségű fegyverek tömeges beáramlásával. Az 50—60-as évek heves várharcaiban a még bevet
hető állapotban megmaradt régi fegyverek, a fokozott használat következtében, tovább fogy
tak, pusztultak. 

Ezek számát nem csak a harcok, hanem a XVI—XVII., de még a XVIII. század első felében 
is ható ún. korszerűsítési tendencia szintén folyamatosan apasztotta. A régi, de ép és erős pus
kacsöveket ugyanis rendkívül egyszerű volt új, korszerű ágyazattal és lakatszerkezettel ellátni. 
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magyar, illetve magyarországi katonaság körében valóban széles körben el
terjedtek voltak-e a lőfegyverek? 

A múlt század végi, e század eleji, illetve a két világháború közötti történet
es hadtörténetírás eredményeire támaszkodó történeti és talán történészi (köz-) 
tudatunkban a XVI. század magyar végvári katonái mindmáig olyan lovagias 
jellemként tűnnek fel, akik „ . . . harc és viadal idején lövő fegyvereket nem 
igen használtak. Az igazi végbeli vitéz a maga erejében és ügyességében bí
zott s nem tartá magához méltónak, hogy ellenfelére puskát emeljen. Még ha 
nagyobb csaták (csapatok) indultak is ki a végekből, puskát legfeljebb a né
met katonák vittek magukkal.61 

Mily plasztikus képe ez az emelkedett szellemű magyar lovagi virtusnak! A 
magyar katona szinte ragyog a puskát szorongató, biztos távolból hadakozó 
huncut német mellett! De vajon csakugyan „méla undorral" fordultak el a 
magyar vitézek a lőfegyverektől? Aligha hihető, hiszen hosszan sorolhatnánk 
azokat az adatokat, melyek tanúsága szerint a lőfegyverek már a XVI. század 
második harmadától fontos, nemegyszer döntő szerepet kaptak a magyaror
szági fegyveres küzdelmekben. 

Már a Mohács utáni pártharcokban jelentős számban találkozunk puskás gya
logosokkal. 1528-ban Patak mellett a Ferdinánd-párti csapatok, amelyek 
„ . . . 500 városi puskás gyalogosból és 1500 huszárból..." állottak, súlyos ve
reséget szenvedtek Szapolyai túlerőben levő katonáitól.62 Ügy tűnik, hogy a 
pénzben nem dúskáló ellenfelek az összecsapásokban előszeretettel alkalmaz
ták az olcsóbbnak számító lövészeket. Hain Gáspár lőcsi krónikájából tudjuk, 
hogy 1537-ben Ferdinánd Felső-Magyarországon működő serege „ . . . 2000 né
met puskásból és 100 vasas lovasból, valamint 500 cseh és morva gyalogosból 
állott..." P De lövészekből a magyarországi zsoldospiac kínálata is kielégítő 
lehetett, hiszen 1532-ben csak Brassó városában 300 puskás darabontot tudtak 
felfogadni.64 

Aligha tévedhetünk nagyot, ha úgy véljük, hogy az ország három részre sza
kadása után, a nagy török hadjáratok véres, elkeseredett várharcai bizonyí
tották be kétséget kizáróan, hogy a kézi lőfegyverek a várvédelem nélkülözhe
tetlen fontosságú eszközeivé váltak. 

Mint az alábbiakból kitűnhet, a kortársak is így vélekedtek, hiszen 1542-
ben Szeged, 1552-ben pedig Lippa védelmére kértek puskás gyalogokat.65 Lo-
sonczi István Temesvár végóráiban követelt elkeseredetten 1000 magyar pixi-
dariust Castaldótól.66 Bakabánya városa 1564 tavaszán 30 jó puskást kért a 
selmeciektől, hogy a város alatt portyázó törököt elriaszthassák.67 Szigetvár 
1566-os ostroma előtt Zrínyi Miklós az alábbi kéréssel fordult Kanizsai Orso
lyához: hogy „ . . . e hely és egyéb tartományok az elkövetkező veszedelmet el
kerülhessék, . . . saját tetszése szerinti számú gyalogpuskást ... ide hozzánk 

61 Takáts Sándor: Magya r tüzes és lövőszerszámok. Századok, 1908. 51. o. ; 
A végvár iak h a g y o m á n y o s h a r c m o d o r á n a k egyik legjobb, ú j abb levél tár i k u t a t á s o k r a épülő 

b e m u t a t á s á t 1. Varga J. János: Szervi torok k a t o n a i szolgálata a XVI—XVII. századi d u n á n t ú l i 
nagyb i r t okon c ímű m u n k á j á n a k 89—106. oldalain. 

62 Hain Gáspár Lőcsei Krón iká ja . Lőcse, 1910—13. 38. o. 
63 Demkó Károly: Magyaro r szág hadiere je a 16. században. HK 1916. 313. o. 
64 Takáts Sándor: A m a g y a r gyalogság mega laku lá sa . Budapest, 1908. (A továbbiakban: Takáts, 

1908) 18. o. 
65 Uo. 15—16. o. 
66 Barabás Samu: Reges ták Erdé ly tör téne téhez 1551—53. Tör t éne lmi Tár , 1892. 270. o. 
67 Matunák Mihály: Drégely és P a l á n k k a t o n a i szerepe a tö rök alat t , 1552—1593. Korpona , 

1901. 23. o. 



Szigetre mielőbb útnak indítani..." szíveskedjék.68 Thúry György, a palotai 
kapitány is lövészeket kért vára védelmére.69 A kanizsai várat 1574-ben és 1577-
ben is 100—100 német lövésszel erősítették meg.70 

Aligha hihetjük, hogy a lovagias magyar katona csak vezetői, parancsnokai 
akaratának engedelmeskedve hagyta magára tukmálni a lőfegyvereket. Elle
ne szól ennek, hogy spanyol, olasz, német bajtársai harcát látva minden ma
gyar vitéz a maga szemével győződhetett meg a tűzfegyverek eredményes
ségéről. 

1543-ban Esztergom ostrománál a török csapatok ismételt rohamai során 
„ ... a spanyolok és bajtársaik ügyesen kezelt lőfegyvereikkel sokakat leterí
tettek, a roham mintegy nyolcz óra hosszat tartott... "7i Szatmár 1562-es 
ostromakor a törökök váratlanul megrohamoztak egy bástyát, de „ . . . Forgács 
egy csapat német gyalogot állomásáról ide rendelt, e csapat gyakorlott lövé
szekből állván, a mieinknek nagy segítségére volt: az ellenség a golyóktól nagy 
számmal elhullván . . . visszafutni kényszeríttetett."72 

A lőfegyverek a nálunk hagyományosnak számító lovas küzdelmek eldönté
sébe is egyre inkább beleszóltak. 1557-ben a Zágráb és Ivanovo között lezaj
lott összecsapásban „ . . .miután a lándzsatörés után a dolog kardra került, a 
lovas vadászok pedig ... lőfegyvereikkel oldalba fogták ..., a török hátat for
dított .. .'\73 Az előbbi eset csaknem pontosan megismétlődött az 1582-ben Nád
udvar mellett lefolyt kisebb ütközetben. A magyar csapatok egy része megfu
tamodott, ám az egrieket vezető Rácz István és Borbély András „ ... Raibitz 
Alberttel, a sléziai vértesek parancsnokával helytálltak, s alig 800 emberrel, a 
túlnyomó, mintegy 2000-nyi ellenséggel sokáig küzdöttek... miután lándzsát 
tőrének, s a dolog kardra került, a török a vértesek karabín tüzét ki nem tart
hatta, s rendetlen futásnak eredt.7i 

Végbeli vitézeink, bár okos ember módjára főleg a más kárán tanultak, jó-
néhány golyózáport megélve saját bőrükön is megtapasztalták, milyen veszé
lyesek a lőfegyverek. 

1543-ban a janicsárok puskatüze szorította le a védőket Székesfehérvár és 
Esztergom falairól.75 1549-ben a királyi hadak Balassa Menyhárt várát, Lévát 
vették ostrom alá. „A spanyolok mit sem mulasztanának el, hogy ... lőfegyve
rekkel az őrséget a faloni megjelenésben gátolják, úgy hogy azok ott magokat 
mutatni nem merészelték."76 Ugyancsak gyilkos gyalogsági tűz szorongatta 
1556-ban Szigetvár védőit. Így számol be erről ez év július 10-én kelt levelében 
Bodor Kristóf, a vár tüzére: „ . . . immár mind a bástyák és falak, mind a lövő 
helyek lerontattak, úgyhogy immár... a vártán meg nem maradhatunk a lö
vések miatt.. ,".77 De nem volt ez másként a vár 1566-os ostroma alatt sem. 
Mint az Csányi Ákos Nádasdinéhoz írott leveléből kiderül, a védők szorult hely
zetben voltak, mert úgy „ . . . lünek reájuk s hogy onnaj belül nappal nem lü-

68 Régi m a g y a r leveles tár XVI—XVII. század. (Szerk. : Hargittay Emil) Budapes t , 1981. 147. 
o. Zr ínyi Miklós N á d a s d y T a m á s n é , Kanizsa i Orso lyának . 1566. ápri l is 19., Csák to rnya . 

69 Istvánffy Miklós: Magyarország tö r t éne te 1490—1606. (Ford í to t t a : Vidovlch György) Debre 
cen, 1867. (A t ovább i akban : Istvánffy) 522. o. 

70 Takáts Sándor: Thengöld i Bornemissza J á n o s . HK 1914. 239. o. é s 532. o. 
71 Istvánffy: 303. o. 
72 Uo. 468. o. 
73 Uo. 432. o. 
74 Uo. 619. o. 
75 Uo. 301. o. és 306. o. 
76 Uo. 326. o. 
77 Szigetvári levelek a tö rök hódol tság korábó l . Szigetvár, 1982. 
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hétnek, éjjel a mit lühetnek, mert nappal sok számtalan lövés esik, ahonnéjt 
onnéjt belül csak egyet lünek."78 

Olyan helyzetben, amikor a végeknek állandóan jelentős túlerővel kellett 
szembenézniük, a védelemben és támadásban egyaránt komoly előnyöket biz
tosító lőfegyverek elvetése nem a magyar katona lovagiasságát, hanem osto
baságát bizonyította volna. Ám forrásainkat alaposan szemügyre véve kiderül, 
hogy épp a végvári harcok sajátos jellege volt az, ami a külföldi katonaság 
példája mellett valósággal kényszerítette a magyar gyalogságot a lőfegyve
rek alkalmazására. így azután nem csodálkozhatunk azon, hogy a magyar gya
logosok már a század közepétől kezdve nagy hozzáértéssel forgatták tűzfegy
vereiket. 

Talán nincs is olyan magyar ember, aki ne tudna valamit nemzeti múltunk 
egyik legfényesebb haditettéről, az egri vár hősies védelméről. Ám az már 
csak néhány szakértő előtt ismeretes, hogy e nagyszerű fegyvertény jórészt a 
magyar puskások érdemeit öregbíti. Szántó Imre szerint ugyanis a vár őrsé
gének 65%-át az 1366 főnyi puskás gyalogos tette ki.79 Emellett a vár raktárai
ban levő 345 szakállas és 287 puska, meg a segélycsapatok által hozott isme
retlen számú lőfegyver lehetővé tette, hogy az egri védők mindegyike tűzfegy
verrel állhasson őrhelyére.80 Talán nem járunk messze az igazságtól, ha úgy 
gondoljuk, hogy katonai szempontból a lőfegyverek tömeges bevetése volt a 
védelem sikerének egyik legfontosabb tényezője. Eleddig úgy véltük, hogy a 
várfalak ellen induló egységekre a védők leadtak egy-két sortüzet majd kezde
tét vette a gyilkos közelharc. Ehelyett azt kell látnunk, hogy a rohamok előtt, 
alatt és feltehetően az egyes támadások között is heves tűzharc folyt. Forgách 
Ferenc így írta le Históriájában az egri ostrom egyik epizódját: Miután a mie
ink lövedékeikkel sok ellenséget megöltek és megsebesítettek, és több órán 
át folyt mindkét oldalról a küzdelem, majd végül ádáz közelharcra került 
sor.. .".8l De Istvánffy is hosszas tűzharcra utal az egri Ókapu ellen októ
ber 12-én intézett roham leírásakor. „ . . . midőn a janicsárok és egyéb gyalo
gok lőfegyver- és nyilakkal a mieinket visszaűzni igyekeztek, Mecskei a fel
hágni akaróknak erélyesen ellenállott... végre . . . a fáradtak helyébe újakat 
vezetett, kik kézigránát, s ügyesen kezelt lőfegyvereikkel az ellenséget nagy 
veszteséggel visszaűzték . . ,"82 

A fizetési listák tanúsága szerint a várőrségek állandó gyalogosai is pus
kások voltak. Az 1553 szeptembere és 1555 szeptembere közötti két év során 
mindvégig 250 puskás képezte a gyulai őrség gyalogságát.81* 

Igen érdekes adatokat találhatunk a magyar gyalogosok fegyverzetéről Bá
thory István lengyel király udvari számadáskönyveiben is. 

1570-ben a király számára több mint ezer, pontosan 1008 darab kézi lőfegy
vert vásároltak. Ebből 2404-et a magyar gyalogosok között ingyen osztottak 
ki.8'' 1580. május 18-án Lippay Ferenc újabb 210 puskát vett át a magyar csa-

78 Németh Béla : Szigetvár tö r téne te . Pécs , 1903. 241. o. 
79 Szántó Imre: Küzde lem a tö rök ter jeszkedés ellen Magyarországon . Az 1551—52. évi v á r h á 

bo rúk . Budapes t , 1985. 191 .o. 
80 L. a IV. tábláza to t . (24—25—26. o.) 
81 Forgách Ferenc: Magya r Histór iá ja 1540—1572. M o n u m e n t a H u n g á r i á é Historica, 1866. 71. o. 
82 Istvánffy: 391—92. o. 
83 Veress Endre: Gyu la város oklevél tára . 1313—1800. Budapes t , 1938. 231., 252—53. o. 
84 Veress Endre: B á t h o r y I s tván lengyel k i rá ly udva r i s zámadáskönyve inek m a g y a r - és e r 

délyországi ada léka i 1576—158G. Budapes t , 1918. (A t o v á b b i a k b a n : Veress, 1918.) 79. o. 



patok számára.8 5 1580 nya rán a magyar gyalogság összlétszáma 3139 főt te t t 
ki.86 Mivel csak júniusban újabb 1392 puskát osztottak ki a magyaroknak, t a 
lán joggal feltételezhetjük, hogy Báthory magyar gyalogsága teljes egészé
ben puskásokból állt.87 

De ott forgolódnak a magyar puskások 1588-ban a Szikszót dúló, több ezer
nyi török haddal folytatott harcban is. 

„Az némötök igön embörködének, 
Törökökben solcat lüvöldözének; 
Magyar hajdúk egyet kettőt ugranak, 
Hozzá! hozzá erősen kiáltanak, 
Az puskákkal törököket hullatják,"88 

1588-ban kedvezett a szerencse, nem így az 1592-es, szintén Szikszó me l 
lett lezajlott összecsapásban. A lovasság ál tal magára hagyot t magyar gya
logság heroikus küzdelmét Prépos tváry Bálint egri főkapi tány levele alapján 
idézzük fel. „A gyalogok szegények mind oda vesztenek! Egy halomra állot-
tanak volt, arról sokáig vívtak. Azt megvették tőlük. Még más halomra men
tek s azt halálig meg nem adták. Igen sok törököt lőttek el, míg porukban, go-
lyobicsukban tartott. Végre szablyára kőitek. Kérték őket a törökök, hogy 
megadják magokat; de nem adták meg magokat. Erre seregbontókat, tarac
kokat vittek reájok. Az egész török had, mind lovas mind gyalog nagy ost
rommal vette meg tőlük az halmot. így vágták le szegényeket."89 

A nagyobb összecsapások mellett a por tyák, lesvetések sem eshettek meg im
már lövöldözés nélkül. Már 1549-ben így panaszkodott a pécsi Dervis bég: „. . . az 
Zygethyek lesben wolthak wala,... mynden népek pwsskasok . . .".90 Trombi 
tás Balázs fonyódi kapi tány leveléből pedig ki tűnt , hogy a vitézi élet r oman
tikáját kevésbé átérző végbeliek bizony n e m restelltek messziről, lesből tüzet 
nyitni. Mint megtudjuk , , . . . ket helen lessek volth, azt mondgyak a zegeny 
nep hogy lövoes myath thyzonhet torok sebessedeth meg, meghys haltak bé
nek, s thyz loo sebesedeth megh .. ."91 

A lőfegyverek széles körű magyarországi elterjedtségének a csaták, os t ro
mok, ra j taütések leírásain k ívül más bizonyítékait is megemlí thet jük. 

1579. április 6-i levelében „ . . . Beszterczebánya városa gyanúsítja az ocsovai 
és szalatnai parasztokat, hogy titokban meghódoltak a törököknek, mivel az
előtt folyton szökdöstek hazulról, most meg elég nyugodtan otthon vannak. 
S akik azelőtt kardot vagy puskát hordtak, ma csupán botot hordanak."92 

Ezek szerint t ehá t — legalábbis a ha tá rv idékeken — nem volt szokatlan do
log, hogy a föld népe lőfegyvert viselt. A városokban és mezővárosokban pe 
dig egészen közönséges volt a puska. Szikszó mezőváros fiatalsága 1588-ban 
még a török por tyázókkal is felvette a harcot , a „ . . . fallal ellátott templom-

85 Veress, 1918: 125. o. 
86 Uo. 
87 Uo. 122. O. 
88 Thaly Kálmán: Ismeretlen históriás énekek. Rákóczi Zsigmond győzödelme Szikszónál. 

Századok, 1871., 116. o. 
89 Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Budapest, 1980. (A továbbiakban: Csorba) 93. O. 
90 Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1504—1560. Pest, 1861. (A továb

biakban: Szalay} 11. o. 
91 Szalay: 169. o. 
92 Matunák Mihály: Véghles vára. Lenyomat a „Garamvidéke"-ből. Breznóbánya, 1904. 67. o. 
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ba zárkózott, s megrakván azt falipuskákkal, férfiasan vedé."93 A török beüté
sektől szintén fenyegetett Forró elöljárósága pedig fegyvert nem, csak puska
port és ólmot kért Kassa városától.94 

Mint az talán már az eddig felsoroltak alapján is világossá válhatott, a ma
gyar történelem egyik legromantikusabbnak tartott korszakát már nem A 
koppányi aga testamentumából ismert, kedélyes és lovagias bajvívások jelle
mezték. A szemben álló felek minden eszközét, a lőfegyvereket is felhasznál
tak az ellenség pusztítására. 

Kőszeg 1532-es ostromakor, „ ... a rohanókat ágyúk s puskalövésekkel fo
gadták, s bennök nagy kárt tettek; úgy hogy a sáncz halottakkal telt meg.'m 

Pangratz Swankier, Kőszeg város jegyzője az ostromról készített leírásban név 
szerint felsorolta azt a 24 városi tisztségviselőt, akik a vár védelmét irányítot
ták. Közülük nyolcat lőttek agyon, nyolcan megsebesültek, de ezek közül csak 
kettőről tudjuk biztosan, hogy lőtt sebe volt. összegezve, a tisztikar vesztesége 
halottakban és sebesültekben 66,6% volt, ebből a lőfegyverek rovására írható 
62,5%. (A várost védő polgárok közül 400-at lőttek agyon.)90 

Hasonlóan magas arányszámokat kapunk, ha Tinódinak a Szitnya, Léva, 
Csábrág és Murán váraknak megvevése című munkájából a Lévát védő magyar 
főemberek veszteségeit elemezzük. A felsorolt 31 tiszt közül 19 elesett és 17-et 
lőfegyver terített le. Egyet levágtak, egyről nem tudni, mi módon vesztette 
életét. A tiszti állomány teljes vesztesége tehát 61,3%, ennek 89,5%-át a kézi 
lőfegyverek okozták.97 

Hogy a hadakozásban valami véglegesen megváltozott, hogy a testi erő, az 
ügyesség, már nem olyan fontos, hogy a lovagi szellem maradványai eltűnő
ben vannak, azt a kortársak is megérezték, s megértették. Ennek bizonyságá
ul hadd álljanak itt a költő és katona Tinódi Sebestyén lévai ostromot idéző 
sorai : 

„Nám az tisztös vitézök hullanak vala 
Szablyájokkal semmit sem ártanak vala, 
Mert mind fekete merő fegyverös vala, 
Puskájok kettő is, az mia vesznek vala.'m 

A lőfegyverek aránya és jelentősége 
a magyar katonaság fegyverzetében a „hosszú háború" idején 

A hadviselésnek a XVI. század második felétől felgyorsuló átalakulása — me
lyet a kézi lőfegyverek számának és jelentőségének emelkedése jellemez a leg
jobban — Magyarországon a 15 éves háború éveiben érte el csúcspontját. 

A háború kisebb-nagyobb összecsapásairól szóló jelentésekben, feljegyzé
sekben ugyanis se szeri, se száma azoknak a részleteknek, melyek bizonyít-

93 Istvánffy: 649. o. 
94 Csorba: 90. o. 
95 Istvánffy: 21. O. 
96 Kőszeg várának emlékezete. (Szerk. : Bariska István) Budapest, 1982. 43—44. o. 
97 Tinódi Sebestyén: Krónika. Budapest, 1984. (A továbbiakban: Tinódi, Krónika) Szitnya, 

Léva, Csábrág . . . 359—360. o. 
98 Tinódi: Krónika. Szitnya, Léva, Csábrág. . . 360. o. A vár elleni végső rohamban részt 

vettek a fekete lovasok is. Rájuk utal a költemény „fekete merő fegyverös" kifejezése. 
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ják, hogy a magyar gyalogosok körében rendkívül elterjedt s kedvélt volt a 
lőfegyver. 

1596 februárjában például a hajdúk éjszakai rajtaütéssel megpróbálták el
foglalni a török kézen lévő Vácot. Az éjszakai harcban „ . . . egy hajót, mellyel 
sok török a Dunán akart menekülni, részben a túlterhelés részben a hajdúk 
heves tüzelése elsüllyesztett..."" 1597-ben Doboczky György Pálffy Miklós
nak írt jelentésében említette, hogy „ . . . az Kihai megholt az Sebben meület 
az Hajdúk leottek volt megh az Zigetben,.. ."10° 

Ortelius Magyar Krónikájának lapjain számolt be 25 végvári gyalogos ér
dekes kalandjáról. A vitézek, Szigetvár felé indulva, nagyobb lovas csapatra 
lettek figyelmesek. Mivel a közeledők a német lovasok szokásos öltözetét visel
ték, a legények úgy vélték, a kanizsai helyőrség katonáit látják. Csak amikor 
a két csapat egymás közelébe ért, derült ki, hogy a lovasok álruhás törökök. 
A helyzetet felismerve a végváriak egy Dráva-parti sűrű erdőbe vették be 
magukat és „ . . . puskáikkal bátran ellenálltak az ellenségnek ...". A török lo
vasok látván, hogy a fák sűrűsége miatt nem férhetnek hozzá a makacsul tü
zelő ellenfélhez, elküldtek gyalogságért. Ám mire az erősítés megérkezett, a 
furfangos végváriak néhány kivágott fából tutajt készítettek és a Dráván át 
elmenekültek. A csetepatéban állítólag 17 török meghalt, 20 súlyosan megse
besült. A lőfegyvereiket ügyesen használó gyalogosaink közül mindössze 4 
maradt holtan a csatatéren.101 

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hajdú katonaság 1599-es tolnai ak
cióját az egész magyarországi török hadsereg megérezte. A Dunán erős bizto
sítással Buda felé tartó török hajók gyomrában a nagy mennyiségű élelmiszer, 
lőszer, hadianyag mellett ott lapult az egész hadsereg zsoldja. A hajdúk lesbe 
álltak, „ ... a török ... hevesen küzdött; de a hajdúság sűrű golyózáport szórt 
ellenségére, a partról pedig két nem rég elvett ágyú vesztegette a hajókat.. ."102 

Az összecsapásban az 1258 hajdú közül mindössze hatan estek el és kilencen 
sebesültek meg súlyosan.103 Ebből a meglepően alacsony veszteségből arra kö
vetkeztethetünk, hogy katonáink a győzelmet feltehetően közelharc nélkül, 
fegyvereik tűzerejére támaszkodva vívták ki. Valószínűleg ennek köszönhették 
azt is, hogy sikerrel küzdöttek meg az ellenük küldött büntető expedícióval. 
„ ... az hajdúk ... egy éjjel valami szoros úton, berkekben erdőben útokáí 
megállván, és nagy hosszan kétfelől puskásokkal az erdőt meg- s beálltak. 
Másnap, mikor a török odaérkezett volna, mindenfelől keményen kezdték az 
elnyúlt törököt lőni, vágni... 500 töröknél többet öltek meg .. ."m 

Egy egész kötetet is összeállíthatnánk az ilyen és ehhez hasonló epizódokból. 
Elgondolkodtató azonban, hogy a forrásanyagban többnyire csak olyan leírá
sokat találunk, melyek a magyar, illetve magyarországi gyalogságot egyértel-

99 „ . . . ein Schiff da re in viel T ü r e k e n die f lucht de r T h o n a w zu g e n o m m e n u n d sich d a m i t 
salvirn wollen durch schwere der menge auch durch strackes schiessen der Hayducken zu grund 
gegangen . . . " Ortelius: 305. o. 

100 Had tö r t éne lmi Levél tár , T ö r ö k k o r i gyű j t emény , 1597/14. (A t o v á b b i a k b a n : HL Tkgy.) 
101 Ortelius: 433. o. 
102 Istvánffy: 819. o. 
103 Marczali Henrik : Reges ták külföldi levé l tá rakból . Budapes t , 1882. 85. o. 
104 Illésházy István n á d o r feljegyzései. 1592—1603. M o n u m e n t a H u n g á r i á é His tor ica . Sc r ip -

tores VII. Pes t , 1863. (A t o v á b b i a k b a n : Illésházy) 67. o. ; 
A ha jdúk hódol tságbel i ka tona i szerepéről , t e v é k e n y s é g ü k é r t ékérő l 1. Szakály Ferenc: Ma

g y a r adóz ta tás a t ö rök hódol t ságban , 154—156. o., i l letve u g y a n ő a Bocska i k í sé re tében a Rá 
kosmezőn c ímű köte t bevezető t a n u l m á n y á n a k 16—18. o lda lán . 
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műén lőfegyverrel harcolónak mondják. Elképzelhető lenne netán, hogy erre 
az időszakra a magyarországi gyalogság már teljes egészében átállt a lőfegy
verek alkalmazására? 

Szepsi Laczkó Máténak a hatvan^turai csatáról szóló leírásából megtudhat
juk, hogy „A török taraczkinak kilövése alatt az egész magyar gyalogság mind 
a földre leborult és semmi kár nem lőtt az taraczkok mián bennök; azután mind 
talpra állván úgy kezdöttenek harczolni és lőni.. ,".105 E szokatlan hadmoz
dulat közvetve a magyarok lőfegyverrel való felszereltségét bizonyítja. Elkép
zelhetetlen ugyanis, hogy a harcrendben álló lándzsások hasra vessék magukat. 
Ezt csak a lőfegyver tette lehetővé. 

Thurzó György írja Esztergom alól, hogy „A török gyakorta üt ki az sánczra, 
az német uraim, még oda sem érkeztek török uraim mingyárást elfutnak; ha
nem immár magyar gyalogot kellett vinni az sánczban.. ."I0fi Márpedig ost
romárokba az adott időszakban kizárólag csak puskás gyalogost állítottak. 

Pecsevi a mezőkeresztesi csatára felsorakozó keresztény sereg harcrendjének 
leírásakor a hajdú és a puskás kifejezéseket szinonim fogalmakként használta, 
így ír: „Néhány magyar puskás csapat, vagyis hajdú is volt."m 

Közvetve szintén a magyarok lövész voltát bizonyítja egy másik rendkívül 
érdekes jelenség is. Johann Friedrich von Mörspurg 1598. április 13-án meg
bízást kapott egy 4000 főből álló német gyalogezred felállítására. Mint a szö
vegből kiderül, „Az ezrednek tíz, egyenként 3 vagy 400 embert számláló zász
lóaljból kell állnia . . . (a margón betoldás) akik között azonban magyaroknak 
nem szabad lenniük .. .",08 Egy másik német gyalogezred Bestallung j ában pe
dig ezt olvashatjuk: „Zászlóáljainkba pedig a magyar nemzetből nem akarunk 
katonákat se toborozni, se felvenni, sem szolgálatban tartani.. ."I0!1 Mindez 
teljesen összhangban áll az 1598. évi 18. törvénycikk 1. paragrafusával, mely 
kimondta, hogy „Ö felsége a német kapitány uraknak most azonnal szigorúan 
meghagyja, hogy magyarokat zsoldba ne fogadjanak és német katonai soruk
ba be ne vegyenek, a fölfogadottakat és bevetteket legott elbocsássak."*I0 Nos, 
ha már törvényi szabályozásra volt szükség, valóban jelentős számban lehet
tek magyarországiak a külföldi ezredekben. Itt azonban feltehetően csak lö
vészként szolgálhattak, hiszen a pikás felszerelés meglehetősen drága volt, 
s egyébként is, ez a harcmodor teljesen idegen volt a magyarországi katonák 
lelkületétől. 

A fentiek mellett mindenképpen meg kell említenünk azon közvetlen bizo
nyítékok sorát is, melyek alig hagynak kétséget afelől, hogy ebben az időszak
ban a hivatásszerűen katonáskodó magyar gyalogosok tömegeinek fő harcesz
köze már a lőfegyver volt. 

Az országgyűlési végzések alapján a megyék által kiállított gyalogosok — mint 
az Majtényi László és Pogrányi Benedek jelentéséből kiderül — általában való
ban puskások voltak. Mint írják, „ . . . Elerkestek az Warmegyekys, Reway wram 

105 Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok. III. Kolozsvár, 1855. 26. o. 
106 Gróf Thurzó György levelei nejéhez I—II. Budapest, 1876. 1/77. o. 
107 Karácson Imre: Török történetírók. 1566—1659. In: Török-magyarkori történelmi emlékek 

V. Budapest, 1916. (A továbbiakban: Karácson) 136. o. 
108 „Das Regiment solle in Zehen gleiche Fandi und Jedes auf 400 od 300 Man (a margón 

javítás: darund aber kheinen d ungarisch nation sein soll) . . ." Bst. 1598/574. 
109 „Und unseren fandl wölln wir kheine khnecht so ungarischer nation sein wed werbn 

aufhaltn nach undhaltten . . . " Bst. 1598/575. 
110 Magyar Törvénytár 1526—1608. (Szerk. : Márkus Dezső) Budapest, 1899. (A továbbiakban: 

Törvénytár 1525—1608) 841. o. 
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Thwroth warmegyewel egen Jo mogyawal es Jo Zerrel, minden portatul eg j 
egy puskással.. .".íli 

Bars 1602. évi statútuma szerint a porták után kiállított gyalogosok fegyver
zetének kardból, puskából, az ehhez szükséges 50 golyóbisból és fél libra lő
porból kellett állnia.112 

Wilhelm Dillich Magyar Krónikája szerint „A hajdúk ... rövid, egy kara
bélynál nem sokkal hosszabb puskát használnak, bal oldalukon szablyát, jobb 
oldalukon, az övükre erősített gyűrűben pedig egy baltát vagy csákányt hor
danak .. . Ha valaki közölük nem elég tehetős, mindaddig lándzsát használ, 
míg nem tud puskát venni."m 

Az ostromlott Kanizsa megsegítésére induló keresztény sereget ábrázoló hi
teles rajzok szerint a szlavóniai, horvát és magyar gyalogosok mindegyike pus
kás volt.114 

Adolf Althan ezredest 1604. július 14-én 6000 magyar hajdú toborzásával 
bízták meg. Az előírás szerint a felfogadottak mindegyike „ . . . miként az a ma
gyar nemzetnél szokásos és használatos . . . jó vágó fegyverrel és puskával le
gyen ellátva és felszerelve .. ."115 

A lőfegyverek a magyar hadszervezetben olyan elemi erejű változásokat 
indítottak el, amelyek a legkonvencionálisabb fegyverzetű és harcmodorú ma
gyar csapatnemet, a huszárságot is kikezdték. 

1594. február 19-i dátummal maradt fenn az az irat amely Seyfried von Kol-
lonitsch számára megbízást adott 3000 magyar gyalogos, 500 kozák és 1000 ma
gyar lovas toborzására.116 Az iratnak azon része, amely a magyar lovasokra 
vonatkozik, egy eredetileg német lovasok számára készült Bestallung, amelyet 
beírásokkal, áthúzásokkal, kihagyásokkal alakítottak át. De míg a zsoldra, 
szervezetre stb. vonatkozó előírásokat gondosan átjavították, a fegyverzeti elő
írásokon mit sem változtattak. Elképzelhető talán, hogy a magyar lovasság 
egyes alakulatai már a háború kezdeti szakaszában német mintára, lőfegy
verrel lettek volna felfegyverezve? 

Nagyon is könnyen! A hadvezetés ugyanis már 1577-től tudatosan törekedett 
a lovas puskások számának növelésére. Emellett, ha egy huszár kopja helyett 
puskát és pisztolyt szerzett, felszerelése — elméletileg — kielégítette a német 
lovasság fegyverzeti előírásait is. A huszár tradicionális fegyverzete ugyanis 
éppúgy tartalmazta a sisakot, könnyű hát- és mellvértet, mint a német lovas 
lövészeké. Legfeljebb az egyes darabok stílusa, készítési módja különbözött, 
ám ezt az előírások nem tilalmazták. 

A hagyományosan kopjával harcoló magyar lovasság fegyverzeti egységé
nek megbomlását jelzi az 1596. évi 22. törvénycikk 1. paragrafusa is. Eszerint 
„ . . . ebben az évben a magyarok, horvátok és szlavónok közül senki az idegen 

111 HL Tkgy. 1594/25. 
112 Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszerve

zetben. Budapest, 1971. 95. o. 
113 Dülich, Wilhelm: Ungarische Chronica. Cassel, 1600 (A továbbiakban: Dilllch) 28. o. 
114 Ivanics Mária kedves kollégám bécsi levéltári kutatásai alatt bukkant rá az „Ordnung 

zu der Batala oder General Schlacht Ordnung den 5. Octobris Anno 1600 . . ." címet viselő iratra, 
melynek egy másolatát rendelkezésemre bocsátotta. Szívességét ez úton is köszönöm. Az irat 
jelzete, AFA 1600 13/3. 

115 ,, . . . mit guetten streik überwehrn und röhren wie es bey den hungarisch nation ge
brauchig und herkhumen . . . " Bst. 1604/778. 

116 Bst. 1594/470. 

— 37 — 



urak és tartományok zsoldjába és szolgálatába ne álljon . . . és a vasasok, (lo
vas lövészek) és kozákok közé magát ne írassa."117 A ho rvá t származású, a m a 
gyarokat kedvelő Seyfried KoUonitsch 1596 decemberében egy 700 főből álló 
német lövészegység felállítására kapot t megbízást. Az i ra t hangsúlyozta, hogy 
ezen lé tszámnak a német és nem más nemzetek fiaiból kell kitelnie.118 Ügy 
látszik azonban, KoUonitsch fittyet hányt az efféle t i l tásoknak. Legalábbis er
re következte thetünk a 700 lovas lövészre 1597 decemberében újólag kiadot t 
megbízás kísérő irataiból. A Hadi tanácsnak feltehetőleg tudomására jutot t , 
hogy KoUonitsch — az előírások ellenére — a német lovasok közé magyaroka t is 
felfogadott. Azonnal magyarázatot követel tek a hadfogadást felügyelő ma
gyarországi mustramester tő l . íme a je lentés : 

„Kegyelmes Uram. íme a KoUonitsch ezredes úr alatt már korábban is szol
gált 16, jól jelszerelt magyar lovas, akik, az ezredes úr szavai szerint, az elő-
hadban igen szükségesek. A 600 lovas lövész mustráján megjelentek és meg-
mustráltattak : 

Ribanitsch Janusch 4 lóval 
Cornera Janusch 3 lóval 
Satory Mihal 2 lóval 
Ibrahni Mathe 2 lóval 
Schomogy Michlosch 3 lóval 
Spahy Janusch 2 lóval 

ő Kegyelmessége (leg)alázatosabb (szolgája) 
M(atthias) Boranitsch"m 

Ügy látszik, még annak is fennállt a „veszélye", hogy a magyarok a hagyo
mányosan német csapatnemnek számító fekete lovasok közé is „befurakodnak". 
Carl Ludwig Tet tauer megbízása 1000 lovasra szólt, akiknek „ . . . kivétel nél
kül a német és nem más, kiváltképp nem a magyar nemzetből származóknak 
kell lenniük .. ."iA) 

A magyar lovasok azonban nem csak a német, vagy más külföldi egységek 
kötelékében ismerkedhet tek meg a lőfegyverekkel. Wilhelm Dillich már idé
zett művében a huszárok fegyverzetének jellemző darabjaként említi a pisz
tolyt. „A huszárok nyitott sisakot, a lábukig érő páncélt viselnek. A bal olda
lukon szablyát, a jobb combjuk alatt egy tőrt hordanak. Kezükben kopja . . . 
hátul, a nyereg mögött, egy tokban pisztolyt is viselnek."1'21 

A háború folyamán többször ta lá lkoztunk olyan magyar lovas csapatokkal 
is amelyeknek fő fegyvere m á r nem a kopja, hanem a lőfegyver volt. 

1594-ben a Győr alat t i harcokban a ta tá rok egyik átkelési kísérletét „ . . .Pál-
ffy úr lovas puskás zászlóalja, és a német lovasok ..." közösen ver ték vissza.122 

Thurzó György Buda alóli egyik levelében pedig így számol be nejének a ha r 
cokról: „ ... az alsó táborban megint volt két száz puskás lovasom gróf Sultczal, 
az budai lovas és janicsár kitöröttenek volt reájok az Dunárul, melyekre reá-

117 T ö r v é n y t á r 1526—1602. : 789. o. 
118 „ . . . u n d e r we lche r anzal l n u r de r Teü t schen u n d sons ten k h e i n e r a n d e r e n na t ion es 

sey . . . " Bst. 1596/516. 
119 Bst. 1597/557. 
120 " . . . 1000 Reu t t e r we lche alle (javítás a margón: Teutscher und keinen anderen inson-

derha i t d a r u n d e n k h e i n e n dá ungar i sch na t ion . . . " Bs t . 1598/599. 
121 Dlllich: 26. o. 
122 Ortelius: 230. o. 



juk menvén az vármegyékbűi kiszedett puskás lovasim, úgymint két százan, 
meg futamitották az törököt... Az török volt eggyel-mással 400."m 

Hogy a magyar lovasság kopj ás harcmodora a 15 éves háború idején vál
ságba került, jelzi az 1596. évi 20. törvénycikk is, mely a törvény szigorával 
igyekezett megtartani a katonák kezében hagyományos fegyvereiket. Kimond
ja: „Tartozzék minden lovas, ki négy vagy kevesebb ló után vett zsoldot, lándsát 
is magával hordani és egyszersmind a szolgái is. Ha vonakodnék, a főkapitány 
veréssel, vagy más alkalmas eszközzel kényszerítse reá őt. "m Érdekes módon 
ellentmond ennek, hogy 1603-ban Kollonitschnak 1000 olyan „huszárt" kellett 
kiállítania, „ . . . akik két hosszú arquebussel, nem pedig kopjával legyenek el
látva és felszerelve .. ,"125 

Az eddig felsorolt adalékok talán kellőképpen valószínűsíthették, hogy a 15 
éves háború éveiben a lőfegyverek — a kedvező harci tapasztalatok, az egyéni 
érdekeltség és a hadvezetés határozott koncepciójának együttes hatására — 
megkezdték a magyar hadszervezet és harcmodor átalakítását, felzárkóztatását 
az „európai" hadművészet színvonalához. 

A kézi lőfegyverek a magyarországi harcokban 
1593—1605 

Mint arról az előző oldalakon megbizonyosodhattunk, a 15 éves háború idő
szakában a keresztény seregeknek nemcsak a külföldiekből, hanem a hazai
akból álló része is már nagyobb részt lőfegyverekkel harcolt. A tűzfegyverek 
magas aránya azonban csak olyan alapfeltétel, amely lehetőséget teremtett 
ugyan egy új, a tűzerőre építő harcászat kialakulásához, de nem bizonyítja 
feltétlenül annak meglétét. Azt, hogy a század végére a lőfegyverek a magyar
országi hadszíntéren is alapvetően átalakították a taktikát, az alábbiakban egy, 
a 15 éves háború harcairól készült reprezentatív minta segítségével szeretnénk 
bizonyítani. 

E fegyvereknek a korszakban játszott szerepére világít rá az is, hogy a ka
tonák értékét ekkor már gyakran az határozta meg, hogy mekkora jártasság
gal rendelkeztek a lőfegyverekkel folytatott harcban. Legalábbis erre utal a 
török szolgálatban, vagy fogságban levő „Gergel Deák" Huszár Péterhez írott 
leve. A török sereg főerejéről, a janicsárokról így írt: „...tyz ezer Janchar 
wagion azt az tyz Ezer Janchart Papay Wezpremy es Palotay gyalogh megh 
Wery... amaz tyzed gyarmekeketh, kinek soha nem Volt Puska kezeben chak 
most.. "m Egy Nógrád katonai helyzetéről szóló, szakértőre valló kémjelentés 
a váron kívül tartott őrséget így jellemzi: „ . . .most mintegj negjven ianchar-
nak mongiak de semyt nem tudnak az puskahoz.. ,".127 

A hadhoz értő hivatásos katona, az éles szemű Prépostváry Bálint egri fő-
kaptiány a hadjáratok közötti, téli időben is igen fontos szerepet szánt a pus
kásoknak. „Immár azt eszwnkbe voettuk, czak ket avagi haro(m) puskást erez-

123 Kubinyi: Századok, 1871. 693. o. 
124 Törvénytár 1526—1608: 789. o. 
125 1000 husarn so mit zween langen Archibusler Rhörn und nicht mit Copien gestaffiert 

und versehen sein sollen . . . " Bst. 1603/744. 
126 HL. Tkgy. 1593/6. 
127 Uo. 1594/20. 
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zenek egi faluban, ra ne(ra) migien, annak jelette az mint el ózol az Tatar, 
hol tíz, hol huz, azoknak könien elenekalhatna(n)ak,. ..".128 

A háború alatt hol itt, hol ott felbukkanó portyázó török és tatár csapatok 
állandó rettegésben tartották mind a határközeli, mind pedig a beljebb fekvő 
települések lakóit. A végvárak katonasága nem tudott ugyanis mindenkor 
időben segítséget vinni a megtámadottaknak. A falvak, városok és mezővárosok 
népe tehát önmagát, javait és szeretteit védelmezve, fegyverfogásra kénysze
rült. 1599 októberében, mint azt Rappach Kristófnak, Végles zálogbirtokosának 
beszámolójából megtudjuk, a tatárok, átkelve a Garamon „ . . . Bucsnak for
dultak s azt fosztogatni s lángba borítani akarták. A szegény derék emberek 
azonban templomukba . . . vették magukat s lövésekkel vitézül védekezve, a 
tatárokat elűzték . . . Azután Zólyom városára fordultak . . . de innen is elker
gették őket tüzeléssel... miután Szényéről puskatűzzel elkergették őket, Ba-
dinnak estek ...". Itt-ott azonban, mint például Nagyszalatnán, sikerrel jártak 
és foglyokat ejtettek. Ám ekkor, mint azt Rappach meséli, a nagyszalatnai 
jobbágyok „ . . . felküldtek a plébános urat hozzám s arra kértek, hogy küld
jek nekik segítségül néhány puskást, mert ők hajnalban meg akarják támadni 
a tatárokat. Küldtem nekik tehát 18 lövészt, ők azonban nem várták be eze
ket s közülök vagy 40 puskás s mások az erdőbe rohantak, a tatárokat megtá
madták .. ." s a meglepett portyázok kezéből a foglyokat kiszabadították.129 

A parasztság mellett a veszélyeztetett városok lakói is gyakorlottak lehettek 
a lőfegyverek forgatásában — vagy ha nem, hát legalább igyekeztek megtanul
ni, s begyakorolni az azokkal való bánást. A lőcseiek például 1599-ben alakí
tották meg városi lövészegyletüket. (Schützenbrüderschaft)l:!0 

Azt, hogy az ország nem nemesi lakosságának fegyverviselése köztudott, 
sőt bevett dolog volt, bizonyítja az 1596. évi országgyűlés 50. cikkelyének 3. 
paragrafusa is. Ez kimondta, hogy a salétromot mindenki „ . . . fizetés mellett 
belföldieknek és ne az ellenségnek adja el, vagy a maga számára megtartsa, 
hogy kiváltképen a mostani időben, úgy az urak, mint a nemesek, továbbá a 
szabad városok, mezővárosok, várak és kastélyok és ezeknek katonái és job
bágyai a lövőeszközök számára, lőporhoz jussanak."131 

Bármilyen elterjedtek voltak is a kézi lőfegyverek a polgári lakosság köré
ben, igazi működési területük mégis csak a csatamezők, ostromárkok világa 
volt. Térjünk hát vissza oda ahol ezrével, tízezrével dörögtek a fegyverek, s 
lássuk mire voltak képesek ! 

A korabeli kézi lőfegyvereket eddig általában ormótlan, jobbára csak de
fenzív harcra alkalmas fegyvernek tartották, noha — mint azt a 15 éves há
ború időszakából származó jó néhány forrás igazolhatja — megfelelő harcrendi 
formációk alkalmazásával támadásra is tökéletesen alkalmasak voltak. A fo
lyamatosan tüzelő s közben előre mozgó lövészek támadó erejét a szerencsétlen 
kimenetelű mezőkeresztesi csata eseményei is igazolhatják. Mint Kjatib Cse
lebi írja, „Az átkozottak észrevették, hogy katonaságunknál ágyú és puska nincs, 
azért, két-háromezer lovasuk a gázlón átjött, a gyalogságuk pedig puskával 

128 UO. 1594/57. 
129 Matunák : Véghles , 136—138. o. 
130 Hain: 335. o. 
131 T ö r v é n y t á r 1526—1608: 803. o. 



lövöldözve jött előre."132 Istvánffy szerint is a „ . . . lövész gyalogság elfoglalván 
a tért, a mocsáron átkelt, s az ellenséget... futásra kényszeríti.. ,".133 Pecsevi 
is kiemelte, hogy „A hitetlenek . . . puskáikkal lövöldözve, trombitákat fújva, 
dobot verve . . . a táborunk felé jöttek."m Jóllehet a többnapos küzdelem a ke
resztény erők vereségével végződött, a császári-királyi hadsereg, tűzerejére 
támaszkodva mindvégig, egészen a török táborba való behatolásig uralta a 
csatateret. S bár ez az ütközet elveszett, a lőfegyverek tüze számos más eset
ben kivívta a győzelmet. Sziszeknél Auersperg lovas puskásainak állandóan 
megújuló sortüzei törték meg a török harcrendet.135 1595-ben az Esztergom 
felmentésére érkező török csapatokat a német lovas lövészek tüze és a vallon 
kürasszírok rohama futamítottta meg.136 A Petrinja segítségére siető keresztény 
csapatok összecsaptak a törökkel, de „ . . . a harcz nem soká tartott, mert a pus
kásoktól meglövöldözött török csakhamar hátat fordított.. .".137 De így esett 
ez 1603-ban a Sárvíz mellett is, ahol „ ... a puskások tüze az ellenséget megtöré 
s az hátat fordít.. .".** 

A lőfegyverek nem csak az előnyomulásban, hanem a harc befejező szakaszá
ban, az üldözésben is fontos szerepet kaptak. 1596 szeptemberében Petrinja alatt 
a Herberstein és Lenkovitz vezette had vereséget mért a török csapatokra. A 
Kulpán át visszavonuló ellenséges katonák közül sokan vízbe fúltak, sokakat 
pedig a muskétások lőttek agyon menekülés közben.139 

A kellő szakértelemmel irányított csapatok tüze a visszavonulás fedezésére 
is tökéletesen alkalmas volt, amint azt a Pecsevi tollából származó, a vác-
verőcei csatáról szóló forrásrészlet is igazolhatja. A harc során „Három-négy 
magyar csapat kijött s egy darabig verekedtünk egymással, azután előttünk sza
ladva, az iszlám sereget... a bástyák puskásai elé vonták."m 1602-ben pedig 
a Pest alatti összecsapásból visszavonuló keresztény csapatok hátrálását fe
dezte 200 puskás folytonos tüzelése.141 A lőfegyverek terv- és szakszerű fel
használása nem csak egyes alakulatok, hanem, ha kellett egy egész hadsereg 
nagyobb veszteségek nélküli visszavonulását is lehetővé tette. 1601-ben a Szé
kesfehérvár melletti harcokban a keresztény sereg többször volt kénytelen fel
adni állásait. Az új pozíciók elfoglalásakor „Csak lassan haladtak s egy-egy 
kődobásnyi helyen megállottak s köröskörül... lövöldöztek."^2 

A lőfegyverek azonban nem csak az ütközetekben, hanem mindenféle más 
fegyveres akcióban is egyre fontosabb szerepet kaptak. Mihály vajda megö-
letésekor „Basta úr ... ennek végrehajtására 200 német és 200 vallon puskást 
küldött. . . hogy sátorát vegyék körül és váratlanul rohanják meg . . .".L''3 De a 
lövészek kivették részüket a portyákból, rajtaütésekből is. Vegyük például 
a pesti helyőrséghez tartozó 60 muskétás akcióját. 1603 februárjában a Lehner 

132 Karácson: 259. o.; Az ú jabb ér téke lések közül , me lyek k iemel ik a ke resz tény sereg h a r 
cászat i fölényét , a legjobb Tóth Sándor László: A mezőkeresz tes i csa ta tö r t éne te (1596. ok tóbe r 
26.) c ímű szintézise. 
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139 Ortelius: 327. o. 
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kapitány vezette német katonák, a Dunán átkelve, rajtaütöttek az egyik budai 
török fürdőn, nem kis riadalmat keltve a lakosság körében.144 

A lőfegyverekkel felszerelt egységek képezték a penge élét a 15 éves háború 
egyik leggondosabban előkészített és professzionista módon végrehajtott raj
taütése — a győri vár visszafoglalása — során is. Az alaposan megtervezett 
akcióban minden egységnek megvolt a helye. A gyalogosok mellett „ . . . lovas 
puskást is bocsáttak volt az utczákra, az ki öldÖzze, lövöldözze és csoportban 
ne hagyja az törököt gyűlni."1'*5 Az oroszlánként küzdő győri pasával is két 
lövés végzett.146 

A muskétásokat és lövészeket fegyverzetük deszantfeladatok végrehajtására 
is alkalmassá tette, ahogyan azt Buda és Pest 1602-es ostroma során többször 
is bizonyították. Október harmadikán, a szárazföldi támadással egyidőben, 300 
vallon muskétás — a küzdelmet imígyen eldöntve — partra szállt a Vízivá
rost védő török őrség hátában.147 Három nappal később ugyanezzel a mód
szerrel vették be Pest városát. A víz felől támadó muskétások és hajdúk ma
gukra vonták az őrség figyelmét, így a szárazföld felől indított roham sikerrel 
járt.148 

A török elleni harcokban hagyományosnak számító lesvetésekben is ott vol
tak a lőfegyverek. 1596-ban 70 komáromi hajdú Zsámbok közelében rajtaütött 
Medin tatai bég csapatán. A béget, lovával együtt, 3 golyó is eltalálta.140 1600 
áprilisában a szigeti pasa megtámadta és szétszórta Zrínyi 150 portyára küldött 
legényét. Ám szerencsétlenségére a nagy lövöldözést és kiáltozást meghallva 
a helyszínen termett egy kanizsai, babocsai és más végbeliekből álló magyar 
csapat. A lóról szállt, fejeket szedő törököket a beérkezők sortüzei megfuta
mították, „ .. . a heves tüzelés sokakat, köztük a basát is elejtett és megölt."ím 

1596-ban a vend végeken is lovas puskások portyáztak. Sigmund Herberstein 
1200 lovas lövészével 3 falut feldúlva és felégetve ütött be a töröknek hódolt 
területekre.151 

Az ütközetek és a kisebb nagyobb csatározások mellett a háború legvére
sebb, legkimerítőbb, legköltségesebb és legkeményebb összecsapásai a várak 
falai alatt zajlottak. 

A várharcokban mind a támadás, mind a védelem legfontosabb és leghasznál
hatóbb eszközeinek a lőfegyverek bizonyultak. Az ostromlók sáncárokba állí
tott lövészei állandóan tűz alatt tartották a lőréseket, mellvédeket, fedezve és 
biztosítva a lövegállásokon, vagy más ostromműveken dolgozó bajtársaikat. 

A tűz alatt tartott falszakaszokon még a mellvéd fölötti kikémlelés is életve
szélyes volt.152 A lőfegyverrel felszerelt őrségek feladata volt a védők esetle
ges kitöréseinek megakadályozása, visszaverése is, ahogyan ez számtalan eset-

144 Ortelius, Hieronymus : Cont inuat io Des Hunger i schen u n d S iebenburg i schen Kriegseweesen. 
N ü r n b e r g , 1604. 3. o. 
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ben megtörtént Esztergom, Győr, vagy Buda ostrománál.153 De a rohamoszlopok 
soraiban is ott voltak a muskétások és lövészek, akik társaik tűzfedezete mel
lett maguk is tüzelve igyekeztek az ostromlott vár falaira feljutni.154 Kudarc 
esetén pedig a visszavonulást, a sebesültek kimentését biztosíthatta a tüzelés. 

Amint már utaltunk rá, a XVI. század közepére már a puskások számítottak 
a várvédelm egyik legfontosabb tényezőjének.155 A 15 éves háború éveiben 
pedig a védelem csaknem teljes súlya a kézi lőfegyverekre nehezedett. Segít
ségükkel — ahogyan a győriek tették 1594-ben — késleltetni lehetett a fő véd-
művek ostromát.156 A falak előtti alkalmi sáncokból a lövészek ugyanis jó ide
ig képesek voltak megakadályozni a tényleges ostrom megkezdését. De kitö
réseik során is igen nagy hasznát vették lőfegyvereiknek a győriek.157 Csakúgy 
mint a pesti őrség katonái, akik 1602. október 18-ának éjjelén „ . . . nagy puska-
ropogással meglepték a sánczaikban heverő törököket.. ,".158 Ha a kitörés nem 
segített, vagy nem volt végrehajtható, nem maradt más, mint a falak fedezé
kéből leadott lövésekkel gátolni az ellenséges árok-, sánc-, vagy aknaásást. 
Nagyvárad 1598-as ostromakor a török aknát kezdett ásni a Földbástyánál, 
s jóllehet a védők puska- és ágyútüze számos törököt leterített, az elesettek 
helyébe mindig újak jöttek, s hamarosan mélyen beásták magukat a védmű 
falába.159 

A lőfegyverek legfontosabb feladata azonban a roham visszaverése volt, hi
szen az ostromlóknak ekkor nyílt igazán lehetősége számbeli fölényének kama
toztatására. A sokszoros túlerővel vívott kézitusában ugyanis a védők, bár jobb 
pozícióból, falak, sáncok védelme mögül folytatták a harcot, gyorsan kimerültek 
és alulmaradtak. Ezt csak akkor kerülhették el, ha lőfegyvereik tüzével még 
a rések elérése, a tényleges közelharc megkezdése előtt megállították a roham
oszlopokat.160 Másként elképzelhetetlen lenne, hogyan volt képes Tata 250—300 
főnyi, kicsiny őrsége egyetlen napon 22(!) török roham visszaverésére.161 

Olyan török forrás, amelyből megtudhatnánk, milyen elhárító tűzzel kellett 
a rohamra induló katonáknak szembenézniük, pillanatnyilag, sajnos nem áll 
rendelkezésünkre. Fennmaradt viszont jónéhány olyan, keresztény szerző tol
lából származó levél, leírás, amely egy-egy török kézen levő erősség ostromát 
beszéli el. Istvánffy szerint Kanizsa alatt 1601-ben „ . . . hadaink nagy lelkese
déssel három oldalról rohamra nyomultak, hol a mocsárok híd vagy utakkal 
voltak járhatóvá téve; de az ellenség oly hevesen tüzelt, hogy mielőtt a roham
oszlopok a sánczot elérték, már nagy részt le voltak terítve."162 Ha számos 
más forrás nem festene hasonló képet, talán úgy vélhetnénk, hogy Istvánffy, 
a veszélyeket felnagyítva, eltúlozva igyekezett a keresztény erők hősiességét 
kiemelni. Nem így van, mert még a jól előkészített rohamok is igen-igen súlyos 
véráldozatokkal jártak. Ortelius szerint 1594. május 12-én az esztergomi Vízi
város elleni rohamnál több mint 1000 katonát öltek, illetve sebesítették meg 

153 L. pl . Ortelius: 223., 371., 422. o. ; Schels, Johan Baptis: Die Ver te id igung von Großwarde in . 
österreichische Militärische Zeitschrift, 1929. B a n d 4. 244. o. 

154 Istvánffy : 864—685. o. ; Ortelius : 422. o. 
155 Fronsperger, Leonhardt: Von Kaiser l ichem Kr iegßrech ten . . . F r a n c k f u r t a m Mayn, 1565.: 
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a lőfegyverek és a tüzes szerszámok.J6n 1595-ben, szintén Esztergom alatt, a 
július 8-i rohamban csak a halottak száma 250 főre rúgott,16'1 a sebesülteké 
nyilván ennek többszöröse lehetett. A Hatvan falai ellen intézett első gya
logsági támadás során (1596) a császári-királyi hadsereg 305 halottat és 702 
sebesültet veszített.105 1599 májusában Adolf Schwarzenberg megkísérelte el
foglalni Székesfehérvárt. A belülről eltorlaszolt városkapu ellen azonban ha
tástalan maradt a petárda. A török őrség hevesen tüzelt, a veszteség 10 halott, 
150 sebesült.100 Buda alatt az 1602. október 22-i rohamban, ami pedig még a 
réseket sem érte el, 1500 volt a halottak és sebesültek száma.107 Mint Ortelius 
állítja, Tilly kb. 3000 főnyi ezredéből „ . . . nincs már 400-nál több olyan kato
na, aki nem sebesült meg . . .'\108 

A kor szokásai szerint katonáik élén haladó tisztek között is arattak a lövé
szek. 1595. július 8., Esztergom: „...Rudolph von Greiss a sisakján keresztül 
a fejébe, Letzki úr, miként Riedesel úr az egyik karjába kapott lövést.. .".169 

Pápa 1597. évi ostroma során, az augusztus 17-i rohamban mindkét ott levő ez
redes — Russworm és Mörspurg — is lőtt sebet kapott.170 Ügy tűnik, Mörspurg 
ezredes mindig a harcok sűrűjében forgolódhatott, hiszen 1598-ban Buda, 1599-
ben pedig Kaposújvár alatt lőtték meg.171 Adolf Schwarzenberg az 1599-es 
pesti rajtaütés során a bal lábikrájába kapott golyót.172 (Mint tudjuk, ő a lázadó 
pápai vallonok elleni harcban esett el, fejlövés végzett vele.)173 

A tisztikar meglehetősen súlyos veszteségeit még tovább súlyosbította az is, 
hogy díszesebb fegyverzetük és ruházatuk megkönnyítette a rájuk vadászó 
török lövészek dolgát. Merthogy speciális feladatokra kijelölt mesterlövészek 
már ekkor is voltak, az szinte bizonyosnak látszik, 1594-ben Esztergom ost
romakor „ ... a Budáról érkezett Oszmán nevű vitéz . . . " a rohamozó csapatok 
parancsnokát célba vette," . . . s mellébe egy golyót lőtt, a mi által lováról őt 
leejtette s az utána jövő katonaság visszafordult.. .".17/i 

Az 1596-os hatvani ostrom során a földmunkáknál „ . . . baj történt, mert a 
futóárkokkal mielőtt jobbra-balra megcsinálták volna a paralellákat, kilyukad
tak a várároknál és szemben a fal tövében megfészkelte magát egy jól lövő 
török és szedegeti le az árokban mutatkozó katonákat."11'' Talán az ő lelkén 
szárad a Johann Baptista von Schlotta nevű külföldi tiszt lelövése is.176 Hogy 
a tiszteknek látszó, jobb ruhájú nemesek a török lövészek kedvenc célpontjai 
voltak, bizonyítja Ortelius Kanizsa ostromáról (1601) szóló beszámolója is. Mint 
elmondja, a törökök a táborban „ . . két, a firenzei regimenthez tartozó előkelő 
lovagot lőttek agyon, mit részükről nagy rivalgás követett.. .".177 De muskéta-
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golyó terítette le itt „Hern Orpheus Gallion"-t, az olasz katonaság fő hadszer
tárnokát és puskalövés végzett Eggenberg ezredessel is.178 

A legnagyobb veszteségeket tehát a lőfegyverektől kellett elszenvedniük az 
ostromlóknak. Pedig a török őrségek elhárító tüze a császári-királyi katona
ság tűzerejéhez képest jóval gyengébb lehetett. A török hadvezetés megkí
sérelte ugyan a helyőrségeket elegendő lövésszel ellátni, de ezek mind létszá
mukat, mind valószínű képzettségüket tekintve elmaradhattak a keresztény 
csapatoktól. 

1596-ban Hatvanban, a kb. 60 janicsár és 200 lövész tűzerejét megerősíten
dő, a lovasokat is beleértve, mindenkinek, aki a lőfegyverhez valamit is ér
tett, puskákat osztottak ki.179 Ezek és az ezekhez hasonló alkalmi lövészek azon
ban nyilván nem jelentettek akkora veszélyt az ellenfélre, mint például az az 
500 német puskás, „ . . . kik minden ezredből válogattattak ...", hogy Eger vá
rának védelmét erősítsék.180 

Elképzelni is nehéz, milyen borzalmas veszteségeket szenvedhettek a török 
csapatok egy-egy ostrom során. Nem csak a sáncok, falak fedezékében meghú
zódó gyakorlott lövészek golyózápora fogadta őket, hanem szembe kellett néz
niük Európa számtalan háború tapasztalatait összegző tüzérségi és pirotech
nikai szaktudásával is. A XVI. század második felének és végének tüzérségi 
szakmunkái a kartácstöltetek pusztítóbbnál pusztítóbb fajtáit sorolják fel.181 

A támadók sorai között nem csak az alkalmilag betöltött vas- és kőtörmelék, 
régi láncszemek, szögek, nagyobb kavicsok vágtak véres rendet. Az ágyúk mel
lett ott találjuk már a 300 lépésre is elhordó, papírba, vászonba csomagolt, 
30—40 puska-, vagy muskétagolyót magukba foglaló tölteteket is.182 Kisebb 
távolságra viszont az akár lapátszám betölthető sörét volt a legfélelmetesebb. 
A különféle robbanó gránátok mellett ismerték már a srapnell ősét is.18a Egy 
üreges, vasból készült ágyúgolyót részint kisebb puskagolyókkal, részint pus
kaporral töltöttek meg. A kilövés után a lövedék a levegőben felrobbant és a 
golyók így felülről hullottak a védtelen katonákra.184 

A 15 éves háború rohamainak képe óhatatlanul az első világháború tömeg
rohamainak véres infernóját idézi : még el sem ült a tüzérségi előkészítés utolsó 
lövéseinek dörgése, amikor a sáncokban megbújó rohamoszlopok katonái, ár
kaikból, fedezékeikből kiugrálva, a rések felé indulnak. Az első néhány lépés 
után megdördülnek a várbeli könnyű lövegek. A golyók belemarnak az előre 
igyekvők tömegébe, ám a lendület még töretlen. Ekkor bomlanak ki a szakál
las puskák tucatjainak füstpamacsai. A modern elefántölő puskák torkolati 
energiájával kilőtt vas- és ólomgolyók mindegyike — pajzsot, páncélt, csontot 
szétzúzva — 2—3 embert is leterít egyszerre. A haldoklók és sebesültek kiáltá
sait azonban hamarosan elnyomja a hol szaggatottan, hol ropogva, hol pedig fo
lyamatos dörgéssel megszólaló puskák és muskéták hangja. A jégesőként zápo-
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rozó golyók tucatjával szedik áldozataikat. Az oszlopok megtorpannak, for
dulnának, de a már elindított második hullám tovább tolja az elől állókat. A 
rés már-már reményteli közelségben, amikor elbődülnek a kartácsra töltött 
nehéz lövegek. Száz meg száz puskagolyóból, vasdarabból, üvegcserépből álló 
felhő vágódik a katonák közé. Egész sorok dőlnek egymásra. A megmaradoz
tak a sűrű füstben, halottak közt botladoznak tovább. Ritkás csoportjaikat a 
seregbontókból és a nagyöblű ún. Sturmhakenekből záporozó golyók és sörét 
tömege borítja el. S ha netén maradtak még élők a fal közelében, azokra hullani 
kezdenek a kövek, égő gerendák, kézigránátok, a tüzes koszorúk, kalácsok, fur-
kók, és ki tudja még miféle nevű égő, perzselő, alattomban robbanó ördögi 
találmányok. Az ilyen hiábavaló, de szörnyű veszteségekkel járó rohamok 
azonban, mint azt a Székesfehérvár 1602-es védelmében részt vett egyik olasz 
tiszt naplója bizonyítja, bizony gyakran ismétlődtek. Naplóírónk az 1602. 
augusztus 26—27-i dátumhoz többek közt ezt jegyezte be: „ . . . az ellenség már 
elég földet dobált az árkokba a bástyával szemben . . . és annyira jutott, hogy 
előnyomult már az árkok feléig, de az ágyúlövések és a puskatűz olyan erősen 
akadályozták, hogy visszahúzódott, és bármily elszántan indult is neki, nem 
tudott átkelni; sokan vesztették ott életüket." Augusztus 28-án a török csa
patok általános támadásba kezdtek. De „Először nagy veszteségeik voltak, erre 
elhatározta, hogy teljes erejével indul rohamra; ezt a mieink másodszor is bát
ran visszaverték .. . azután megrohamozták azt a rést, amelyet Herberstein 
kapitány állása mellett ütöttek ... Háromszor keltek át az árkon, de mindig 
visszakergették őket Herberstein és Heissenstein kapitány katonái, úgyhogy 
zászlóikat az árokban hagyták. Később visszaszerezték, sok veszteség árán. 
Tschernembl kapitány úr puskásai, a palotai kapu rondellája mellett, elég nagy 
kárt tettek bennük, így ezek itt tovább nem kísérleteztek."ÍK* S ezen egyál
talán nem csodálkozhatunk, hiszen a katonákat nem csak a robbanások, az el
süvítő golyók hangja, a látást nehezítő sűrű füst, hanem a sortüzek által leka
szált, iszonyúan megcsonkított bajtársaik látványa is félelemmel töltötte el. 
A 16—18—20 mm űrméretű fegyverekből kilőtt lágy ólomgolyók 50—100 mé
teren belül hihetetlenül súlyos sérüléseket okoztak.186 „Siralmas volt a tüzérség, 
a muskéták és puskák tüze által megcsonkított emberek látványa. Egyeseknek 
a lába, másoknak a karja hiányzott. Emitt egy katonának kifolytak a belei, 
amott egy másiknak hiányzott a fél arca",i87 — így festett a hertogenboschi 
erőd előtere 1579-ben a spanyol csapatok sikertelen rohama után. Igaz, itt a ka
tonák tüzérségi előkészítés nélkül, szinte menetből támadtak. De nem volt ez 
másképp a „szabályos" ostromok idején sem. 1602. január hetedikétől nyolcadi
kára virradó éjjel a spanyol csapatok rohamot intéztek Ostende egyik legré
gebben ágyúzott, alaposan megrongált bástyája ellen. Az eredmény: 2000 ha
lott. A falak előtt, „ . . . egész hullahegyek, 40—50 ember egy-egy halomban, 
jónövésű fiatal férfiak.. . Amott a homokon néhány döglött ló fekszik, hátu
kon kézigránátokkal megrakott kosarak; mögöttük ostromlétrák, kardok, fej
szék és bárdok, lapátok, alabárdok és más felszerelések egész tárháza."i8S 

185 Benda Kálmán—N ehr ing, Karl: Székesfehérvár 1602-es török ostromának naplója. Fejér 
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Reméljük, hogy a felsorakoztatott adatok kellő meggyőző erővel tudták bizo
nyítani, hogy az egész 15 éves háborúra rányomták bélyegüket azok a rendkívü
li hevességű tűzharcok, amelyeket a kortárs, az Esztergom ostrománál harcoló 
Thurzó György így írt le: „Tegnap ismég az másadik varasnak, holott az víz 
vár vagyon, mentünk vala ustromnak... Bizony soha életemben én is na
gyobb szerencsén nem voltam, mert ezer puskánál, szakalosnal és taraszknál 
többet lőttek hozzám.. . mind bal kéz felől, s mind jobb kéz felől sok ember 
hullott el mellettem ..."189 

Összegzés 

Mint azt eddig is sejtettük, a 15 éves háború időszakának külföldi katonasá
ga viszonylag korszerű fegyverzettel rendelkezett. Az viszont, hogy az idegen 
gyalogságnak kétharmada, a lovasság pedig teljes egészében lőfegyverrel har
colt, eddig nem feltételezett tűzerőre enged következtetni. Nem kevésbé meg
lepő, sőt megdöbbentő a királyi zsoldban álló magyar gyalogság fegyverzeté
nek jellege. A már feltárt források alapján is joggal feltételezhetjük, hogy a 
hajdú- és várkatonaság jóformán teljes egészében lőfegyverekkel volt felsze
relve. Bizonyos jelek pedig — mint például a magyarokból álló lovas lövész
egységek létrehozása — arra utalnak, hogy a magyar lovasság konvencionális 
harcmódjának átalakulása is megkezdődött.190 A tizenötéves háborúban a piká-
sok mellett már csak a huszárok harcoltak kopjával, bár legtöbbjük felszerelé
séhez már hozzátartozott egy-egy pisztoly, vagy rövid puska is. A századfor
duló császári-királyi hadseregében ennek megfelelően a katonák legalább 75— 
80%-a tekinthette fő harceszközének a kézi lőfegyvereket. (Ezen időszakban 
Németalföldön mind a spanyol, mind az orániai gyalogság soraiban hozzáve
tőleg 50—60°/o-os a lövészek aránya!)191 

Egy kézi lőfegyverekkel ilyen nagy számban rendelkező hadsereg megjele
nése a magyarországi hadszíntéren természetesen nem volt, nem lehetett előz
mények nélküli. S valóban, mint láttuk, a lőfegyverek felhalmozása és a ve
lük való harc gyakorlása már a XVI. század közepén megkezdődött. Ez rész
ben természetes következménye volt a végvári rendszer kiépülésének, hiszen 
az aktív tűzharc ekkor már mindenütt a várharc alapvető és általánosan jel
lemző vonásai közé tartozott. Csakhogy a várakkal gazdagon megrakott ma
gyarországi hadszíntéren az általános törvényszerűségeken kívül hatott még 
két olyan sajátos helyi tényező is, ami jelentősen felgyorsította a kézi lőfegy
verek elterjedésének folyamatát. 

Az egyik ilyen jellegzetesség a megerősített kőépületek, templomok, apró 
palánkok, kastélyok, kisebb várak feltűnően nagy száma volt. Ezeket a ki
csiny erősségeket, melyek lényegében az őrködést, figyelést szolgáló határőr
sök voltak, nem lehetett, de nem is kellett tüzérséggel megrakni. így e helye
ken a védelem súlya szinte teljes egészében a nehéz és könnyű kézi lőfegy
verekre nehezedett. A kívánalmaknak azonban ezek is megfeleltek, mivel ke
zelésük egyszerű, tüzük pedig megsemmisítő erejű volt. Erre pedig felette igen 
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rászorultak a végbeliek, mert — s ez a magyarországi végvidék másik fontos 
jellegzetessége — az ellenfél, a török mindig többszörös túlerőt volt képes fel
vonultatni. A lőfegyver azonban igen alkalmas eszköznek bizonyult a számbeli 
fölény lefaragására. S mint jó néhány példa igazolhatja, végvári katonaságunk 
igyekezett is kihasználni e lehetőséget. Egy-egy lesből megtámadott török csa
patnak jelentős veszteségeket okozhatott egy jól sikerült sortűz. S ha a dolgok 
balul ütöttek ki, a törökök nem estek sem el, sem pánikba, a póruljárt lesvetők 
— kihasználva, hogy lovas ember erdőben, bozótosban, nádasban gyalogost 
nem üldözhet — kardcsapás nélkül elillanhattak. így azután nem meglepő, hogy 
a XVI. század utolsó harmadában a végvári gyalogság harcmodorának egyik 
legjellemzőbb vonása már a laza, de szükség esetén zárható rendben folyta
tott lövészharc volt. A harc megvívásának e szabadabb módja egyébként tö
kéletes összhangban állt a főleg paraszti eredetű gyalogság mentalitásával is. 

Emellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a török lovasság 
— lőfegyverekkel nem rendelkezvén — védtelen volt a tűzhatással szemben. 
Helyzetük ennek ellenére csak a XVI. század 60-as éveitől válik kritikussá, 
amikor megkezdődik a tűzerőre építő taktika alkalmazása. Ez az egész Euró
pában érvényesülni próbáló tendencia különös erővel hatott a magyarországi 
hadszíntéren. Nyugaton az erősödő sortüzekre erősödő sortüzek válaszoltak. 
Nem így a magyar végvidéken, ahol a török nem tudott (vagy talán nem is 
akart?) hasonló intézkedésekkel válaszolni. A török lovasságnak tehát egyet
len eszköze maradt a tűz elhallgattatására: belerohanni a tűzbe. Csakhogy 
minél több lövész görnyedt a puskatus fölé, annál biztosabb volt, hogy a ro
hamozók megtizedelve, megfélemlítve, lendületüket vesztve torpannak meg 
céljuk előtt. A lőfegyverek terjedésének folyamata önmagát gerjesztette. Ahogy 
nőtt a tűzfegyverek száma és hatása, úgy nőtt a tüzet viszonozni képtelen, an
nak passzív elviselésére kényszerített török katonaság félelme és vesztesége. 
S minél sikeresebbnek bizonyultak a lőfegyverek, annál bizonyosabban emel
ték számukat. S minél több jelent meg belőlük, annál biztosabb volt a siker. 
így a XVI. század 70—80-as éveire a harcászatban — Magyarországon éppúgy 
mint Nyugat-Európában — a súlypont lassanként áttevődött a kézi lőfegy
verekre. 

E jelenség kialakulását akkor is saját, belső fejlődésünk eredményeként tart
hatjuk számon, ha tudjuk és elismerjük, hogy a tűzerőre épülő harcászat meg
teremtésének anyagi-gazdasági, technikai-technológiai feltételei a Magyar Ki
rályság területén valójában nem alakultak ki. Az ugyanis, hogy a hadügyi for
radalom ismertető jegyei Európa végvidékein jelentek meg, fejlődtek ki, nem 
jelenti automatikusan azt is, hogy az újítások gazdasági-anyagi feltételeit is 
ezek a területek teremtették meg. Magunk elé idézve Parker térképét a hadügyi 
forradalom kiindulási területeiről, nehezen tudjuk elképzelni, hogy a Pireneu
sok kopár lejtői, Szicília, Dél-Itália gab ona földjei, a vallásháborúkban letarolt 
Észak-Franciaország vagy a Birodalom nyugati várvidéke olyan ipari kapacitást 
mondhatott volna magáénak, amely képes lett volna ágyúk százainak, muské-
ták ezreinek, puskák tízezreinek előállítására. A fent említett régiókat talán 
helyesebb lenne a hadügyi forradalom megjelenési, mint kiindulási területei
nek nevezni. Hiszen ezek valójában olyan ütközőzónák voltak, melyeket egy-
egy nagyhatalom millió és millió alattvalójának munkája, ereje és aranya tar
tott fönn. 



Nagyvárad, Eger, Buda, Esztergom, Győr falai alatt is két „világhatalom" 
csapott össze. A várak az ország megmaradt részeit védelmezték, az ország 
pedig a Birodalom határait oltalmazta. Ilyen értelemben a Magyar Királyság, 
sajnos, nem volt más, mint a Német Nemzet Szent Római Birodalmának keleti 
végvidéke. S mint ilyen, a XVI. század második felében még teljes súlyával 
támaszkodhatott egy olyan hatalom gazdasági-ipari bázisára, amelynek nem 
csak módjában és szándékában, hanem érdekében is állt a lőfegyverek iránti 
tömegigények kielégítése. Annál is inkább, mert mint azt a Haditanács 1577-es 
határozata kimondta, „ . . . ezen idő szerint a kézi lőfegyver legfőbb előnye Fel
séged hadi népének ezen ellenséggel (ti. a törökkel) szemben . . ,"192 

S bár behatóbb ipartörténeti kutatásokat nem végeztünk, szinte teljes bi
zonyossággal állíthatjuk, hogy az Ausztriai Ház által igénybe vett és potenciáli
san igénybe vehető hadiipari kapacitás nem csak békében, hanem — körül
tekintő szervezés mellett — háborúban is könnyedén kielégíthette a hadsereg 
szükségleteinek többszörösét is. Mint láttuk, 1595-ben a hadvezetés 1900 sza
kállast és 20 000 más kézi lőfegyvert tartott szükségesnek. E mennyiségből 
egyedül Suhl 1000 szakállas, 4000 muskéta és 2000 puska elkészítésére volt 
képes.193 Ez az igényelt mennyiségnek csaknem egyharmada. Az 1601-es hadjá
ratra még beszerzendő 18 480 tűzfegyverből csak Nürnbergben 5000 darabot 
vásároltak. Emellett szintén itt vettek meg 3000 páncélt a szükséges 3400-ból.194 

Mint látjuk, csupán Suhl és Nürnberg kb. 14—15 000 katona — köztük 11 000 
lövész — felszereléséhez elegendő fegyvert tudott előállítani. De a Habsbur
gok számíthattak Hamburg, Lübeck, Bréma, Magdeburg vértkészítőire, Braun
schweig pisztolyaira, Lüttich, Köln, Ulm és Augsburg stb. lőfegyvereire, Passau 
pengéire, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Bécs, Prága, Olmütz, Breslau lő
porgyártására, a bajor és stájer vasiparra. Ez a háttér, ami az örökös tartomá
nyok, a Cseh Királyság és a Német-Római Birodalom minden jelentősebb ipari 
centrumát magába foglalta, akkora kapacitást képviselt, amely különösebb 
erőfeszítés nélkül képes volt biztosítani a magyarországi hadsereg ellátását. 
Ezt nagymértékben valószínűsíti az is, hogy már a békebeli termelés is je
lentős felhalmozásokat tett lehetővé. A grazi Zeughaus 1590-ben 13 800, 1594-
ben 19 600 fő felfegyverzéséhez elegendő készlettel rendelkezett.195 1594 feb
ruárjában a császári biztosok csak a drezdai hadszertárban 3035 lövész és 1585 
páncélos felszerelését vásárolták meg.196 

Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a hadügyi forradalom 
általunk legfontosabbnak tartott jelensége, a lőfegyverek tömegtüzére támasz
kodó harcászat, a magyarországi hadszíntéren 

— e végvidék egyedi és sajátos jellegzetességeiből fakadó helyi igényként; 
— a magyar, illetve magyarországi katonaság harci tapasztalatainak ered

ményeként ; 
— az e hadszíntéren tősgyökeres gyalogság harcmodorának megfelelően; 
— az ellenfél hiányosságainak, gyengeségeinek maximális kihasználásával; 
— a korszerű nyugat-európai harceljárásoknak az itteni viszonyokhoz való 

részleges átigazítása révén; 

192 Geőcze: HK 1894. 658. o. 
193 AFA 1595/11/4. 
194 Bst. 1601/672. 
195 Plckler—Meran : 1/90. o. 
196 AFA 1594/2/16. fc>. 
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— a Birodalom anyagi-gazdasági erejére, technikai, technológiai bázisára 
támaszkodva alakult ki. 

Ilyenképp az, hogy a császári-királyi hadsereg a 15 éves háborúban harcát 
tűzerejére alapozta, a magyarországi hadszíntér sajátságaiból, nem pedig a 
legújabb nyugat-európai harceljárások egyszerű átmásolásából, vagy megvá
sárlásából következik. Ennek megfelelően úgy véljük, hogy Magyarországon 
a hadügyi forradalom második legfontosabb feltétele, a lőfegyverek tömeges 
felhasználása a helyi katonai igények következménye, s mint ilyen belső fej
lődés eredménye. 

Emellett — tekintettel a tényekre és a témával foglalkozó szakirodalom 
eredményeire — biztosak lehetünk abban is, hogy a hadügyi forradalom első
ként említett alapfeltétele, a bástyás erődítési rendszer is megjelent e had
színtéren. Egy új dolgozat kereteit megtöltő további kutatásokat igényel vi
szont a harmadik tényező, a létszámok emelkedésének kimutatása. A nehéz
ségeket egyrészt az okozza, hogy a 15 éves háborút megelőző időszakból csak 
nagyon kevés valóban megbízható létszámadat áll rendelkezésünkre. Másrészt 
az összehasonlítások értékét erősen kérdésessé teszi majd, hogy a 15 éves há
ború „méreteihez" viszonyítható összecsapás korábban nem volt. 

Ha e feltétel meglétének bizonyításával egyelőre adósok maradunk is, fel
sorolhatunk viszont más jelenségeket, melyek a hadügyi forradalmat jellem
zik, s a XVI. század végi Magyarországon is fellelhetőek. így például, akár
csak a hadügyi forradalom időszakának minden klasszikus konfliktusa, a 15 
éves háború is igen hosszan elhúzódó küzdelem volt. Olyan háború, amely 
már jóval inkább a pénzügyi, a gazdasági, mint a katonai erő fokmérője volt.197 

Emellett az 1590-es években a magyarországi hadszíntéren a hadvezetés 
megpróbálkozott mindazon lényeges hadügyi reformok bevezetésével, amelyek 
a Németalföldön az Egyesült Tartományok csapatait Európa legjobban szer
vezett hadseregévé tették. Szinte évenként születtek az előterjesztések, emlék
iratok, kimutatások, amelyek mind az állandó hadsereg megteremtése mel
lett érveltek.198 A katonák és gazdasági szakemberek javaslatokat tettek a fegy
vergyártás ellenőrzésére, a fegyverek egységesítésére, az egységek központi 
raktárakból történő felfegyverzésére.199 Elvben a legtöbb problémát okozó el
látás-élelmezés kérdésére is megtalálták a megoldást. Állandóan működő sütő
házak és folyamatosan feltöltött raktárak hálózatát tervezték létrehozni a fel
vonulási és megközelítési útvonalak mentén.200 De gondoltak a sebesült és be
teg katonákról gondoskodó állandó és tábori ispotályok felállítására is.201 Csak
hogy míg ezek és az ezekhez hasonló újítások a Németalföldön végbementek, 
nálunk, a szükséges anyagi eszközök hiánya miatt, lényegében nem, vagy csak 
felemás módon valósulhattak meg. 

A logisztikai reformok részleges kudarca ellenére a hadvezetés konok kö
vetkezetességgel ragaszkodott a harcászat megújításához. E törekvések lénye
ge az volt, hogy a rendszerint legalább kétszeres túlerővel szembenéző had-

197 Parker, Geoffrey: T h e Mil i tary Revolut ion. Mil i tary Innova t ion a n d t h e Rise of t h e West, 
1500—1800. Cambr idge , 1988: 43. o. i l letve 61—62. o. 

198 Az előter jesztéseket 1. Heischmann, Eugen: Die Anfänge des s tehenden Heeres in Öster
re ich. Wien, 1925. 11—52. o. 

199 AFA 1595/13/5. 
200 AFA 1598/8/ad.9. 
201 AFA 1597/2/1. 
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sereg az ellenfélnél jóval nagyobb tűzerejére támaszkodva vívja ki a győzel
met. Ez magyarázza azt a tényt , hogy — a hugenot ta csapatoktól e l tekintve — 
a 90-es évek Európájában a császári-királyi hadseregben volt a legmagasabb 
a kézi lőfegyverek aránya. 

A század végén a császári-királyi hadsereg harcászatában az orániai reformok 
elemei mellett , azokon részben tú lmuta tva , megjelentek olyan vonások is, m e 
lyekkel csak jó 20—25 évvel később, Gusztáv Adolf hadseregében találkozunk. 
A legtöbb szakmunka az előre elkészített töltések használatát , a muské ták 
könnyítését , a lövészek számának erőteljes növekedését, a pikások nélküli lö
vészezredek megjelenését, a vág tában rohamozó lovasságot és a tábori tüzérség 
nagymérvű megerősödését tar t ja a svéd reformok leglényegesebb elemeinek.202 

Márpedig, el tekintve a gyalogsági lövegek alkalmazásától , ezen jelenségek 
mindegyike feltűnik a 15 éves háborúban . Mindezek alapján ta lán joggal so
rolhatjuk a hadügyi forradalom kiindulási, megjelenési területei közé a fejlő
dés élvonalától ekkor még el nem maradó magyarországi hadszínteret is. 

József Kelenik 

THE IMPORTANCE OF SMALL ARMS IN THE DEVELOPMENT 
OF THE MILITARY REVOLUTION 

The armament of the Hungárián units in the time of the fifteen years war 

Summary 

Through the analysis of the armament of the Hungarian and foreign units the 
author makes evident that 75—80 per cent of the soldiers of the imperial-royal army 
were equipped and fought with firearms/small arms during the fifteen years war 
in Hungary. Having analyzed more than hundred castle-inventories and through the 
display of the engagements of the Hungarian units the author proves that the up-
to-date tactics of the end of the century, based on fire-power above all, was an evi
dence what came frorni the nature of the Hungarian field of operations and that it 
was not a simple imitation of the Western European practice. Consequently the au
thor points out that the second from the most important terms of the military re
volution, i. e. the use of firearms/small arms en masse, is the outgrowth of the local 
military situation and a result of internal development. 

József Kelenik 

L'IMPORTANCE DES ARMES À FEU PORTATIVES DANS LE 
DÉPLOIEMENT DE LA RÉVOLUTION MILITAIRE 

L'armement des unités hongroises à l'époque de la guerre de quinze ans 

Résumé 

L'essai prouve — en analysant l'armement des unités hongroises et étrangères — 
que 75—80 pour cent des soldats de l'armée impériale-royale combattant ici à l'épo
que de la guerre de quinze ans combattaient déjà avec des armes à feu. L'analyse 
des données de plus de 100 inventaires de château et la représentation détaillée des 

202 Parker, 1988: 23. o.; Beaufort-Sportin, Christian: Harnisch und Waffe Europas. München, 
1982. 28—29. O., i l letve 127. o. 
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comibats des soldats hongrois prouvent que la tactique qui se base sur l'efficacité 
du tir, mûrie à la fin du siècle, résulte des particularités du champ d'opérations mili
taires de Hongrie, et il ne s'agit pas de la toute simple copie ou de l'achat des techniques 
de guerre modernes de l'Europe de l'Ouest. En conséquence l'auteur pense que la 
deuxième condition très importante de la révolution militaire en Hongrie, l'emploi 
massif des armes à feu, est le résultat des exigences militaires locales, et comme 
ça, c'est le résultat d'un développement intérieur. 

József Kelenik 

DIE BEDEUTUNG DER HANDFEUERWAFFEN IN DER 
REVOLUTION IM MILITÄRWESEN 

Die Bewaffnung der ungarischen Truppen zur Zeit des 
Fünfzehnjährigen Krieges 

Resümee 

Im Ergebnis einer Analyse der Bewaffnung von ungarischen und ausländischen 
Truppen zeigt der Autor dieser Studie, daß zur Zeit des Fünfzehnjährigen Krieges 
etwa 75—80% der Soldaten der in Ungarn eingesetzten kaiserlich-königlichen Armee 
bereits mit Feuerwaffen ausgestattet waren. Wie die Analyse von über 100 Burgin-
ventaren sowie die ausführliche Beschreibung der von den Ungarn ausgetragenen 
Kämpfe beweisen, entstand die auf der Anwendung von Handfeuerwaffen beru
hende Taktik im ausgehenden 16. Jh. nicht aus der Übernahme oder dem Ankauf 
moderner westeuropäischer Gefechtsmethoden, sondern aus den Eigentümlichkeiten 
des ungarischen Kriegsschauplatzes. Dementsprechend vertritt der Autor die Auffas
sung, daß die zweitwichtigste Voraussetzung der Revolution im Militärwesen in 
Ungarn die allgemeine Verbreitung der Handfeuerwaffen war, die dem lokalen mi
litärischen Bedarf entsprach und als Ergebnis einer inneren Entwicklung zu betrach
ten ist. 

Йожеф Келеник 

ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В РАЗВЕРТЫВАНИИ 
РЕВОЛЮЦИИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

Вооружение венгерских воинских частей в период пятнадцатилетней войны 

Резюме 

Автор статьи анализирует вооружение венгерских и иностранных воинских частей 
и показывает, что в период пятнадцатилетней войны 75—80% воинов императорс
кой королевской армии воевало уже с огнестрельным оружием. Проведенный ана
лиз данных более 100 крепостных архивов и детальное ознакомление с боевыми 
действиями венгерского воинства свидетельствуют о том, что созревшая к концу 
XVI столетия тактика, базияовшаяся на огневую силу, вытекала из специфических 
особенностей венгерского театра военных действий, а не из простого копирования 
или закупки современных западно-европейских способов ведения боевых действий. 
В соответствии с этим автор считает, что вторым наиболее важным условием револю
ции в венгерском военном деле было массовое использование огнестрельного ору
жия как следствие местных военных запросов и как таковое — результат внутрен
него развития. 

. 
• 



KÖZLEMÉNYEK 

CSONKARÉTI KÁROLY 

AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA 
HADITENGERÉSZETÉNEK HADMŰVELETEI 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 
1917—1918 

Több mint két év után folytatjuk a cs. és kir. haditengerészet hadművele
teit bemutató munka közlését. Terjedelmi okokból, egyéb rövidítések mellett, 
a megelőző fejezetekből is ki kellett emelni a haditengerészeti repülés kérdés
körét; annak elemzése, mivel külön feldolgozást érdemel, ebből a részből is 
hiányzik. A hosszú szünet miatt az olvasók — különösen az új olvasók — se
gítségére és a munka korábbi fejezeteinek felelevenítésére felsoroljuk azokat 
a lapszámokat, amelyekben az e közleményben tárgyalt időszak előzményei 
találhatók: az 1984/2., 1986/2. és az átdolgozások, összevonások és rövidítések 
miatt már hosszabb kihagyás utáni 1989/1. szám. — A szerk. 

A FOUCAULT francia tengeralattjáró elsüllyesztése 

1916. szeptember 15-én reggel Durazzóból Kumborba tartva az L 132 jelű 
tengerészeti vízirepülőgép megfigyelője, Max Sewera fregatthadnagy egy víz
felszín alatt haladó, Cattaro felé igyekvő tengeralattjárót pillantott meg. A 
Cattarói-öböl (a továbbiakban: öböl) bejáratát őrző Punta d'Ostro erődjétől 
mintegy 10 mérföldre délnyugatra voltak. Kumborban landolva a gép piló
tája, Konyovics Demeter sorhajóhadnagy jelentette a tengeralattjáró felfe
dezését a cirkálóflottila-parancsnokságon. Itt közölték vele, hogy az csak el
lenséges búvárhajó lehet s utasították, hogy kísérelje meg bombával megsem
misíteni. Konyovics — a kumbori tengerészeti repülőállomás parancsnoka — 
riasztotta az L 135 jelű repülőgépet, amelynek Walter Železný fregatthadnagy 
volt a pilótája és báró Otto Klimburg fregatthadnagy a megfigyelője, s velük 
együtt azonnal startolt. A gépeken 2—2 darab 50 kilós vízalatti és 4—4 darab 
kisebb bomba volt. A nagy bombákat úgy állították be, hogy 10 méteres mély
ségben robbanjanak. 

Fél órai repülés után Klimburg látta meg először a víz alatt haladó búvár
naszádot. Zelezny 200 méterre ereszkedett, hosszában átrepült a búvárhajó 
felett. Ugyanakkor Klimburg kioldotta mindkét vízalatti bombáját. Mindegyik 
a tengeralattjáró mellett, balra, az orr és far magasságában robbant. A robba
nás után a búvárhajó eltűnt, nyilván mélyebbre merült, de olajfoltok marad
tak a felszínen. A repülők úgy gondolták, hogy legfeljebb könnyebb sérülést 
szenvedhetett, ezért úgy döntöttek, hogy tesznek egy felderítő utat, majd 
hazatérnek. Azonban, amikor már kissé eltávolodtak a helyszíntől, hatalmas 
örvényt kavarva felemelkedett a tengeralattjáró. Visszafordultak s az L 135 
mélyrepüléssel föléje szállt, hogy megállapíthassa, valóban megsérült-e és 
milyen mértékben. Ekkor felcsapódott a tengeralattjáró fedélzeti nyílása, 
tengerészek ugráltak ki rajta, a fedélzeti géppuskához rohantak és heves soro-

— 53 — 



zatokat küldtek a repülőgép felé. Az L 135 a kisebb bombái közül ledobott 
egyet, amelynek robbanása lesodort néhány embert. A búvárnaszád egyik 
tisztje azonban a géppuskánál maradt és tovább tüzelt. Csakhogy — amint 
később kiderült — ez a kisebbik bomba megadta a tengeralattjárónak a ke
gyelemdöfést. Többé nem lehetett a felszínen tartani. Lassan süllyedni kezdett. 
A legénység egymás után bújt elő és a vízbe vetették magukat. Mindez egy
értelművé tette a repülők előtt a hihetetlent, azt, hogy sikerült elsüllyeszteniük 
egy víz alatt menetelő búvárhajót. 

Konyovics ezután letette gépét a vízben úszók közelében. Példáját Zelezny 
is követte s a két repülőgép megkezdte az elsüllyesztett tengeralattjáró, a 
FOUCAULT személyzetének a mentését. Sikerült mind a 26 francia tengerészt 
biztonságba helyezniük, egyeseket már a vízbefúlás előtti utolsó pillanatban. 
Általában a gépek szárnyaiba és úszóiba kapaszkodtak. A búvárnaszád két 
tisztjét beültették a gépekbe. Megjegyzendő, hogy a FOUCAULT parancsnoka, 
Devin sorhajóhadnagy és a második tiszt — ő lőtt az utolsó pillanatig gép
puskával — addig nem fogadott el semmilyen segítséget, amíg minden embe
rüket nem tudták biztos helyen. 

A FOUCAULT személyzetének létszámát a különböző források eltérően 
közlik: Sokol 26 embert említ; E. Peter 2 tisztről és 27 legénységi állományúról 
beszél. A „Tenger" 1917. évi számában összesen 27 tengerészt ír. F. E. Bilzer 
szerint két tisztet és 25 tengerészt mentettek meg; a szeptember 22-én kiadott 
hivatalos jelentés ugyancsak 27 embert és két tisztet mond. Schupita alapvető 
művében nem szól a megmentett franciák számáról. 

Ezután a két repülőgép a vízen bukdácsolva hazafelé indult a beléje csim
paszkodó franciákkal. Közben összetalálkoztak a riasztott és a tengeralattjáró 
fogadására kifutó 100 M torpedónaszáddal, amely átvette a francia legény
séget. A repülők csak a két tisztet vitték magukkal Kumborba. 

Nem a FOUCAULT az első hajó, amelyet repülőbomba süllyesztett el. 1915. 
február 6-án egy orosz repülőgép elsüllyesztette a Fekete-tengeren a török 
IRMINGARD gőzöst, cs. és kir. tengerészeti repülők elsüllyesztették a móló 
mellé kikötött brit B 10 tengeralattjárót és a ROSIE gőzöst, de a FOUCAULT 
volt az első, valódi hadihajó, amelyet nyílt tengeren, víz alatti menetben értek 
a végzetes bombák. Az a két brit tengeralattjáró, — a C 25 és a C 27 —, ame
lyeket német repülők bombáztak, csupán megsérült, de egyik sem süllyedt el 
(1916. december 12.). 

Bár nem tartozik szorosan ide, a kép teljessebbé tételéért megemlítjük, hogy 
1917 tavaszán az olasz GUGLIELMOTTI tengeralattjárót egy brit ágyúnaszád 
ellenségnek nézte és elsüllyesztette. Ugyanígy járt az olasz H 5, de ezt brit 
tengelalattjáró torpedózta meg. Az olasz W 4 tengeralattjáró Punta d'Ostro 
előtt futott aknára és semmisült meg 1917 áprilisában, 1916 júliusában pedig 
a brit H 3 búvárnaszád ütközött aknának és tűnt el örökre személyzetével 
együtt.1 

1 A FOUCAULT elsüllyesztésének nagy az irodalma. Különálló tanulmányt írtak róla: Pemsel, 
Helmut: Die erste Versenkung eines Kriegsschiffes durch Flugzeugangriff. Marine Rundschau, 
1974 7., 415—417. o., valamint Sokol, Anthony: Das Österreichisch-Ungarische Seeflugwesen. Marine 
Rundschau, 1976/5., 307. o. Megemlítik még műveikben Schupita, Peter: Die k.u.k. Seeflieger. 
Koblenz. 1983. 192. o. ; Peter, Ernst : Die k.u.k. Luftschiffer- und Fliegertruppe Österreich-Ungarns 
1794—1919. Stuttgart, 1981. 167. o. ; Bilzer, Franz : Die Torpedoboote der k.u.k. Kriegsmarine von 
1876—1918. Graz, 1984. 126. o. ; Sokol, Hugo Hans: Österreich-Ungarns Seekrieg 1914—1918. Zür ich-
Leipzig—Wien, 1933. 438—439. o. ; és A TENGER című folyóirat 1917. évi számának 237. lapján. 



Hajókíséret (konvoj) az Adrián 

Montenegro kapitulációja után a cs. és kir. haditengerészet új feladatot 
kapott. Meg kellett szerveznie és biztosítania a Durazzóba irányuló utánpótlást, 
a katonaság oda- és a sebesültek visszajuttatását, mert a vasúti és közúti 
szállítás egyrészt a vasút szűk kapacitása, másrészt a közutak kiépítetlensége 
miatt másképpen megoldhatatlan volt. 

A szállítóhajókat, különösen az ellenséges tengeralattjárók a kereskedelmi 
hajók elleni tevékenységének 1916. évi megélénkülése után, este indították, 
mert az éjszakai rajtaütéstől kevésbé lehetett tartani. Gyakran előfordult, 
hogy lassúbb járatú tehergőzösök valamelyik közbeeső kikötőben éjszakáztak, 
mert például a Fiume — Durazzó közötti, szigetek között kanyargó, félezer 
kilométeres utat képtelenek voltak egy éjszaka leforgása alatt megtenni. Az 
ellenséges tengeralattjáróveszély miatt egyébként is partközeiben, a szigetek 
között jártak a hajók, ami azonban még a jó helyismerettel rendelkező kapi
tányok számára sem volt mindig könnyű feladat. Mindehhez hozzájárult az 
aknamezőkkel és torlaszokkal védett területeken való áthaladás, a „kapuk" 
megtalálása s nem utolsó sorban az ellenség által telepített, ismeretlen helyen 
lerakott aknákban leselkedő halálos veszedelem. 

A csoportosan, konvojban járó gőzösöket a cs. és kir. haditengerészet könnyű 
egységei — torpedónaszádok, rombolók és felfegyverzett gőzösök (segédcir
kálók) kísérték, innen az ilyen csoport magyar elnevezése: hajókíséret. 

E hajókíséret azonban még nincs feldolgozva. Ami e tárgykörben rendelke
zésünkre áll, az mindössze Suhay ezredes és Khuepach ellentengernagy sta
tisztikai összeállítása, valamint Sokol és Martiny adatai. Ezekre támaszkodva 
kívánjuk érzékeltetni a hajókíséret tényeit. Martiny könyvében külön kiemeli, 
hogy a tenger alatt j áróveszély miatt éjszakai hajózásra kényszerülő parancs
nokok gyakran viharos, háborgó tengeren, értékes rakományokkal, roppant 
felelősséget vállalva irányították hajóikat, ami az örökös résen állás következ
tében súlyos idegfeszültséget okozott. 

„Ezek az utak — írja Martiny Miklós hivatkozott könyvében — csendben 
végrehajtott hőstettek voltak; itt nem lehetett látványos harci babérokat arat
ni, . . ."2 

A szállítóhajók és kísérőegységek személyzetén kívül természetesen az ak
nászok jó munkájáról sem szabad elfeledkezni, hiszen az ő lelkiismeretes helyt
állásuknak is köszönhető, hogy a Monarchia kereskedelmi hajóparkjának a 
vesztesége viszonylag kicsi volt. 

1918. március 18-ról 19-re forduló éjszaka a Rodoni-fok közelében aknára 
futott a LINZ gőzös és perceken belül elmerült. A fedélzetén szállított 970 
személyből (egy magyar menetszázad, kb. 500 olasz hadifogoly és néhány sza
badságos katona) a BALATON romboló, valamint két torpedónaszád csak 342 
embert tudott megmenteni. 

1918. május 12-ről 13-ra virradóra Durazzo előtt torpedózta meg egy MAS a 
BREGENZ gőzöst. Az elsüllyedt hajón utazó 1203 ember közül a kísérő DUKLA 
romboló és két torpedónaszád 969-et mentett ki a tengerből. 

2 Martiny von, Nikolaus: Bilddokumente aus Österreich-Ungarns Seekrieg 1914—1918. Graz, 
1973. 218—282. O. 
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1918. augusztus 11-en Pago előtt egy tengeralattjáró két torpedója küldte a 
tenger fenekére az EUTERPE (ex GÖDÖLLŐ) gyorsgőzöst. A hajót kísérő 
MAGNET és két torpedónaszád csupán a szállított személyek felét — 925 em
bert, köztük 4 ápolónőt — mentették ki. A nagy emberveszteséget az okozta, 
hogy az egyik falépcső elszabadult, a betóduló víz fölemelte, s így elzárta a 
menekülés útját. 

Az 1918. szeptember 26-án és 29-én két hajókaraván ellen intézett tenger
alattjáró-támadás sikertelen maradt. Az ellenség torpedói célt tévesztettek. 

Itt jegyezzük meg, hogy 1918. április 16-án a STREITER romboló konvojt 
kísérve összeütközött a PETKA gőzössel és megsérült, majd elsüllyedt. Sokol 
adata szerint az ütközéskor két matróz életét vesztette. (így járt 1916. novem
ber 4-én a MAS 6 is.) 

A szállítószolgálat teljesítményére álljanak itt az alábbi, bár hézagos adatok.3 

Év 

Szállítógőzösök útjainak 
Tehergőzösök 
által szállított 

mennyiség 

Kísérőhajók Kórházhajó
kon szállított 

betegek, 
sebesültek 

száma 

Év száma 
Cattarótól hossza 

mér-

Tehergőzösök 
által szállított 

mennyiség 
útjainak száma 

Cattarótól 

Kórházhajó
kon szállított 

betegek, 
sebesültek 

száma 

Év 

északra délre földben l o n " a " a n 
északra j délre 

Kórházhajó
kon szállított 

betegek, 
sebesültek 

száma 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

73 
181 
845 
536 
592 

370 
933 
336 

280040 
248682 

1 088 288 
1 110147 

500 
256 
772 

400 
843 
943 

742 

12388 
60287 
55345 

ossz. : 2227 1639 — — 1528 2186 128762 

A teljesítmények bemutatása mellett a veszteségeket is Összesíteni kell, bár 
a szövegben mindegyikről történt említés. A cs. és kir. haditengerészet szállítás
vezetőségéhez tartozó, hadiszolgálatot teljesítő teherszállító és személyszállító 
gőzhajók közül aknarobbanás vagy torpedótalálat következtében a következő 
egységek süllyedtek el, illetve szenvedtek olyan súlyos sérüléseket, hogy ön-
süllyesztést kellett rajtuk végrehajtani. 

. 

. 

• 

_ 
• 

• 

3 Sokol: i.m. 419., 424., 631., 634—635. O. 



Az elsüllyedt hajó 
neve 

A megtorpedózás 
időpontja 

Aknára futás 
időpontja Megjegyzés 

1. KUPA 1915. XII. 29. — partra futott, roncs 

2. ANDRÁSSY — 1916. III. 31. 

3. DUBROVNIK 1916. V. 9. — 
4. ALBANIA 1916. V. 12. — 
5. LOCRUM 1916. VI. 5. — 
6. ADELSBERG — 1916. VI. 20. 

7. SARAJEVO 1916. VI. 26. — 
8. ZAGREB 1917. I. 14. — 
9. PELAGOSA 1918. II. 12. — 

10. LINZ — 1918. III. 18. 

11. BREGENZ 1918. V. 12. — 
12. VILA 1918. VI. 30. — 
13. EUTERPE 

(ex GÖDÖLLŐ) 1918. VIII. 11. — 

14. GORIZIA — 1918. VIII. 20. 

15. OCEANIA 1918. X. 4. kórházhajó, partra 
futott, később a 16. sz. 
torpedónaszád 
felrobbantotta. 

16. STAMBUL 1918. X. 2. — tüzérségi tűz 
17. HERZEGOVINA 1918. X. 2. — tüzérségi tűz 
18. BARON GAUTSCH — 1914. VIII. 12. saját akna 
19. MARIA — 1914. IX. 17. saját akna 
20. JOSEFINE — 1914. IX. 17. saját akna 

Hadműveletek az Adria északi részén 

Az olasz frontvonal déli szárnya az Adriára támaszkodott s ez magától érte
tődően meghatározta a cs. és kir. haditengerészet észak-adriai hadműveleteinek 
egyik fő irányát, azaz a hadsereg egyre erőteljesebb támogatását. 

Ebben a tengerészeti repülők vállalták az oroszlánrészt. A trieszti, polai (St. 
Catarina), puntisellai, parenzói és cosadai tengerészeti repülőállomások és tá
maszpontok olyan közel feküdtek a fronthoz, hogy a repülőgépek hatósugara 
azt lehetővé tette. Bevetéseik ismertetését azonban — sajnos — mellőznünk 
kell, mert szétfeszítené e tanulmány megszabott terjedelmét, kereteit. A ten
gerészeti repülés harcainak ismertetését azért is mellőzhetjük anélkül, hogy 
észrevehetően fájdalmas hiányérzetünk támadna, mert működése ritkán 
kapcsolódott szervesen a felszíni hajók hadműveleteihez. De nem győzzük hang
súlyozni, hogy a repülők, mint legmodernebb és fejlődésben levő haderőnem, 
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rendkívül fontos feladatokat láttak el és áldozatos küzdelmük az ellenség 
egyre nyomasztóbbá váló légi túlerejével szemben még méltó megörökítésre 
vár. 

Az 1917. május 12 — június 5., majd 1917. augusztus 17 — szeptember 12. 
között dúló 10. és 11. isonzói csiatába a cs. és kir. haditengerészet hajói nem 
avatkoztak be, csupán a tengerészeti repülés gépei szórták bombáikat és gép-
puskatüzüket az olasz állásokra. Amikor azonban az osztrák-magyar had
sereg — német egységek segítségével — 1917. október 24-én indított offenzívája 
Rombon és Auzza között áttörte az olasz vonalat és megkezdődött az olaszok 
visszavonulása a Piave vonaláig, a cs. és kir. haditengerészet felszíni egységei 
is bekapcsolódtak a hadsereg támogatásába. 

1917. október 27-én a 4., 6. és 9. számú torpedószázadok futottak ki a fenti 
céllal. 

Másnap az ADMIRAL SPAUN gyorscirkáló, a 98 M, 99 M, 100 M, 87 F, 92 F 
és a 94 F torpedónaszádok kíséretében, tengerészgyalogos különítményt tett 
partra a Sdobba-kiszögelésnél, hogy segítsenek az utászoknak hidat verni az 
Isonzón, amelyen a hadsereg átkelve, tovább üldözheti a menekülő olaszokat. 
Ezután a Gradónál még védekező olasz egységek leküzdésére tettek partra egy 
másik különítményt. Ehhez az akcióhoz csatlakoztak még az ún. Lagunaflottilla 
LINZ, LACHS és STÖR nevű naszádjai, valamint két motorcsónak. A naszá
dokat a Dunáról szállították ide. 

Októben 30-án Cattaróból Triesztbe érkezett a WIEN és BUDAPEST part
védő páncélos csatahajó, hogy részt vegyenek a Piave folyóhoz visszavonuló 
olasz erők leküzdésében. Közeben a Lagunaflottilla egységei állandó felderítő 
szolgálatot teljesítettek a part mentén, ahogyan a hadsereg nyomult előre, 
november 11-én már a Piave-torkolatáig. Ugyanekkor a Lagunaflottilla bárkáin 
megkezdődött a hadsereg számára hadianyag és egyéb utánpótlás szállítása. 
Október 24 — november 17. között összesen 466 vagon utánpótlási anyagot 
hajóztak ki, odaszállítottak 10 000 katonát, visszavittek 1000 sebesültet és bete
get, vagyis az ún. „Isonzó-hadsereg" teljes utánpótlás-szükségletét a Laguna
flottilla biztosította, és emellett ellátta a megszállt területen a folyamrendőri 
és más hatósági feladatokat. 

A haditengerészet erre alkalmas egységei megkezdték az elfoglalt tengerrész 
aknamentesítését, gyakran az olasz légierő támadásai közepette. 

1917. november 16-án kifutott Triesztből a WIEN és BUDAPEST. Az öreg 
páncélosokat 14 torpedónaszád kísérte. A Piave közelében tüzet nyitottak 
Cortellazzo ütegeire, amelyek viszonozták a lövéseket. A több órás tűzharcban 
olasz repülők intéztek támadásokat a hajók ellen, de a hajókra vigyázó három 
saját tengerészeti repülőgép ismétlődő légicsatákban elűzte őket. Az ellenség 
részéről három, a saját részről egy gép kénytelen volt kényszerleszállást végre
hajtani. Saját oldalon a kényszerleszállásra azért volt szükség, mert a légi csa
tában a pilóta — Rover tengerészzászlós — halálos fejlövést kapott. A gépet 
a sebesült Pintér repülőnegyedmester tette le a vízre. 13 óra 30 perckor vették 
észre a cs. és kir. egységek, hogy két MAS és két romboló-osztag közeledik 
feléjük. A csatahajók a közeledők felé fordultak és lőni kezdték az olaszokat. 
A két MAS mintegy 900 méterre közelítette meg a csatahajókat és kilőve 2—2 
torpedót, visszafordult. Ezalatt újabb öt repülőgép támadta a cs. és kir. egyse-



geket, de bombáik a vízbe hullottak. A 10 óra 35 perckor kezdődött tűzpárbaj 
a csatahajók és a parti ütegek között 14 óra 30 perckor fejeződött be. A BUDA
PEST a vízvonal alatt kapott egy találatot, de az övpáncélon nem tudott át
hatolni a lövedék. A WIEN-t hét lövedék érte, de csak kisebb sérüléseket oko
zott. A Cortellazzo-ütegeknél három ember megsebesült. A kötelék ezután 
visszatért Triesztbe. 

A WIEN és BUDAPEST csatahajó jelenléte nagy veszélyt jelentett az olasz 
frontra. Ezért 1917. december 9-én este kifutott Velencéből két torpedónaszád, 
mindegyik egy-egy MAS-t vontatva. Észrevétlenül jutottak el a Trieszti-öbölig, 
ahol a két torpedónaszád elengedte a két MAS-4; — a 9-es és a 13-as számúakat 
—, amelyek villanymotorral, hangtalanul érkeztek el a Muggia előtti nagy 
mólóig. Itt Rizzo sorhajóhadnagy, a MAS 9 parancsnoka, fölkapaszkodott a 
mólóra és körülnézett, hogy hol van az őrség. Éjfél volt. Örséget sehol sem 
látván mindkét MAS folytatta útját addig a védőhálóból és lehorgonyzott tor
laszból álló zárig, amely a Muggiai öböl belsejében álló csatahajókat védel
mezte. A két MAS személyzete külön erre a célra készített szerszámokkal át
vágta a zárat. A művelet teljes két órát vett igénybe s ez alatt senki sem vette 
őket észre! Ezután a kinyitott részen tovább hajóztak. A kisebbik móló végén 
láttak egy kivilágított őrbódét. Hallották az őrszemélyzet beszélgetését, majd 
felkapcsoltak a parton egy fényszórót, amely azonban a torlaszon kívüli tenger
részt pásztázva végig, majd az is kihunyt. 

Húsz percnyi lassú menet után Luigi Rizzo sorhajóhadnagy megpillantotta 
az első csatahajó árnyékát. Észrevétlenül közelítették meg 50 méterre, hogy 
meggyőződjenek róla, nem védi-e torpedóháló. A WIEN-t nem oltalmazta háló, 
ami nagy könnyelműségnek számított. Ezután eltávolodott a csatahajótól, meg
kereste a MAS 13-at, amely jelentette, hogy szintén megtalálta a másik kisze
melt csatahajót, a BUDAPEST-et. Előkészítették a torpedókat s külön-külön 
tüzelőállást foglaltak el a hajóktól 200 méterre. 1917. december 10-én, hajnali 
2 óra 32 perckor mindkét MAS kilőtte torpedóit. Csak ebben a pillanatban 
vette észre a WIEN őrsége, hogy valami nincs rendben. Bekapcsoltak egy fény
szórót, amely pontosan a MAS 9-re vetette fénycsóváját. De már elkéstek. 
Néhány másodpercen belül a MAS 9 mindkét torpedója csaknem egyszerre 
fúródott a hajókoilosszus oldalába. Hatalmas robbanással szökött magasba a 
víz. . . Ekkor robbantak a MAS 13 torpedói is. Ezek azonban célt tévesztettek 
s a BUDAPEST mellett vágódtak a Riva-patak partoldalába. A WIEN öt perc 
alatt elsüllyedt. 46 tengerész meghalt, 17 megsebesült. A többieket a BUDAPEST 
mentőcsónakjai kihalászták. A két MAS sértetlenül tért vissza támaszpontjára. 

A cortellazzói nehéz ütegek támadására legközelebb december 19-én indult 
el Polából egy kötelék, amely a következő egységekből állt : ADMIRAL SPAUN, 
BUDAPEST, ÁRPÁD, TRIGLAV II, LIKA II, DUKLA, TURUL, SCHARF
SCHÜTZE, STREITER, valamint 21 torpedónaszád. 

A hajók 8 óra 30 perckor nyitottak tüzet. Az akciót 9 vízirepülőgép biztosí
totta és ugyancsak a repülők figyelték a találatokat is. Közben két repülőgépet 
lelőttek az olaszok. A gépek személyzetéből ketten meghaltak, négyen — köz
tük Mindszenty Árpád fregatthadnagy és Szenes repülőmester — súlyosabb 
sérüléseket szenvedtek. A kötelék délután Triesztbe hajózott, onnan 21-én 
Polába, ahol horgonyra állt. 



Az 1917. XII. 10-én elsüllyesztett WIEN partvédő páncélos csatahajó 
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Nagyobb hajók bevetésére ezen az északi frontszakaszon többé nem került 
sor. A hadműveleteket továbbra is a tengerészeti repülés, a Lagunaflottilla 
egységei, valamint különböző, partra tett tengerészkülönítmények folytatták. 
Ugyanakkor továbbra is fontos feladatot láttak el az aknászok. Ez utóbbiak 
223 esetben futottak ki aknakeresésre, illetve aknatelepítésre, barikádépítésre. 
A Lagunaflottilla egységei 2850 utat tettek 1917 október-novemberben s ezalatt 
az aknász-egységekkel együtt mintegy 30 000 mérföldet hagytak maguk mögött. 
A Lagunaflottilla kötelékébe 1918. január 1-én a következő egységek tartoztak: 
14 felfegyverzett gőzös, 3 ágyúnaszád, 4 őrnaszád, 15 tender, 33 motorcsónak, 
50 csónak és 62 uszály. Az év végére az egységek száma némileg módosult 
(gyarapodott). 

1918-ban a Lagunaflottilla a következő mennyiségű hadianyagot, élelmiszert 
és katonát szállította a Piave-f rontra, illetőleg onnan vissza : 

1918 március: 3500 t, 1200 fő katona 
1918 április: 5100 t, 1100 fő katona 
1918 május: 6889 t, 2232 fő katona 
1918 június: 5143 t, 2023 fő katona 
1918 július: 4000 t, 1500 fő katona 
1918 augusztus: 7000 t, 2200 fő katona 
1918 szeptember: 5500 t, 1600 fő katona 

Az 1918 júliusában megindult offenzívában a cs. és kir. haditengerészet részé
ről a következő egységek vettek részt: a trieszti partvédő egységek, a tengeré
szeti műszaki század, a tengerész-híradó részleg, a tengerész-kerékpáros század, 
50 fő tengerészgyalogos-különítmény, két 7 cm-es üteg, három tengerész-gép-
puskás század és egy tengerész táboriágyú-üteg. 

Az offenzíva befejezésével a híradós, a kerékpáros és a tengerészgyalogos 
egységeket visszairányították Triesztbe. 

„ . . . A Lagunaflottilla a háború utolsó percéig végezte feladatát —, írja 
könyvében Martiny. — Még a front összeomlása után is mentette a menthetőt 
és a hadianyag Olaszországból történő visszaszállításával 1918 őszén kimagasló 
szolgálatot t e t t . . ."4 

A tengerészeti repülők, a rombolók és a torpedónaszádok 
együttműködése 

Mint korábban leszögeztük, a tengerészeti repülés hadműveleteit nincs szán
dékunkban feldolgozni ebben a tanulmányban, de arról a speciális együttmű
ködésről, amely a repülők és a kisebb úszóegységek között létrejött, nem lehet 
hallgatni, mert ez már szervesen hozzátartozik tárgyunkhoz. Olyan színfoltját 
adja a haditengerészet hadműveleteinek, amely sajátosan jellemezte a flotta 
szellemét és harcmodorát. 

1917. július 28-án Triesztből, Polából és Parenzóból 21 tengerészeti repülőgép 
startolt s együttes támadást intézett Grado katonai célpontjai ellen. A légi 
rajtaütést három romboló és négy torpedónaszád biztosította, azaz a Grado 
előtti tengerrészen cirkált, hogy szükség esetén segítségére legyen a sérült s a 

4 Martiny: i.m. 83. o.; Sokol: i.m. 473—495. o. 
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tengerre leszálló gépeknek. Erre azonban nem volt szükség, viszont a TURUL 
rombolót megtámadta egy tengeralattjáró, amelynek a torpedója azonban 15 
méterrel a romboló orra előtt futott tovább. 

A Velence elleni egyik legnagyobb légitámadást 1917. augusztus 14-én haj
tották végre a vízirepülőgépek — 20 egység —, amelyet négy romboló és öt 
torpedónaszád fedezett. A tengerészeti repülőket még 20 tábori (hadseregbeli) 
repülőgép támogatta. Az akcióban részt vevő gépek közül egyet az elhárítás 
lelőtt, kettőnek motorhiba miatt le kellett szállnia a tengerre. Az egyik gép 
személyzetét egy másik repülőgép felvette, a másikét pedig a 90 F torpedó
naszád mentette ki a közben ellenséges lövésektől is megsérült gépből. 

A Jesi-i léggömbhangár, valamint Brindisi hadikikötője elleni légitámadásra 
12 vízirepülőgép startolt Polából és Kumborból, 1917. augusztus 27-én. Egy 
gépet lelőttek, kettő eltűnt. Az egyik gép személyzetének a holttesteit az olasz 
parton vetette ki a tenger. Az akciót fedező öt romboló csak a harmadik gép 
roncsait találta meg. 

Szeptember 29-én este Ferrarát bombázta négy vízirepülőgép. A biztosítá
sukra a tengeren tartózkodó TURUL, VELEBIŤ, HUSZÁR és STREITER rom
bolók, valamint a 90 F, 94 F, 98 M és 99 M torpedónaszádok összetalálkoztak 
a SPARVIERO, GIUSEPPE ABBA, ORSINI, ACERBI, STOCCO, AUDACE, 
ARDENTE és ARDITO nevű egységekből álló olasz rombolócsoporttal. A tűz
párbaj 3000 méterről indult s fokozatosan 2000 méterre csökkent. Ekkor az 
olaszok vezérhajója, a SPARVIERO olyan találatot kapott, hogy ki kellett állnia 
a tűzvonalból, mire a többiek is abbahagyták az ütközetet és visszavonultak. 
A TURUL és a HUSZÁR antennáit érték találatok, a VELEBIT-en viszont tűz 
ütött ki s kormányhavariája keletkezett, ezért a STREITER vontatókötélre 
vette. Közben visszatért két olasz romboló, mert talán könnyű prédának tekin
tették a többiektől kicsit lemaradó VELEBIŤ—STREITER csoportot. A két 
romboló és a torpedónaszádok gyorstűzzel árasztották el az 1000 méterre köze
ledő olaszokat, mire azok a tüzet viszonozva visszafordultak. A 94 F-en egy, az 
olasz vezérhajón három ember sebesült meg. A cs. és kir. egységek ezután már 
zavartalanul folytathatták útjukat hazáig. 

Az 1917. október 19-i, Ancona elleni légitámadás gépeit a DINÁRA és a 
STREITER, valamint négy torpedónaszád fedezte. Október 25-én a HUSZÁR 
két torpedónaszáddal, másnap a RÉKA három torpedónaszáddal állt szolgá
latban a nyílt tengeren, hogy biztosítsa a repülők visszatérését. 

1917. október 31-én a STREITER, a DINÁRA és a VELEBIŤ, november 2-án 
a DINÁRA három-három torpedónaszáddal járőrözött az olasz partok közelé
ben, hogy az esetleg lelőtt repülőkön segítsen. November 5-én a TÁTRA, a 
CSEPEL, a BALATON és az ORJEN cirkált Olaszország délkeleti partvidéke 
előtt, hogy őrködjenek a propaganda-röpcédulákat ledobó repülőkre, másnap 
ugyanezzel a feladattal a HUSZÁR, a STREITER és a DINÁRA, valamint négy 
torpedónaszád állt a Velencei-öböl előtt. November 16-án a STREITER és a 
RÉKA járt ugyanezen a tengerrészen, az itt felderítő repülőket fedezendő. A 
november 21-én felszálló s a nem sokkal előtte telepített aknazárakat megfi
gyelő K 161 repülőgép nem tért vissza támaszpontjára. Az Ancona—Velence 
hajózóútvonalra kifutó STREITER és RÉKA hasztalan kereste, a kutatásukra 
felszállt két repülőgép pedig csak egy olasz aknát és mellette repülőgéproncso-



kat, furnirdarabokat talált. Ennél többet a másik csoport (TURUL, PANDÚR, 
SCHARFSCHÜTZE és a 82 F) sem talált. November 24-én a TRIGLAV II, a 
DUKLA, a PANDÚR, a SCHARFSCHÜTZE, a HUSZÁR és a STREITER Ancona 
és Rimini térségében cirkált; a VELEBIŤ két torpedónaszáddal ugyanezen a 
napon két propagandaútra induló repülőgépet fedezett. November 29-én és 
december 1-én a LIKA II, a TÁTRA, a CSEPEL és az ORJEN, december 5-én 
a DINÁRA és a PANDÚR, december 9-én a DUKLA, a SCHARFSCHÜTZE 
és a HUSZÁR Porto Corsini térségében, a TÁTRA, a BALATON, a CSEPEL 
és az ORJEN pedig Manfredonia és Vieste előtt biztosította a repülőket. Ennél 
az akciónál két repülőgép kényszerleszállást hajtott végre, személyzetüket a 
TÁTRA és a CSEPEL vette fedélzetére. 

1918. január 6-án a LIKA II, a DUKLA és két torpedónaszád, január 10-én 
a VELEBIŤ és hat torpedónaszád, január 15-én a TURUL és egy torpedónaszád 
várt a tengeren a repülők visszatérésére. 

1918. február 4-én a LIKA II, a DUKLA, a STREITER, továbbá két torpedó
naszád, február 6-án a TRIGLAV II és három torpedónaszád Malamocco és 
Velence, az UZSOK, a RÉKA és a STREITER pedig Ancona és Rimini előtt 
vigyázta a tengert. Február 24-én a Velence repülőtere elleni légitámadást a 
TRIGLAV II, a DUKLA és az UZSOK két torpedónaszád kíséretében fedezte. 
A február 26-i, a velencei tengerészeti szertár elleni nagyszabású támadást a 
LIKA II, a DUKLA, a RÉKA, a CSIKÖS és két torpedónaszád biztosította. 
Március 10-én a TRIGLAV II, a DUKLA és a 89 F biztosított. A következő napi 
légi rajtaütést hat torpedónaszád figyelte a nyílt vízen. Március 16-án ugyan
csak a TRIGLAV II és a DUKLA, valamint két torpedónaszád járt Ancona és 
Porto Corsini előtt. 

1918. április 6-án két torpedónaszád, április 8-án a LIKA II, az UZSOK és 
két torpedónaszád futott ki az Adria közepén kényszerleszállást végzett K 310 
repülőgép személyzetének megmentésére. Április 12-én a VELEBIŤ és öt tor
pedónaszád, május 16-án egy torpedónaszád, június 9-én a DUKLA és az 
UZSOK őrködött Brindisi, június 16-án pedig a WARASDINER és két torpedó
naszád Mestre előtt. Június 25-én a CSEPEL, az ORJEN és két torpedónaszád, 
a következő napon a BALATON, az USKOKE és ugyanaz a két torpedónaszád 
(a 80 T és a 83 F) várakozott a Velence fölé repülő gépekre. Ezen a napon — 
június 26-án — két saját repülőgép (A 64 és A 65) összeütközött és lezuhant, 
mindkét pilóta (Benkő Gyula és Ott Miksa repülőmester, illetve repülő negyed
mester) életét vesztette. Junius 28-án az Anconát bombázó repülőkre a LIKA 
II, a DUKLA és a 84 F, június 30-án a Velencét támadó gépekre a CSEPEL, az 
ORJEN, továbbá a 81 T és 96 F vigyázott. 

1918. július 1-ről 2-re virradóan a BALATON és a CSIKÖS romboló, a 83 F 
és a 88 F torpedónaszád futott ki Polából egy repülőtámadás biztosítására. 
Közben a BALATON-on az egyik kazán felmondta a szolgálatot s így a csoport 
nem tudta tartani az előírt 20 mérföldes sebességet. Éjfél után egy MAS támadt 
rájuk, de a BALATON-ra lőtt torpedója célt tévesztett. Már július 2-án, hajnali 
3 óra 10 tíz perckor fényjeleket észleltek a nyomdokvonalukban, majd balról 
füstszálakat láttak. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy két olasz torpedó
flottillával akadtak össze, amelyek az osztrák-magyar frontvonal elleni táma
dásra indultak. A sokszoros túlerőben levő olasz rombolók (ORSINI, SIRTORI, 
STOCCO, ACERBI, MISSORI, LA MASA, AUDACE) tüzet nyitottak, amit a 
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két es. és kir. romboló tüstént viszonzott, s a távolság csökkenésével bekapcso
lódott a tűzharcba a két torpedónaszád is. A BALATON — s egyúttal a csoport 
parancsnoka, lovag Friedrich Luschin von Ebengreuth fregattkapitány — meg
kísérelte az ellenség egységeit ügyes manőverrel széthúzni. Hamarosan az ellen-
jséges vonal harmadik egységén — a STOCCO-n — tűz ütött ki, az leállt s 
mellé állt segítséget nyújtani az ACERBI is. Miután kölcsönösen kilőtték tor
pedóikat, az olaszok elfordultak és teljes sebességgel elhagyták a csata szín
helyét a közben rendbehozott STOCCO-val együtt, amelyen sikerült a tüzet 
elfojtani. Még a csata alatt a CSIKÓS és a két torpedónaszád elszakadt — le
maradt — a gyorsabb BALATON-tól, amely így egyedül vívta harcát az OR-
SINI-csoporttal; a CSIKÓS a torpedónaszádokkal külön csatázott a MISSORI-
csoporttal. Hajnalban azután egyesültek. Ebben az összecsapásban 2 db 10 cm-es 
és 15 db 7 cm-es löveg állt szemben az olaszok 30 db 10 cm-es lövegével. A BA
LATON orrát több találat érte. A CSIKÓS egy telitalálatot kapott a hátsó 
kazánházban. A 83 F egy, a 88 F ugyancsak egy találatot kapott, amely letépte 
az antennáját és a 83 F lobogórúdját. A BALATON-on és a CSIKÓS-on 2—2 
ember, a 83 F-en egy ember sebesült meg könnyebben, míg a STOCCO-n ketten 
meghaltak és hatan megsebesültek. (Cosimus dei Medici gróf, korvettkapitány 
ezen a napon [július 1-én] vette át a CSIKÓS parancsnokságát, ez volt első 
kifutása a rombolóval.) 

1918. július 7-én a LIKA II ás a DUKLA fedezett egy légi felderítést. Július 
11-én szintén a DUKLA futott ki testvérhaj ójával, az UZSOK-kal Bari elé. 
Itt az UZSOK ráakadt egy kényszerleszállást végzett olasz vízirepülőgépre, a 
12-es számúra, amelynek két tisztből álló személyzetét foglyul ejtette, a gépet 
pedig bevontatta Cattaróba. 

Július 17-én a CSEPEL, az ORJEN, a 83 F és a 96 F ügyelt a Chioggia, más
nap ugyancsak a CSEPEL és az ORJEN, valamint a 85 F és a 97 F vigyázott 
az Ancona és Corsini fölötti felderítést végző repülőkre. Az ellenséges repülők 
többször támadták a hajókat, de bombáik nem találtak. A Corsinit július 25-én 
éjjel bombázó repülőket a CSEPEL, a BALATON és az ORJEN oltalmazta a 
tengeren. Az augusztus 1-én Brindisit fényképező repülőket az UZSOK és a 
DUKLA várta a nyílt vízen. Augusztus 11-én Barit derítette fel két repülőgép, 
ezeket a DUKLA és a LIKA II várta hiába. Mindkét gépet lelőtték még Bari 
közelében, személyzetük olasz fogságba esett. Közben a LIKA elveszítette a kor-
mánylapátját és nehezen tudott hazavergődni. Augusztus 21-ről 22-re forduló 
éjszakán Porto Corsini repülőterét bombázta hét gép az ADMIRAL SPAUN 
gyorscirkáló és hat torpedónaszád őrködése mellett. Augusztus 26-án a 95 F 
várakozott az Alimini Piccolo repülőterét bombázó négy gépre, amelyek közül 
az egyik nem tért vissza, a másik kényszerleszállást végzett, de később egy 
tender bevontatta Durazzóba. Az 1918. szeptember 5-i, Ancona elleni bomba
támadásra felszállt két repülőgépet a TÁTRA, a CSEPEL és az ORJEN kí
sérte.5 

• 

5 Sokol : i.m. 606—616. o. ; Büzer és Schupita h iva tkozot t műve inek vona tkozó részei. 
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Egy különös olasz kétéltű rövid kalandja 

Az első világháború folyamán az olasz konstruktőrök több különleges kis
méretű tengeri harceszközzel lepték meg a világot. 

Ilyen volt a talán tengeri harckocsinak nevezhető úszóegységük, amelyet a 
velencei hajógyár főkonstruktőre, Attilio Bizio tervezett 1917-ben. A hadi
tengerészet, amikor átvette, GRILLO-ra keresztelte. Mintájára még három ha
sonló készült, a PULCE, a LOCUSTA és a CAVALETTA. Hosszúságuk 16 m, 
szélességük 3,1 m, vízkiszorításuk 8 tonna volt. Akkumulátorok táplálta villany
motorok hajtották őket a vízen 10, lánctalpon 15 lóerővel. A hajócsavarokkal 
hajtott kétéltű a tengeren 4 mérföldes óránkénti sebességet ért el. Fegyverzete 
2 torpedó volt. A szakirodalom a GRILLÓ-t tartja az első kétéltűnek. Rendelte
tésük az volt, hogy bejussanak Polába és ott torpdóikkal minél több hajót süly-
lyesszenek el. 

Az első támadásra 1918. április 8-ról 9-re virradó éjszaka került sor. A négy 
kétéltűt torpedónaszádok kísérték csaknem a polai kikötő bejáratáig. Az akció 
azonban kudarcba fulladt, mert mire a kétéltűek elvergődtek a különböző 
védőtorlaszok és aknazárak között a horgonyzóhelyekig, megvirradt s vissza
fordultak. 

Legközelebb két egységgel (CAVALETTA, PULCE) kísérleteztek, de ismét 
későn indultak s kivilágosodott. Balszerencséjüket még tetézte, hogy hazatér
tükben osztrák-magyar tengerészrepülők közeledtek feléjük, s hogy ne fény
képezhessék le őket, mindkettőt elsüllyesztették. 

Május 6-án este a GRILLO indult el, de torpedóvető készüléke elromlott s 
visszafordult. Kijavítása után május 13-án este ismét támadásra indult a velencei 
kikötőből Pellegrini korvettkapitány parancsnoksága alatt, hogy most már csak
ugyan a polai kikötőbe jusson. A GRILLO-t a MAS 95 és a MAS 96 kísérte, a 
PN 9 és PN 10 torpedónaszád vontatta s bizosította. A GRILLO május 14-én haj
nali 3 óra 20 perckor érkezett az első hálótorlaszhoz, de ekkor felcsattant a bejá
rati erőd őrszemének kiáltása. A GRILLO azonban nem zavartatta magát s a 
lánctalpak fogai belekapaszkodtak a hálóba. Kezdett átmászni rajta. A meglepe
tés azonban nem sikerült. A VIII. számú őrhajó fényszórója megakadt a félig 
úszó, félig mászó különlegességen. Közben a GRILLO túljutott a záron. Amikor 
a másodikon akart átvergődni, elcsattant az első puskalövés, majd eldördültek 
a VIII. számú őrhajó, a SEN J őrnaszád és az V. számú tender 47 mm-es fegyve
rei. A GRILLO azonban nem torpant meg. Sorban átmászott a harmadik és negye
dik torlaszon is. Már az utolsó, ötödik torlasz felé közeledett, amikor az őrhajók 
a közelébe értek. Először az V. számú tendert irányította parancsnoka, Jasper 
József tengerésztisztjelölt a GRILLO elé, hogy elállja az útját. Pellegrini kor
vettkapitány csak ekkor adta fel a reményt, hogy behatolhat a kikötő belsejébe. 
Parancsot adott a Kingston-szelepek kinyitására, hogy a GRILLO ne juthasson 
az ellenség kezére. Ugyanekkor utasítást adott a torpedók lanszírozására is. 
Csakhogy a kezelő matróz a nagy kapkodásban elfelejtett kibiztosítani. Ekkor 
egy lövedék csapódott a kétéltűbe s ez — a szelepeken át betóduló vízzel együtt
hatásban — megbuktatta a GRILLO-t s a torpedóvetésről többé már nem le
hetett szó. A GRILLO percek alatt elmerült. Pellegrini korvettkapitányt három 
emberével — akik közül az egyik súlyosan megsebesült — kimentették a vízből 
és fogságba kerültek. (Érdekességként megemlítjük, hogy Jasper József, 1944-
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ben m. kir. törzskapitány, a honvéd folyamerők l/II. őrnaszádosztályának volt 
a parancsnoka.) A GRILLO-t kiemelték s megpróbálták lemásolni. Erre azon
ban a háború befej eztéig már nem került sor.6 

A „korlátozott" és „korlátlan" tengeralattjáró-háború 

A háború kitörése után az antant ki akarta éheztetni a központi hatalmakat 
es ezért lezárta a tengereket. Ugyanekkor Németországnak is az volt a törek
vése, hogy Nagy-Britanniát és Franciaországot elvágja utánpótlási vonalaitól, 
de az ellenséges szállítóhajókkal szemben csak a tengeri hadi jog által biztosított 
kobozási eljárással éltek. 

1914. október 2-án Nagy-Britannia aknákkal elzárta az Északi-tengert és kö
zölte, hogy az ottani hajóforgalmat csak brit felügyelet mellett garantálja. 
Válaszul Németország 1915. február 4-én hadműveleti területté nyilvánította 
az Anglia és Írország körüli vizeket s kijelentette, hogy minden, ebben a zó
nában található ellenséges kereskedelmi hajót felszólítás nélkül el fog süllyesz
teni. 

Mindezek az intézkedések eddig megfeleltek a nemzetközileg elfogadott ten
geri hadi jog rendelkezéseinek. 

Miután erre a brit kormányzat utasította kereskedelmi hajóit, hogy semle
ges lobogó alatt járjanak, a német kormányzat felhívta a semlegeseket, hogy 
kerüljék a hadműveleti övezetet, hiszen a német tengeralattjárók nem tudhat
ják, hogy valóban semleges hajóval találkoznak-e, avagy hamisan fellobogózott 
ellenséggel. 

Ugyanekkor a britek kezdték felfegyverezni kereskedelmi hajóikat, ami a 
csalárdul kitűzött semleges lobogó viselésénél is jobban sértette a tengeri hadi
jog nemzetközileg elfogadott elveit. Az ún. cirkálóharc szabályainak betartása 
— vagyis a semleges vagy a hadműveleti területen kívül feltartóztatott hajó 
megállítása, átvizsgálása, a rakomány megsemmisítése vagy elkobzása és az 
ellenséges hajó elfogása —, ha a megállított hajó történetesen fel volt fegyve
rezve, a gyanútlanul, felszínen közeledő tengeralattjáró pusztulásához vezetett, 
mint pl. 1915. auguszttus 19-én (BARALONG-eset). Ennek ellenére a német 
flottaparancsnokság kitartott amellett, hogy a tengeralattjáróik tartsák be a 
kobozási előírásokat, mert el akarták kerülni Olaszország, de mindenek előtt 
az Amerikai Egyesült Államok hadbalépését, nem akartak okot szolgáltatni 
hadbalépésükre. 

1916. február 18-án azután a németek bejelentették, hogy február 29-től a 
hadműveleti területen, amelyhez akkor már a Földközi-tenger is hozzá tarto
zott, minden felfegyverzett kereskedelmi hajót felszólítás nélkül elsüllyeszte
nek, bármilyen lobogó alatt jár is. 

1916. augusztus 25-én a brit Admiralitás közölte, hogy minden teherhajót fel
fegyverzett. 

A kereskedelmi hajók elleni tengeralattjáró-háború tehát korlátozottan 1915. 
február 18-án (német álláspont), vagy február 25-én (brit álláspont) kezdődött. 
Ez a később „korlátozott tengeralattjáró-háborúnak" nevezett időszak 1917. 
február l-ig tartott. 

-
6 Sokol: i.m. 627—629. o. 



Miután a harcoló felek a szárazföldön képtelenek voltak egymást térdre kény
szeríteni, s az idő nyilvánvalóan a központi hatalmak ellen dolgozott, Német
ország számára napról-napra sürgetőbbé vált a döntés kierőszakolása. Ha nem a 
szárazföldön, akkor a tengeren, mégpedig az antant utánpótlást szállító hajói
nak teljes blokádjával, ezeknek a hajóknak a megsemmisítése útján. Felszíni 
flottájával azonban ez kilátástalannak tűnt, hiszen a brit és francia flotta sokkal 
erősebb volt. Németország csak a tengeralattjáróiban bízhatott. Az antant pedig 
minden eszközzel igyekezett megoltalmazni kereskedelmi hajóit, mint leendő 
győzelmének zálogát. 

Ilyen meggondolások vezették Németországot, s különösen az új vezetés — 
Hindenburg és Ludendorff — sürgette a korlátlan búvárhajóharcot, amit azon
ban a német politikusok elleneztek, Ausztria-Magyarország politikai vezetése 
pedig határozottan tiltakozott a tengeralattjáró háború ilyen változata ellen. 
Január 8-án azután a német katonai vezetés döntött, s másnap a német kancellár 
is hozzájárult a korlátlan búvárhajóharc kihirdetéséhez, amit Vilmos császár 
még aznap aláírt. 

Ausztria-Magyarország kormánya január közepén értesült a német döntés
ről, amely keresztezte politikai irányvonalát, hiszen az új uralkodó, IV. Károly 
király (aki I. Ferenc József halála napján, 1916. november 21-én elfoglalta a 
trónt, s december 30-án Magyarország királyává koronázták) arra törekedett, 
hogy kieszközölje a békét s közvetítőként lépett föl az ellenfelek között. Ezért 
IV. Károly vonakodott hozzájárulni a korlátlan tengeralattjáró-háborúhoz, de 
Berlin kész tények elé állította. Január 21-én Zimmermann német külügy
miniszter és Holtzendorff tengernagy Bécsben nagy magabiztonsággal bizony
gatták a húzódozó uralkodó, valamint a Monarchia vezető politikusai és kato
nái előtt — a megbeszélésen Anton Haus főtengernagy is jelen volt —, hogy 
már csupán ez a fajta búvárhajóharc hozhatja meg a győzelmet, vagy lega
lább a tisztességes békét. A január 22-i közös minisztertanácsi ülés kényszere
detten bár, de beleegyezett a búvárhajóharcnak ebbe a módjába. 

1917. január 31-én a német kormány deklarálta, hogy február 1-től olyan 
hadműveleti területnek tekinti az Anglia, Franciaország és Olaszország part
jai körüli vizeket, valamint a Földközi-tenger keleti és középső medencéjét, 
amelyben minden hajót, ellenségeset és semlegesét egyaránt, figyelmeztetés nél
kül elsüllyeszt. Március 23-án a Barens-tengert is ilyen övezetnek nyilvánították. 
Egyéb vizeken a tengeralattjáró-háború a korábbi módon folyt. Ezt az 1917. 
február 1-től a háború végéig — pontosabban 1918. október 21-ig, amikor a 
németek megszüntetettnek nyilvánították a korlátlan búvárhajóharcot — tartó 
időt nevezi a történetírás a „korlátlan tengeralattjáró-háború" időszakának.7 

Ezért vált az otrantói tengerzár a központi hatalmak számára elsőrendű 
fontosságúvá: a német tengeralattjárók zöme is az Adriáról — Polából és 
Cattaróból — futott ki a Földközi-tengerre, s érthetően befolyásolta a cs. és kir. 
haditengerészet hadműveleti terveit. 

Az 1917. év elején még egy fontos esemény történt a cs. és kir. haditengeré
szet kebelében, amely bizonyos mértékben megváltoztatta a flotta hadműve
leteinek tervezését : a nagy óvatosság és körültekintő előkészítés helyett támadó 
szellem érvényesült. Ugyanis az történt, hogy Anton Haus — 1916. május 

7 Vecseklőy József: A csi l lagsávos lobogó n y o m á b a n . I—II., Budapes t , 1985. 479—717. o., K ü 
lönösen a 628—640. o. ; Sokol : i .m. 332—336. o. 
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12-től — vezértengernagy (vagy főtengernagy, e rangra — „Grossadmiral" — 
nem alakult ki a megfelelő magyar elnevezés) a korlátlan tengeralattjáró-há
borúval kapcsolatos tárgyalásról Palába utazva a vonaton meghűlt s 1917. feb
ruár 8-án tüdőgyulladásban meghalt. IV. Károly ekkor a hajóhad élére Max 
Njegovan altengernagyot nevezte ki s előléptette tengernaggyá, a Hadügymi
nisztérium Tengerészeti Osztályának élére pedig Karl Kailer altengernagyot 
állította. Haus egyszemélyben töltötte be mindkét posztot. Kailer altengernagy 
azonban 1917. április 29-én meghalt, s ekkor az uralkodó ismét egyesítette a 
flottaparancsnoki állást a Hadügyminisztérium Tengerészeti Osztályának fő
nöki állásával s erre is Njegovan tengernagyot nevezte ki. 

Cs. és kir. tengeralattjárók 
a korlátlan búvárhajóháború első évében 

Először ebben az időszakban — 1917. január 23-án — a Leo Prasil sorhajóhad
nagy parancsnoksága alatt álló U 29 indult a Földközi-tengerre. A Polából kifutó 
naszád Lussin magasságában olyan viharba került, amely károkat okozott, s 
visszafordulásra kényszerítette. Az átvizsgálásaikor vették észre, hogy a 21. és 22. 
borda közötti lemezen hiányzott egy szegecs, továbbá az akkumulátorhelyiség 
alatt lyukas volt a naszád teste. Csak a legénység lélekjelenléte mentette meg az 
elsüllyedéstől. Kijavítása után az öbölbe ment, ahonnan február 17-én indult el 
ismét, s ezúttal el is érkezett a Messinai-csatornáig. Közben a pörgettyűs tájoló 
felmondta a szolgálatot, a mágneses iránytű megbízhatatlanná vált s ezért, a 
végig viharban megtett út után március 3-án befutottak az öbölbe, majd onnan 
Polába, ahol egy hónapon keresztül javították a vihar okozta sérüléseit. 

Az U 30 február 26-án indult el első Földközi-tengeri cirkálására Fähndrich 
Frigyes sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Jártak Sapienza, a Matapan-fok, 
Kréta és Taranto előtt, de ellenséges hajóval nem találkoztak. A háborgó ten
ger megrongálta a torony mellvédjét, leszakította az antenna árbocát, és egyéb 
károkat okozott. Március 16-án tért vissza. Sérüléseit hamar kijavították s 
március 31-én kifutott második útjára, hogy Kréta és Málta körül tevékeny
kedjék. 

Az U 30 erről az akciójáról többé nem tért vissza, eltűnt. Valószínűleg mű
szaki hiba, vagy az Otrantói-szoros egyik hálója végzett vele, talán április 
1-ről 2-ra virradó éjszaka. Fedélzetén a négy magyar tiszten kívül (Fähndrich, 
Tóth István sorhajóhadnagy, Ricsóváry Sándor és Bakay Gyula fregatthadna
gyok) 17 tengerész volt. 

A következő naszád, amely Földközi-tengeri portyára, egyúttal első harci 
bevetésre indult, az U 27 volt Robert von Teufl sorhajóhadnagy parancsnoksága 
alatt. 1917. április 2-án hagyta el az öblöt. Már út közben, San Remónál ka
landja volt egy ellenséges tengeralattjáróval, amelynek torpedóit csak nagy 
üggyel-bajjal kerülte ki. Április 5-én a Messinai-szorosban cirkált. 12-én, 
Augusta előtt, sikerült észrevétlenül megközelítenie a görög MERITOS gőzöst 
és egyetlen torpedóval elsüllyesztette. Április 16-án pedig, a Rizzuto-fok köze
lében egy másik görög gőzöst, a ZENOBIÁ-t süllyesztette el, amelynek gép
üzemfőnökét kihalászták a vízből. Április 23-án vetett horgonyt az öbölben. 

Közben — április 4-én — az U 29 ismét kifutott s április 19-ig tartó útján 
Málta közelében, április 10-én, elsüllyesztette a brit DALTON-t, parancsnokát 
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elfogta, majd 15-én, Antiky thera előtt az ugyancsak brit MASHOBRA gőzöst, 
amelynek a kapitányát szintén felvette és az öbölbe szállította. Egyébként itt 
jegyezzük meg, hogy az U 29 parancsnoka, Leo Prasil sorhajóhadnagy volt az 
első, aki a cs. és kir. tengeralattjáróparancsnokok közül 1917-ben, tehát a kor
látlan búvárhajóharc kikiáltása után először süllyesztett el ellenséges kereske
delmi hajót (április 10.). 

1917 áprilisában fejeződött be az U 14 (ex CURIE) hosszúra nyúlt javítása, 
s április 24-én ez az egység is elindult a Földközi-tengerre. Április 28-án 
Sapienza-szigete előtt elsüllyesztette a brit TEAK WOOD teherhajót, s május 
3-án egy konvojból kilőtte az olasz ANTONIO SCIES A gőzöst. Az U 14 (pa
rancsnoka Georg von Trapp sorhajóhadnagy) május 21-én vetett horgonyt az 
öbölben. 

Az U 4 Rudolf Singule sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt 1917. április 
29-től május 7-ig hajózott a Jón-tengeren, s május 4-én elsüllyesztette a két 
romboló által kísért olasz csapatszállító PERSEO gőzöst. Az U 4 május 7-én ért 
vissza. 

Az U 29 május 8-án futott ki harmadik Földközi-tengeri portyázásra. Át
vergődtek az Otrantói-szoros erős záróvonalán. Május 19-én Krétától nyugatra 
80 mérfölddel két, rombolóktól kísért tehergőzös akadt az útjukba, közülük 
az egyiket, amelynek orrán és farán is volt egy-egy löveg, megtorpedózták és 
elsüllyesztették. A brit MORDENWOOD volt. A május 22-én megtorpedózott 
brit MARIE SUZANNE azonban a felszínen maradt, s két kísérőhajója miatt 
újabb támadást nem kockáztatott meg Prasil sorhajóhadnagy. Az U 29 május 
25-én tért vissza; június 17-én futott ki negyedik portyázására és július 6-án 
érkezett vissza hazai kikötőjébe. Az U 29 ezen az útján az Otrantói-szorosban 
sem kifelé, sem visszafelé nem találkozott ellenséges hajóval, de a Földközi
tengeren sem állt módjában kilőni torpedóit. Az U 29 ebben az esztendőben 
(1917) többé nem futott ki akcióra. Polában dókba került, s legközelebb majd 
csak 1918-ban találkozunk vele. 

A tengeralattjárók kifutását időrendben tárgyalva, most egy régi tengeralatt
járót kell megemlítenünk, az U 4-et, amely május 21-én hagyta el bázisát, hogy 
megszokott területén, a Tarantói-öbölben figyelje és akadályozza az ellenség 
hajóforgalmát. Űtja során torpedóval elsüllyesztette a francia ITALIA posta
gőzöst, amely Taranto és Korfu között látta el a szolgálatot. Másnap az U 4-et 
Singule sorhajóhadnagy visszavitte támaszpontjára, mert elfogyott az üzem
anyaga. 

Az U 27 május 23-án kezdte el második barangolását a Földközi-tengeren. 
Mint az U 29 és az U 4, az U 27 sem találkozott az Otrantói-szorosban őrhajók
kal, nyilván a május 15-i, az ottani tengerzár szétzúzására vezetett cirkálóakció 
következtében (erre az akcióra később részletesen visszatérünk). Június 9-én 
robbantással elsüllyesztette a francia ROLAND barkót, majd június 11-én 
megtorpedózta a japán SAKAKI rombolót, amely azonban nem süllyedt el, noha 
a torpedó középen érte. Az U 27 június 15-én érkezett vissza honi kikötőjébe. 

Az U 4 rövid ideig pihent, mert már június 10-én ismét Taranto felé indult. 
Június 19-én rövid egymás utánban két gőzöst sikerült torpedóval elsüllyesz
tenie Singule sorhajóhadnagynak. Az elsőt 13 óra 24 perckor, a másodikat 13 
óra 49 perckor torpedózta meg. Mindkettő francia volt, nevük: EDOUARD 
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CORBIÈRE és CEFIRA. Az üzemanyag megint fogytán volt, s másnap vissza
indultak. 

Az U 31 — Franz Nejebsy sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — először 
az olasz partok elé indult. E rövid, próbaútnak is tekinthető cirkálása május 
29-től június 5-ig tartott, s utána Polába tért vissza. Első Földközi-tengeri út
jára is innen futott ki június 19-én, de csak néhány mérföldnyire jutott, mert 
eltörött egy szivattyú, s még aznap visszatért Brioniba. Estére kijavították, s 
még aznap ismét elindult. Többször támadott, őt is támadták, de eredmény
telenül. Július 6-án ért vissza az öbölbe. Miután nyitott fedélzeti nyílásoknál 
sem süllyedt a hőmérséklet a naszád belsejében 31° Celsius — a gépházban 45° 
Celsius — alá, dokkba küldték. 

Az U 28 (parancsnok Zdenko Hudecek sorhajóhadnagy) június 21-én hagyta 
el az öblöt, hogy másodszor is elinduljon a Földközi-tengerre (először szolgá
latba állításának napján, május 26-án indult el, de műszaki hibák miatt Korfu 
alól vissza kellett fordulnia). Ezúttal nem kellett megszakítania útját, amelyen 
két nagy gőzöst sikerült elsüllyesztenie. Az elsőt június 30-án Máltánál, a má
sikat Messina előtt. Az első a brit HAIGH HALL, a második az ugyancsak brit 
MONGARA volt. Az U 28 július 12-én ért haza. Ezen az útján 1952 mérföldet 
tett meg a felszínen és 157 mérföldet víz alatt. 

Az U 28 indulását követő napon, június 22-én indult másodszor a Földközi
tengerre az U 14 és július 13-án érkezett vissza. Közben, július 4-én feltartóz
tatta a görög EPHTUPHIA vitorlást, rakományát a tengerbe szóratta, majd 
útjára bocsátotta, azután, ugyanezen a napon, torpedóval elsüllyesztette a 
MARIONGA GOULANDRIS görög gőzhajót, majd 8-án megtorpedózott egy 
hozzávetőleg 3000 BRT-s tehergőzöst, amely azonban vízen maradt. A hajó 
neve, nemzetisége napjainkig sem volt megállapítható. Közben a legénységéből 
kilencen megbetegedtek, három ember láza 40° Celsius fölé emelkedett, s Trapp 
sorhajóhadnagy ezért a tervezettnél előbb indult haza. 

A Vio Gaszton sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt álló U 32 első útja a 
Földközi-tengerre vitt. Július 3-án este futott ki Polából. Még mielőtt elérték 
volna az Otrantói-szorost, egy tengeralattjáró három torpedót eresztett rá, de 
mindegyiket kikerülték. A parancsnok jelentésében külön kiemelte, hogy a 
szorosban nem volt őrség. A május 15-i rajtaütés óta még nem tudták pótolni 
a halászgőzös-flottillát. Július 15-én Máltától keletre torpedóval elsüllyesztet
ték a lőszert szállító PORTO DI ADALIA olasz gőzöst, amelyet egy romboló 
őrzött. Az U 32 ezután hazatért s július 19-én vetett horgonyt az öbölben, 
Gjenovic előtt. 

Július 5-én az U 4 ismét elindult a Tarantói-öbölbe. Július 12-én, a Stilo-fok 
közelében megtorpedózta és elsüllyesztette a francia BERTHILDE gőzöst. 
Kapitányát foglyul ejtették, a mentőcsónakban ülő sebesülteket ellátták, majd 
magát a mentőcsónakot partközeibe vontatták. Másnap, műszaki hiba miatt a 
naszád 100 méterre süllyedt s csak úgy tudtak a felszínre jutni, hogy kiol
dották a fenéknehezéket. Ezután azonban többé nem merülhettek le, s így fel
színi menetben utaztak a hazai kikötőig, ahova július 17-én futottak be. Ez volt 
Rudolf Singule sorhajóhadnagy utolsó útja az U 4-en, amelynek három eszten
dőn át volt a parancsnoka. Az U 4 nagyjavításba került s 1917-ben többé nem 
került bevetésre. 



Az UB Il-sorozat következő tagja, amelynek első útja ugyancsak a Földközi
tengerre vezetett, az az U 40 volt, amelyet az Osztrák Flottaegyesület építte
tett. Parancsnokává Johann Krsnjavi sorhajóhadnagyot nevezték ki. Augusztus 
5-én indult Brioniból. Bár út közben két repülőgép bombázta s az egyik üzem
anyagtartálya megsérült, tele lett vízzel, folytatták útjukat s Málta körzetében 
torpedóval elsüllyesztették a brit GARTNESS tehergőzöst (augusztus 19.). 
Augusztus 29-én összetalálkoztak az U 32-vel. Vio Gaszton elmondta, hogy az 
Otrantói-szorosban az antant még nem állította helyre az őrszolgálatot, továbbá, 
hogy több konvoj vonul a közelben. Közölte még, hogy ismét megtiltották a 
tengeralattjárók reggeli kifutását az Öbölben (ha dél körül hagyta el a tenger
alattjáró a bázist, este ért az Otrantói-szorosba). Időközben az antant tudomást 
szerzett a nappali kifutásokról és tengeralattjáróik az Öböl előtt lesben állva 
várták a kedvező alkalmat. Egy ilyen kifutáskor torpedózta meg a francia 
CIRCE tengeralattjáró 1917. május 24-én a német UC 24-et. 

Ezután a két tengeralattjáró folytatta útját. Az U 32 szeptember 4-én ért 
haza, miután megállított, átvizsgált, majd útjára engedett egy görög hajót, 
amely sót szállított Tuniszból Pireusba. Az U 32-nek 1917-ben nem volt több 
útja a Földközi-tengeren. 

Az Osztrák Flottaegyesület által építtetett U 40. 
A budapesti (óbudai) DGT hajógyár építette és Polában 

szerelték össze 

Az U 40 az ismertetett találkozás után, augusztus 29-én megtorpedózott egy 
kb. 4500 BRT-s, ismeretlen nevű és nemzetiségű gőzöst, amely azonban nem 
süllyedt el. Hazatérőben, augusztus 31-én, az Otrantói-szorosban ők már talál
koztak őrhajókkal. Krsnjavi sorhajóhadnagy 28-at számolt össze. Közülük az 
egyik üldözőbe vette, ezért visszafordult és csak másnap éjjel tudott átkelni 
a szoroson. Szeptember 3-án érkezett be az Öbölbe. Mivel a hőmérséklet ebben 
a naszádban is magas volt — 39° Celsius, illetve a gépházban 45° Celsius —, 
átvizsgálására dokkba került. 

Az U 31 (parancsnoka Franz Nejebsy sorhajóhadnagy), a már ismertetett 
első Földközi-tengeri útján kívül 1917-ben mindössze még egyszer futott ki a 
távoli vizekre. Augusztus 6-án indult Gjenovicból. Másnap a felkelő nap felől, 
nehezen észlelhetően egy repülőgép támadt rá. 30 méteres mélységben jártak, 
amikor két bomba hullott melléjük, de kárt nem okozott. Másnap ugyanez 
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megismétlődött két francia géppel, alig tudtak gyorsmerüléssel az utolsó pil
lanatban eltűnni. A bajt tetézte, hogy a viharos tengeren nehezen merült a 
naszád. Az első két bombát még a felszínen kapták. A robbanásoktól kialudt a 
világítás és az egyik üzemanyagtartály léket kapott, Nejebsy sorhajóhadnagy 
azonban nem gondolt a visszatérésre. Augusztus 10-én Máltától keletre négy 
gőzösből álló konvojjal találkoztak, amelyet ugyanennyi őrhajó és egy brit 
romboló kísért. A 450 méterről indított torpedó eltalálta a lőszert szállító olasz 
LEALTA gőzöst, amely rövidesen elsüllyedt. Másnap újabb konvojra bukkan
tak, amelyet Nejebsy sorhajóhadnagy teljes erővel igyekezett utolérni. Amikor 
800 méterre megközelítették a hajócsoportot, hatalmas ütés érte a tengeralatt
járót, mert a parancsnok a célpontot figyelte s nem vette észre, hogy hátulról 
rájuk rohant egy romboló. A naszád orra a mélybe bukott, oldalára dőlt és 
csak 30 méteren tudták megtartani. Egy óra múltán emelkedtek a felszínre. 
A konvoj már messze járt. Megállapították, hogy a periszkóp elgörbült, tönkre
ment a parancsnoki híd. Hazaindultak, augusztus 13-án értek az Otrantói-
szorosba, ahol repülőgép támadt rájuk. Mielőtt le tudtak volna merülni, a gép 
hirtelen megfordult és eltávozott, mert, ahogyan a helyzetet később rekonstru
álták, a pilóta légvédelmi ágyúnak nézhette az elgörbült periszkópot. Az U 31 
augusztus 15-én kötött ki támaszpontján. Október 26-ig a saját partok előtt 
járőrözött. 1917-ben többször nem indult a Földközi-tengerre. 

Az U 28 augusztus 9-én indult el Gjenovicból. Augusztus 13-án az olasz 
„csizma" talpánál, a Stilo-foktól keletre torpedója eltalálta a két brit romboló 
kíséretében haladó brit MASTON gőzöst. Bár a rombolók hevesen bombázták 
a tengeralattjárót, Hudecek sorhajóhadnagy a helyszínen maradt. Négy óra 
múltán felmerült, s látta, hogy a hajó a tatjánál lesüllyedve, de vízen van, a 
legénység csónakokban, a rombolók pedig előkészültek a vontatáshoz. Ekkor 
Hudecek sorhajóhadnagy útnak indította második torpedóját, amely szintén 
talált, ugyanekkor a gőzös tüzet nyitott a tengeralattjáróra. Legénységének 
csak egy része ült a mentőcsónakokban, a löveg kezelőszemélyzete még a hajón 
maradt. Egy romboló is támadásra lendült. Az U 28 újabb négy órát rejtőzkö
dött a víz alatt. Amikor a parancsnok ismét kilesett, a hajót még mindig úszva 
találta. Közben leszállt az éj s a tengeralattjárót is át kellett szellőztetni, ezért 
az U 28 látótávolságon kívülre húzódott. Amikor reggel visszatért, már csak 
két rombolót láttak az immár elsüllyedt tehergőzös helyén. A rombolók vad 
tüzeléssel kényszerítették a tengeralattjárót lemerülésre, amely ezután elhajó
zott a Messinai-szoros felé. Itt, augusztus 16-án, sikeresen megtorpedózta az 
ugyancsak brit BRADFORD CITY gőzöst, amelynek személyzetét kísérőhajója 
vette fedélzetére. Az U 28 augusztus 28-án kötött ki a gjenovici támaszponton. 
Ez alkalommal 1669 mérföldet tett meg felszínen és csupán 77 mérföldet víz 
alatt hajózva. 

A kifutási időrendet tekintve legközelebb, augusztus 20-án, az U 14 indult 
harmadik nagy útjára. Augusztus 23-án elsüllyesztette a francia CONSTANCE 
gőzöst, amely szarvasmarhákat szállított, 24-én, a lőszerrel megrakott brit 
KILWINNING teherhajót, 27-én a brit TITAN és NARIN tehergőzösöket, ez 
utóbbi élelmiszert vitt, és augusztus 29-én az olasz MILAZZO gőzöst. A naszád 
legénysége ismét megbetegedett, közülük ketten bélhurutban. A hőmérséklet a 
naszádban nem szállt 45° Celsius alá s a parancsnok, Trapp sorhajóhadnagy 
haza irányította tengeralattjáróját, amely szeptember 1-én kötött ki Gjeno-
vicban. 



Az U 28 — még mindig Hudecek sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — 
szeptember 25-én futott ki harmadik Földközi-tengeri bevetésére. Október 
5-én két gőzösből és kísérőhajókból álló konvojjal találkoztak. A parancsnok 
hosszú ideig követte őket, majd az egyiket 500 méterről indított torpedóval 
eltalálta. A brit BONTNEWYDD gőzös csak hosszú idő múltán süllyedt el, 
személyzetét a kísérőhajók kimentették. Később a süllyedés helyén kihalásztak 
egy tengerész zsoldkönyvet, amelyet Port Said — Marseille közötti útra állí
tottak ki. A zsoldkönyv ma is látható a cattarói múzeumban. Az U 28 október 
16-án tért vissza Gjenovicba. 

És még maradjunk egy kicsit az U 28-nál, amelyet október 24-én Polába 
indítottak nagyjavításra s tornyának átépítésére. Innen december 22-én Brioni-
ba ment, ahol felvett egy dereglyét, hogy azt a rajta levő torpedókkal az Öbölbe 
vontassa. Közben olyan nagy viharba került, hogy a dereglye felborult és a 
rajta tartózkodó Dvorsky torpedómester a tengerbe esett. Hasztalan keresték, 
holttestét csak két nap múlva találták meg. 

December 24-én az U 28 torpedóvető gyakorlaton vett részt, s közben a szél 
a Fasana-csatorna egyik zátonyára sodorta. Mentés közben az ADRIA pénzügy
őr motoros nekiütközött a tengeralattjárónak s benyomta az elöl levő olaj
tartályt. Az U 28 ismét visszatért Polába, ahol a horpadást kijavították, de 
1917-ben már nem indult több bevetésre. 

Az 1917. július 30-án a németektől megvásárolt UB II-típusú tengeralattjárók 
közül az U 47 parancsnokává Otto Molitor sorhajóhadnagyot jelölték, aki még 
sok javítani valót talált az elnyűtt tengeralattjárón s ezért csak ezek elvégzése 
után, szeptember 9-én indult el Polából új állomáshelyére, az öbölbe, Gjenovic 
kikötőjébe. Menet közben vették észre, hogy hátsó üzemanyagtartálya ereszt. 
A hiba kiküszöbölése után, szeptember 26-án folytatta csak útját a Földközi
tengerre. Többször találkozott ellenséges tengeralattjárókkal. Október 2-án 
mindkét motor felmondta a szolgálatot. A mozdulatlanságra kárhoztatott ten
geralattjáró a Málta-Kythera hajózóútvonalon feküdt. Mindenki a gépek helyre
hozásán dolgozott. Hihetetlennek tűnik, mégis megtörtént, hogy 64 órán át 
küszködtek a motorokkal s közben egyetlen ellenséges hajó sem vette őket észre. 
Amikor az U 47 ismét mozgásképessé vált, megtámadott egy utasszállítót, de 
elvétette. Október 4-én a brit AGAMEMNON csatahajó ellen indult támadásra, 
de közben a motorok felmondták a szolgálatot, a naszádot alig lehetett víz alatt 
tartani. Molitor sorhajóhadnagy feladta a rohamot s az ellenség távoztával 
ismét hibakereséssel és javítással teltek az órák. Sikerült a naszádot rendbe
hozni, amikor egy 12 000 BRT-s gőzös közeledett egy rombolóval. A 700 méter
ről indított torpedó azonban elmerült futás közben. Ezután haza indult. Sze
rencsésen átvergődtek az ismét őrzött Otrantói-szoroson és már csaknem 
hazai vizekre érkeztek, amikor egy tengeralattjáró három torpedót eresztett 
az U 47-re. Mindegyiket sikerült a felszínen, manőverezve kikerülnie, hiszen 
alámerülésre már nem futotta volna az időből. A naszád október 17-én kötött 
ki Gjenovicban. Az U 47 ezután Polába került nagyjavításra s 1917-ben többé 
nem futott ki. 

Az U 14 az 1917. évben utolsó Földközi-tengeri útjára október 15-én indult el. 
Október 19-én két különböző konvojból süllyesztett el két gőzöst, mindkettő 
brit lobogó alatt hajózott. Az első a GOOD HOPE, a második az ELSISTON 
volt. Október 29-én pedig elsüllyesztette a szintén brit EUSTON nevű teher
hajót. Az U 14 november 4-én futott be az öbölbe, az Otrantói-szorosban 26 
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őrhajót kerülve ki. Ezután Polában dokkba került, parancsnokát, Trapp sor
hajóhadnagyot pedig a tengeralattjárós tisztképző alakulathoz vezényelték. 

Az 1917 szeptemberében dokkba állított U 40 október 15-én, Durazzó érinté
sével indult újra az Otrantói-szoros felé, hogy az U 32-vel fedezzék a HELGO
LAND gyorscirkáló és az őt kísérő I. Torpedóflottilla rombolóinak hadműve
letét. A hajók a Valona—Brindisi vonalon cirkáltak, a két tengeralattjáró pedig 
ezalatt Saseno, illetve Brindisi előtt foglalt lesállást. Hajóforgalommal azon
ban sem a HELGOLAND-csoport, sem a tengeralattjárók nem találkoztak. 
A HELGOLAND-ot is csak repülőgépek támadták. Bombáik azonban a cirkáló 
mellé hullottak, mert a parancsnok, Heyssler sorhajókapitány gyors manő
verezéssel kikerülte azokat s ugyanígy védte ki egy tengeralattjáró torpedó
támadását is. 

Az U 32-t az ellenséges rombolók és torpedónaszádok azonban felfedezték 
s Vio Gaszton sorhajóhadnagynak nehéz perceket, sőt órákat szereztek, mert 
csaknem egy teljes napon át üldözték. Október 20-án tért vissza támaszpontjára, 
ahonnan Polába került átvizsgálásra és tornyának átépítésére. 

Kicsit megbolygatva az időrendet, még beszámolunk az U 32 ez évi utolsó 
útjáról, amelyre december 27-én indult, de még aznap visszatért, mert egyik 
motorja üzemképtelenné vált. Másnapra helyrehozták s Vio Gaszton sorhajó
hadnagy közel négy hónapos kihagyás után ismét a Földközi-tengerre irányít
hatta naszádját, ahonnan — különösebb események nélkül — 1918, január 
21-én ért vissza az öbölbe. Bár Málta és Alexandria között cirkált, ahol nagy 
volt a teherhajók forgalma, egyszer sem került kilövőhelyzetbe. 

Az U 40 a Sasenónál felvett őrhelyéről nem tért haza, hanem folytatta útját 
Korfu felé s október 25-én már Port Said előtt járt, ahol a viharos tenger még 
45 méteres mélységben is vadul táncoltatta. A vihar megrongálta a külső üzem
anyagtartályokat, amelyek szivárogni kezdtek, s október 28-án elakadt, be
ékelődött a mélységkormány. Krsnjavi sorhajóhadnagy kénytelen volt haza 
indulni. Útközben a pörgettyűs tájoló is felmondta a szolgálatot. Az U 40 no
vember 1-én kötött ki Gjenovicban, ahonnan dokkba került. Próba járatait de
cember elején fejezték be, s december 10-én küldtek ismét a Földközi-tengerre. 
Másnap, zuhogó esőben, felszínen haladva kelt át az Otrantói-szoroson. A Jón-
tengeren elengedett egy kórházhajót és kikerült egy tengeralattjáró-vadászt. 
Másnap fogták azt az ellenséges rádióadást, amely róluk szólt és figyelmeztette 
az antant hajókat jelenlétükről. Krsnjavi ezért Málta közelébe irányította 
naszádját. Itt néhány napon belül három kórházhajóval is találkoztak, konvojt 
viszont csak egyet láttak, azt is elérhetetlen messzeségben. Málta és Alexandria 
között, időnként alámerülve töltötték a karácsonyt. 

1918. január l-jén, Málta közelében, 14 óra 25 perckor vett észre az őrszem 
egy két hajóból és egy kísérőegységből álló csoportot. Az U 40 14.35-kor leme
rült, egy óra múlva futott ki a torpedó a vetőcsőből, telibe találta a brit SAN-
DON HALL gőzöst, amely hamarosan elsüllyedt. 

Másnap egy Málta-Alexandria vonalon közeledő konvoj észrevette és kísérő
hajói hevesen bombázták a 30 méterre lemerülő búvárnaszádot. Január 3-án 
két hajókísérettel is találkoztak. Az első távoli volt, a másodikat, amely négy 
gőzösből és két tenger alatt járó-vadászból állt, az U 40 megtámadta. A 800 mé
terről indított torpedó 44 másodperc múlva talált. A rohamozó vadászok elől 
50 méterre kellett lemerülnie. A találat után egy órával minden elcsendesedett, 

— 74 — 



s az U 40 felemelkedett. A süllyedés helyén egy romboló vesztegelt. Hamaro
san az U 40 rádiósa lehallgatta az ellenség adásait, amelyek pontosan meghatá
rozták a tengeralattjáró pozícióját s azt a helyet, ahol a SANDON-HALL-t 
elsüllyesztette. (A január 3-án elsüllyesztett hajó nevét és nemzetiségét nap
jainkig sem sikerült tisztázni). 

Január 4-én a Málta-Kythera (Cerigo) vonalon jártak, de csupán távolról 
láttak hajókaravánt. 6-án géppuskatűzzel felrobbantottak egy elbitangolt Tosi-
rendszerű aknát. Az Otrantói-szoroson 7-én keltek át. Hat halászgőzöst láttak, 
három tüzet nyitott a naszádra. Krsnjavi sorhajóhadnagy a felszínen akart 
elszökni előlük, de azok gyorsabbak voltak, le kellett merülnie. 12 óra 30-kor 
bújtak a víz alá, de a halászgőzösök még öt óra múlva is a közelükben cirkáltak 
s két repülőgépet is hívtak segítségül. Csak az éjszaka leple alatt tudták le
rázni üldözőjüket. Január 8-án érkeztek vissza támaszpontjukra 2346 mérföld 
felszíni és 169 tengeri mérföld víz alatti menet után. 

Az U 40 ezután két hónapra dokkba került, ahonnan 1918. márciusában in
dult legközelebbi, negyedik Földközi-tengeri útjára, de most térjünk vissza 
még az 1917. esztendő búvárhajós eseményeihez. 

Az U 27 1917. november 7-én indult harmadik Földközi-tengeri útjára. (Előtte 
tett néhány rövid, part menti utat az Adrián.) Az időjárás kilenc napon át olyan 
viharos volt, hogy a naszádot még 50 méteres mélységben is alig lehetett meg
tartani. A Jón-tengeren a szél elérte a 10-es erősséget. Eltörött a pörgettyűs 
kompasz, a mágneses iránytű pedig megbízhatatlanná vált. Menet közben ki
kerülték egy tengeralattjáró két torpedóját, valamint gyorsmerüléssel egy 
francia repülőgép bombáit. Visszatérőben az Otrantói-szorosnál halászgőzösök 
nagy csoportjába ütköztek, de sikerült közöttük, a felszínen átsiklaniuk. Erről 
és általában az Otrantói-szoroson történő átkelésről Déry Ernő fregatthadnagy, 
az U 27 második tisztje a következőket írta:8 „A gyors áthaladás sikere az 
éjjeli áttöréstől függött . . . A halászgőzösön szolgálatot teljesítő legénység nem 
mindig volt éber és ily módon sikerült az egyes sorok között levő száz méteres 
távközön átjutnunk. Ugyanis hosszú, unalmas és fáradtságos, veszélyes szolgá
latot teljesítettek és időnként annyira kimerültek, hogy nem tudtak figyelni. . . 
az ellenőrzésre kirendelt harcegységek sötétben fényszóróval világítottak, rend
szertelen időközökben különféle jelzőtöltényeket lőttek ki, hogy a tapasztalat
lanabb terger alatt járó-parancsnokokat megijesszék és alámerülésre, így elekt
romos energiájuk elfogyasztására kényszerítsék. Hamarosan rájöttünk, hogy 
ez a tűzijáték csak megfélemlítésre szolgál. Már tapasztalt, vén fókák voltunk 
és nyugodtan folytattuk utunkat a víz felszínén . . . " 

Érdekes dolgot ír Déry arról a támadásról, amelyet a már említett tenger
alattjáró hajtott végre ellenünk ezen az úton, mindjárt az első napon, vala
mivel Durazzo alatt: „ . . . Szerencsénkre, az ellenséges tengeralattjáró parancs
noka, aki, úgy vélem, életében először hajtott végre torpedótámadást, nem 
tartotta be a támadás szabályait, tehát nem a nap irányából támadott, amikor 
is a visszaverődő fény elvakítja a megtámadottat és sem a periszkóp j át, sem 
annak hullámsávját, sem a kilőtt torpedó pályáját nem lehet látni, így torpedóit 
ki tudtuk kerülni. Ezen kívül a megközelítésünk alatt túl gyorsan haladt és 
periszkópját már 800 méterről észrevettük, mert nagyon fodrozta a vizet. Való-

8 Vitéz Déry Ernő: Tengeralattjárón a Földközi-tengeren. A Magyar Haditengerészeti Egye
sület Közleményei, 1941/1., 1—2. o. 
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színűleg nem volt több torpedója, mert amikor 150 méterre megközelítettük 
egymást, nem lőtt többet. Nem állhattam meg, hogy a már tehetetlen tenger
alattjárót, amely periszkóp j aval követett bennünket, meg ne bosszantsam azzal, 
hogy zsebkendőmet lobogtatva ne üdvözöljem..." (Az U 27 az egész idő alatt 
a felszínen maradt, míg az ellenséges búvárnaszád végig a felszín alatt manő
verezett.) Az U 27 november 26-án érkezett vissza az öbölbe, ahol december 
31-ig dokkban volt. 

A cs. és kir. haditengerészet által 1917. július 30-án szolgálatba állított U 43 
parancsnokává Friedrich Schlosser sorhajóhadnagyot nevezték ki, akivel ide 
vezényelték az 1917. május 16-án elsüllyedt U 5 személyzetének életben maradt 
tagjait is (az U 5 szerencsétlenségére a megfelelő helyen még visszatérünk). 

Mivel az U 43 — mint az U 47 —, ugyancsak leharcolt állapotban volt, dokk
ba került, ahonnan a szokásos próbajáratok után csak november 1-én futott ki, 
rövid, partközeli utakra. November 14-én az öbölből az Adria déli szektorába 
indult. November 16-án megtámadta az olasz ORIÓNE gőzöst, amelyet egy 
LAMPO-osztályú romboló biztosított. Az U 43 jól irányzott torpedója célba 
talált. A gőzös azonban nem süllyedt el rögtön, egy NEMBO-osztályú romboló 
próbálta vontatókötélre venni, de a gőzös végül is a torpedótalálat után öt 
órával elsüllyedt. Az U 43 november 18-án tért vissza támaszpontjára. 

Legközelebbi, dél-adriai cirkálására november 29-én indult el. A következő 
napon, déli 12 óra 5 perckor, Brindisi előtt, 18 méteres mélységben haladva, 
hatalmas robbanás rázta meg a búvárhajót. Azonnal betört a víz. A robbanás 
közvetlenül a váltás után következett be, s Muray-Printz Otmár sorhajóhad
nagy, a naszád második tisztje, éppen csak elfoglalta helyét a periszkóp mögött. 
Nagyobb mélységbe akarta vinni a naszádot s megkopogtatta ujjával a mélység
mérő üveglapját, mert az gyanús mozdulatlanságban állt a 17 méteren. Ekkor 
történt a robbanás, amelyet követően a parancsnok és a harmadik tiszt, Márton 
Kálmán fregatthadnagy is tüstént talpra ugrott. A villanymotorokat a legna
gyobb erőre kapcsolták s megkezdték a merülőtartályokból kifúvatni a vizet. 
A két mélységmérő azonban továbbra is mozdulatlanul állt a 17 méteren. 
A harmadik, amely a toronyban volt, már 60 métert jelzett s többé nem is moz
dult el onnan (ezek a tengeralattjárók elméletileg csak 50 méterre merülhettek 
le, addig garantálta a hajótest szilárdságát a gyár). Pedig az U 43 még tovább 
csúszott farral lefelé, olyan szögben, hogy az emberek már képtelenek voltak 
megállni a talpukon. Négykézláb csúszkálva igyekeztek megállítani a vízbetö
rést. Wilhelm Bouska gépmester így emlékezik vissza ezekre a percekre: „ . . . A 
merülőtartály teljes hosszában felszakadt. Első ijedtségemben a tenyeremmel 
akartam elzárni a bezúduló víz útját, amely csaknem letépte az ujjaimat. 
A következő pillanatban megpróbáltam elzárni az egyik szelepet . . . A beömlő 
víz kezdte ellepni a villanymotorokat, le kellett azokat állítani. A naszád 
legalább 45°-os szögben szállt lefelé tovább. Hátul rövidzárlat keletkezett. Csak 
a vezénylőteremben és a torpedótérben működött még a világítás. A szelepet 
nem bírtam elzárni. Mellőlem eltűntek a fiúk, a vezénylőterembe és előre, az 
orrba mentek. Ekkor hangzott el a parancsnok kiáltása, hogy nyissam ki a hátsó 
sűrítettlevegő tartályokat. Ezt a parancsot még normális körülmények között 
is nehéz teljesíteni, mert a tartály olyan rossz helyen van. De lebuktam a víz 
alá és, óriási szerencsénkre, elsőre megragadtam a szelepnyitó kereket a sok 
egyéb csap és kerék között és kinyitottam. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy 
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tudatosan cselekedtem. Ha előszörre nem sikerült volna, másodszorra már nem 
állt volna módomban kísérletezni, nem lett volna hozzá erőm . . . aztán sikerült 
feljönnöm a víz alól, amely már teljesen olajos volt, égette a szemem, össze-
ragacsozta a hajam, de mit számított mindez? volt már sűrített levegőnk a 
másik tartályban, volt reményünk a menekülésre, az é le t re . . . " Az U 43 bel
sejében mindössze 2 percen át viaskodtak az emberek a naszád megmentéséért, 
de ez a rövid idő ott a hajó gyomrában végtelennek tűnt. Két perc után, hála 
a tartaléktartályba préselt sűrített levegőnek, kezdtek felemelkedni, aztán fel
érkeztek a felszínre. Azonnal megkezdték az összegyűlt víz kiszivattyúzását, 
kézi erővel, mert a telepek rövidzárlatot kaptak. A villanymotorokat sem lehe
tett többé használni, így csak a felszínen indulhattak hazafelé. Már közel jártak 
a saját felségvizekhez, amikor, 21 óra 5 perckor, ragyogó teliholdnál, az őrszem 
elordította magát. A naszádtól balra, 25 méterre torpedó közeledett. A fedél
zeten állók látták a torpedó ezüstösen csillogó nyomvonalát, amely egyenesen 
feléjük tartott, aztán éppen hogy csak elsiklott az U 43 orra előtt. Már decem
ber l-e volt, amikor pirkadat előtt bevergődtek az öbölbe. 

A parancsnok jelentésében kiemelte a tisztek és a legénység derekas helyt
állását, de hogy a robbanást mi okozta: akna, torpedótalálat, vagy pusztán ön
magától szakadt fel az I. számú merülőtartály, azt később, napjainkig sem si
került megállapítani. Hogy a naszád milyen mélységbe süllyedt, a mérőeszkö
zök hibája miatt megállapíthatatlan volt, de a hajótest horpadásai arra enged
nek következtetni, hogy túlhaladhatta a 100 métert (a parancsnok egy későbbi 
cikke szerint elérte a 160 métert is). 

Az U 43 ezután Polába került generálj a vitásra, ahonnan csak 1918. február 
14-én érkezett vissza az öbölbe, de akkor már új parancsnok irányítása alatt 
Schlosser sorhajóhadnagynak ugyanis, aki 1917. május 16-án egyszer már 
elsüllyedt az U 5-el, úgy tűnik, elege volt az elsüllyedésből, kihajózott s a ten
geralattjáró parancsnokokat képező iskolának lett a vezetője. 

És most, az időrendet ismét kissé megbolygatva, nézzük, mi történt az imént 
többször is emlegetett U 5-el. 

Az U 5 1916. augusztus 26-án avval a céllal futott be Polába, hogy ott külön
böző javításokat végezzenek el rajta. A javítások alaposan elhúzódtak s végül 
is több mint nyolc hónapra kiesett a hadműveletekből. 

1917. május 5-én tartották merülési próbáit, majd néhány rövid próbajárat 
után, május 16-án, támadási gyakorlatokra indult a Fasana-csatornában. A 
kiszemelt hajó a KVARNER polgári gőzös volt, amelyre gyakorló torpedót 
kellett volna kilőnie. Az U 5 fedélzetén négy tiszt és 19 főnyi legénység tar
tózkodott, amikor, víz alatti menetben, 9,5 méteren, 11 óra 25 perckor a naszád 
hátsó részén, bal oldalt, erős robbanás történt. A víz hatalmas erővel tört be 
több helyen, elárasztotta a villanymotorokat. A parancsnok, Schlosser sorhajó
hadnagy, azonnal parancsot adott a felemelkedésre, minden tartályból ki
nyomatta a vizet és bekapcsoltatta a fenékszivattyúkat. A naszád erre föl is 
emelkedett, rövid ideig a felszínen maradt, majd lassan süllyedni kezdett. 
Egy perc múltán rövidzárlat keletkezett, a baloldali villanymotort teljesen 
ellepte a víz. Elhangzott a hajó elhagyására utasító parancs. És most átadjuk a 
szót Muray-Printz Otmár sorhajóhadnagynak, a naszád második tisztjének: 
„ . . . Óriási robbanás rázta meg a hajót. Hátulról víz ömlött a naszádba. A le
vegőállomásra rohantam, hogy a sűrített levegővel kifúvassam a vízballasztot. 
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72 légpalackunk volt, kezemet felsebezte a sok, erősen becsavart szelep. Ezek 
a tartalék légpalackok arra az esetre voltak, ha az elektromos berendezés fel
mondaná a szolgálatot, ami a jelen esetben be is következett. A hajó lassan 
emelkedni kezdett. A parancsnok már a toronyban volt és elrendelte, hogy 
tömítsük a léket. Nemsokára láttuk, hogy ez lehetetlen. Visszakiáltottam, hogy 
nem megy a dolog. A parancsnok nem hallotta meg, ezért felkúsztam hozzá 
és majd megállt a szívverésem, mert a naszád már megint süllyedt, a torony 
csapóajtaja már megint csak öt centiméternyire állt ki a vízből. És lent a 
hajóban még tizenkét ember tartózkodott. A többiek már kiugráltak a torony 
csapóajtaján át. És egymás után jöttek a fiúk és vetették magukat a vízbe. 
Sorra segítettem nekik, mialatt a hajó fara egyre mélyebbre süllyedt. Már 
a vízben álltam, bekiáltottam a toronyléken, van-e még odalent valaki? 
Nem kaptam választ. A hajó egészen megdőlt, a víz átcsapott a torony tetején. 
Lábam alól kisiklott a hajó, úszni kezdtem, és éreztem, hogy valaki mozog 
alattam. Lebuktam, megkerestem a fuldoklót, felhoztam és beemeltük egy 
mentőcsónakba. Csak később vettük észre, hogy egy zászlósunk és öt emberünk 
hiányzott.. ." 

A búvárok nyomban a süllyedés helyére siettek és kopogtatással kapcsolatot 
teremtettek a bentrekedtekkel. A naszádot azonban nem tudták rögtön ki
emelni, mert még nem szerelték föl rá azokat a füleket, amelyekbe az emelő
csigát bele lehet kapcsolni: a próba j áratoknál kerülni akartak minden súly
többletet. 

Az U 5-öt végül is csak június 23-án emelték ki, mert olyan mélyen süllyedt 
bele az iszapba, hogy a búvárok csak június 19-én voltak képesek a naszád 
alatt csatornát ásni az emelőlánc számára. Amikor kiemelték, a naszád orrában 
hat halottat találtak. Ezen a helyen az elsüllyedéskor levegőbuborék képződött. 
Oda menekültek, ott érte őket utol a halál. A nyomokból látszott, hogy a tor
pedóvető csövön keresztül akarták elhagyni a tengeralattjárói. Haláltusájuk
ban teljesen elgörbítették a fedőlemez vastag acélkarját, mégsem sikerült ki
nyitniuk. Heinrich Münzendorf er tengerészzászlóst és a legénység öt tagját, 
— Benczúr István torpedómestert, Brandies László torpedóoktatót, Dangl János 
elektromestert, Josef Callasch negyedmestert, Ouczikus Iván torpedóoktatót — 
a polai tengerésztemetőben helyezték örök nyugalomra. 

Az U 5 — bár az Arzenálban kijavították és 1918. augusztus 27-én gróf 
Alfonz Montecuccoli sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt szolgálatba helyez
ték — többé nem vett részt hadműveletben. Iskolahajó lett belőle s a háború 
végéig Brioniban állomásozott. Eredeti legénységét Schlosser sorhajóhadnaggyal 
és Muray-Printz Otmár sorhajóhadnaggyal együtt 1917. július 15-én, mint arról 
fentebb beszéltünk, átvezényelték az U 43-ra, amelyen másodszor is átélték 
az elsüllyedés, a közelítő halál minden borzalmát . . . 

Az U 10 az 1915. évi szolgálatba állításától mindig az Adria északi szektorá
ban működött, s elsősorban Brioniban állomásozott. A szigetek között látott el 
őrszolgálatot, s legfeljebb Velencéig hajózott. 

1918. július 7-én azzal a paranccsal futott ki, hogy Margherita és Cortellazzo 
között foglaljon el figyelőállást. Július 9-én, Caorlétól 6 mérföldre, 16 óra 30 
perckor, 11 méteres mélységben hatalmas robbanás reszkettette meg a naszádot. 
A világítás kialudt. Az U 10 néhány másodpercen belül nekiütközött a tenger
fenéknek. A mélységmérő 19 métert mutatott. A parancsnok — Ulmansky 
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János sorhajóhadnagy — telefúvatta a mer ülőtartályokat sűrített levegővel és 
a tengeralattjáró lassan felemelkedett. Megállapították, hogy aknának üt
köztek. A hajó átvizsgálása után nyilvánvalóvá vált, hogy a legénység kép
telen rendbehozni a búvárhajót. Időközben a robbanástól a haj tógépek is fel
mondták a szolgálatot, az U 10 mozgásképtelenné vált. Jelzéssel sürgős segít
séget kértek a caorléi jelzőállomástól, amely ekkor már az osztrák-magyar 
csapatok kezében volt. 

A betörő víz miatt egyre nehezebb volt a felszínen tartani a búvárnaszádot, 
megindult a sósavgőzképződés is. 18 óra 20 perckor ért a tengeralattjáróhoz a 
PM 2 jelű kis naszád, majd kevéssel később két torpedónaszád, amelyek von
tatókötélre vették az U 10-et. Az egyre viharosabbá váló tengeren azonban a 
vontatókötelek elpattantak, ezért Ulmansky sorhajóhadnagy kiadta a parancsot 
a tengeralattjáró elhagyására. Ezután az U 10, Caorlétól 2 mérföldre keletre, 
lassan elmerült. 

Az U 10-et július 25-ére a HERKULES műhelyhajó kiemelte és Triesztbe 
vitte. A kiemelési munkálatokat a CSEPEL romboló és két torpedónaszád biz
tosította. Triesztben felmérték a károkat és megállapították, hogy a naszádot 
újjá kell építeni, olyan súlyos károkat szenvedett. A munkát megkezdték, de 
a háború végéig már nem tudták befejezni. 

Az U 11 Johann Krsnjavi sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt 1917-ben 
jobbára csak az Adria északi részén és a saját partok közelében látott el őr
szolgálatot. Közben háromszor volt parancsnokváltás a búvárhajón. (L. Müller, 
W. Pfeifer, Hornyák Jenő sorhajóhadnagyok). A helyzet 1918-ban is ugyanez 
volt, még parancsnok is három követte egymást. 

Az U 14 1918 augusztusáig dokkban állt. Augusztus 3-án futott ki először 
Hugo Pistel sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt, partközeli próba járatra. Még 
tartottak a próbajáratai, amikor — szeptember 24-én — összeütközött a 
TERGESTE gőzössel. Csak könnyebb sérüléseket szenvedett, s október 9-én 
ismét kifuthatott. Október 16-ig tartózkodott Durazzo előtt. Legközelebb 1918. 
október 22-én hagyta el a Cattarói-öbölt s Antivari előtt őrködött. November 
1-én érkezett vissza támaszpontjára, s vetett horgonyt Gjenovicban. 

Az U 15 néhány napi dokkolás után 1917. január 20-án hagyta el a Cattarói-
öbölben fekvő gjenovici tengeralattjárós támaszpontot Otto Molitor sorhajó
hadnagy parancsnoksága alatt. Többször őrködött Albánia előtt, ellenőrizte a 
Brindisi-Otranto hajózóutat, márciusban a Valona-Brindisi útvonalat, torpedót 
lőtt ki brit cirkálóra és francia rombolóra, sikertelenül. Közben elromlott a 
tájolója s a STREITER romboló jött ki eléje, hogy március 22-én bekísérje az 
Öbölbe. Itt nagyobb javításra bocsátották s legközelebb csak június 6-án indul
hatott ismét, már Rzemenowsky Ferenc sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. 
A Jón-tengert és a Tarantói-öblöt kereste fel. Június 28-án Otto Molitor 
sorhajóhadnagy parancsnokságával az albán vizeken őrködött s nagyjából a 
déli Adrián maradt az 1917. év második felében, valamint 1818-ban is. Külö
nösebb, említésre méltó esemény a megszokott hétköznapi, szürke szolgálat 
ellátásán kívül nem történt az U 15-el. Csupán egy szomorú eseményt lehet 
feljegyezni: 1918. július 26-án, San Giovanni di Medua kikötőjében Jurcsa 
Edvárd I. osztályú matróz a naszád fedélzetéről a vízbe esett, s két órán át 
tartó kutatás után sem akadtak rá. Holttestét másnap találták meg a parton. 
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Az U 17 is Gjenovicban állomásozott, ahonnan 1917-ben általában az Albá
nia előtti tengerrészre járt ki őrködni gróf Attems Albert sorhajóhadnagy pa
rancsnoksága alatt. Többször támadták ellenséges repülőgépek. Csak egy ízben 
járt az Otrantói-szorosban, 1917. augusztus 15—18. között. Ekkor már Hermann 
Riegele volt a parancsnoka. Megtorpedózott egy gőzöst, amely azonban nem 
süllyedt el. 1917. november 22-én Wladimir Pfeifer sorhajóhadnagy vette át 
a búvárnaszád parancsnokságát. Ezután is a déli Adrián s Albánia előtt látott 
el őrszolgálatot. Több említésre méltó esemény az U 17-el nem történt. 1918 
júniusában Polába vezényelték s ott maradt a háború végéig. 

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 
Az U 15, amely 1916. VI. 23-án elsüllyesztette 

az olasz CITTA DI MESSINA gőzöst és a francia FOURCHE rombolót. 
Parancsnoka akkor a budapesti F'áhndrich Frigyes sorhajóhadnagy volt. 

Miután Rudolf Singulét, ezt a kiváló tengeralattjáró parancsnokot kinevez
ték a tengeralattjáró-parancsnokokat képző iskolához kiképző tanárnak, helyét 
az U 4-en Rzemenowsky Ferenc sorhajóhadnagy vette át. 1917. január 7-én 
indult el Polából az öbölbe, ahonnan január 30-án futott ki cirkálásra a 
Tarantói-öböl felé. Többször támadott meg gőzösöket, tengeralattjárót és rom
bolót, ám eredményt nem ért el. Február 4-én érkezett vissza Gjenovicba, majd 
február 20-án ismét elindult, ezúttal a Jón-tengerre. Február 21-én Sasenótol 
12 mérföldre északnyugatra voltak, amikor számtalan robbanást és erős lövöl
dözést hallottak. Valószínűleg ekkor támadták meg és süllyesztették el a feb
ruár 20-án az U 4-el együtt indult U 23-̂ at, amelynek 21 főnyi személyzete — kö
zöttük három tiszt — lelte ott halálát. Az U 4 gépzavarai miatt visszatért az 
öbölbe. Mivel a viharos tengerjárás meglehetősen megrongálta a felépítményt, 
javításba került, s innen március 25-én indult a déli Adriára. Ezután többször 
kifutott még az albán vizekre, majd július 5-én Novigrádba helyezték, ahol 
parancsnoki kiképzőhajó lett. Itt szolgált a háború befejezéséig. 1918. november 
l-jén — utolsó útja befejeztével — Fiúméban vetett horgonyt. 

A továbbiakban visszatérünk a Földközi-tengeren, elsősorban a kereske
delmi hajók elleni hadműveletekben részt vevő tengeralattjárókhoz. 
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1917. december 29-én Teufl sorhajóhadnagy átadta az U 27 parancsnokságát 
Holub József sorhajóhadnagynak, aki az U 22-íről érkezett. Az U 27 negyedik 
Földközi-tengeri útjára 1918. január 10-én indult. Többször találkoztak ellen
séges hajókkal, elsősorban kórházhajókkal. Január 22-én azután egy 18 egy
ségből álló hajókaraván került az útjukba, amely cikk-cakkban haladt és a 
háborgó tenger hatalmas hullámai csaknem lehetetlenné tették a támadást. 
A parancsnok mégis megkísérelte, amit Déry Ernő fregatthadnagy, második 
tiszt így írt le: , , . . . A biztosított menetet a kereskedelmi hajókkal egyenlő 
számú romboló kísérte. A konvoj felett repülőgép keringett. Az egész menet
ből először ezt vettük észre, ez hívta fel figyelmünket hajókaraván közeledé
sére. A menetet az élen egy külön biztosított kiscirkáló vezette. A csoport 
egyenesen felénk tartott. Támadást határoztunk el és a menet közepén haladó 
két nagy kereskedelmi hajót szemeltük ki. A hozzájuk férkőzés nem volt köny-
nyű. Mintegy 30 méterre merülve átbújtunk a külső biztosítást végző hadi
hajók alatt, majd periszkópmélységre emelkedtünk és rövid egymásutánban 
(11 órakor és 11 óra 10 perckor) két torpedót lőttünk ki, a felsőt és az alsót. 
Torpedóink találtak és a kiválasztott két kereskedelmi hajó örökre elmerült a 
hullámsírban. Sikeres támadásunk délelőtt 11 órakor zajlott le, de üldözőink 
még este 6 órakor is a nyomunkban voltak és így csak éjjel jöhettünk a fel
színre . . ."9 

A konvojból kilőtt hajók brit lobogót viseltek. Nevük: ANGLO CANADIAN, 
4239 BRT és MANCHESTER SPINNER, 4247 BRT. Az elsőnél hárman meg
haltak, a másodikon senki. 

Az U 28-at az ADRIA nevű pénzügyőr motorossal történt havariája után 
kijavították, s 1918. január 6-án Polából indult el a Földközi-tengerre Zdenko 
Hudecek sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. Január 12-én felszíni táma
dással, 21 óra 15 perckor megtorpedózta és elsüllyesztette a 2723 BRT-s olasz 
BOSFORO gőzöst, amelyen 26 ember vesztette életét. A hajó állatokat szállí
tott, a tengeralattjáró személyzete tisztán hallotta az állatok bőgését. 

Január 13-án a Messinai-osatornában egy romboló és őrhajó által kísért brit 
gőzöst — a 3811 BRT-s, felfegyverzett RAPOLLO-t — süllyesztették el 460 
méterről lanszírozott torpedóval. A hajón egy ember vesztette életét. Január 
21-én 11 egységből álló konvojból süllyesztették el a WEST WALES 4331 
BRT-s brit gőzöst, majd később, felemelkedve, tűzpárbaj t vívtak egy fegy
veres halászgőzössel. A brit gőzös egyébként még 20 órán át a felszínen ma
radt a torpedótalálat után. Az U 28 legénysége a süllyedés helyén térképeket 
és titkos iratokat, parancsokat halászott ki a vízből. Miután több torpedójuk 
nem maradt, hazamentek. Január 25-én, az U 27-el egy időben érkeztek meg 
gjenovici támaszpontjukra. 

Az U 47 a szükséges és elhúzódó javítások elvégzése után 1818. január 3-án 
indult második Földközi-tengeri útjára Otto Molitor sorhajóhadnagy parancs
noksága alatt. Január 12-én felszíni támadással 200 méterről, éjfél előtt 2 
perccel megtorpedózta és elsüllyesztette a 1535 BRT-s francia MICA gőzöst,, 
amely késve vette észre támadóját s csak akkor nyitott tüzet, amikor a torpedó« 
már elindult végzetes útjára. Január 17-én megállított egy vitorlást, amely 
azonban üres volt, de mivel sebesen közeledett egy őrhajó, elengedte. Az U 47 

9 Uo. 
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január 24-én ért vissza az öbölbe. Innen javítások elvégzésére Polába irányí
tották, ahonnan csak hónapok múlva indult következő nagy portyázására. 

Néhány nappal azután, hogy az U 47, az U 27 és az U 28 befutott Gjenovic-
ba. 1918. február 1-én kitört a Cattarói-öbölben a közismert matrózlázadás s 
ezért néhány hétre megbénult a tengeralattjárók harctevékenysége, csak az 
U 4 volt a lázadás ideje alatt — január 30 — február 4 között — a nyílt ten
geren. A lázadás után Cattaróból először az U 4 és az U 23 indult bevetésre 
(február 20.), majd február 24-én az U 28, február 25-én az U 32 és február 26-án 
az U 27. 

Az U 28 — Hudecek sorhajóhadnagy a parancsnoka — kikerült romboló
kat és őrhajókat, elrejtőzött a repülőgépek elől s nagy keservesen átvergődött 
az Otrantói-szoros egyre szigorúbb zárművein. Március 2-án nagy meglepetés 
érte az U 28 és az U 27 legénységét: reggel 5 óra 40 perckor, Málta közelében 
véletlenül összetalálkozott a két tengeralattjáró. Az U 28 március 6-án megállí
tott egy vitorlást. Olasz legénységét beültették mentőcsónakjába s hozzáfogtak 
a vitorlás felrobbantásához. Amikor a háborgó tengeren felborult a mentő
csónak, Hudecek sorhajóhadnagy elrendelte a legénység kimentését, majd, 
amikor kiderült, hogy nincs több mentőcsónakjuk, a hat olasz tengerészt 
visszarakta a vitorlásra és útjára engedte. Mindez a korlátozatlan búvárhajó
háború idején! A vitorlás neve: ANGELINA E ANINA BLIGNONE volt. Már
cius 8-án megtámadta az U 28-at egy gőzös. Ugyanennek a napnak az estéjén 
kilenc gőzösből álló konvojjal találkoztak, amelyet öt kis hadihajó kísért. Jól 
irányzott kettős lövéssel sikerült az U 28-nak két hajót megtorpedóznia. Az 
egyik a brit, 4257 BRT-s felfegyverzett UGANDA teherhajó, a másik, amely 
csak másnap délelőtt süllyedt el, az ugyancsak brit, felfegyverzett 3050 BRT-s 
AYR tankhajó volt. A tankhajó helyét mintegy 4 mf2-es olajfolt jelezte. Az 
UGANDA-n egy ember meghalt. Március 11-én a brit STOLT NIELSEN 5684 
BRT-s tehergőzöst süllyesztette el az U 28 torpedója. Még egy torpedót kilőttek, 
amely azonban nem talált, majd hazatértek. Az U 28 március 17-én kötött ki 
Gjenovicban. 

Másodszorra, február 25-én, a Vio Gaszton sorhajóhadnagy parancsnoksága 
alatt álló U 32 hagyta el Gjenovicot. A szokásos eseményeken kívül úgyneve
zett rendkívüli esemény ezen az úton nem történt, pedig több mint egy hóna
pot töltöttek a nyílt vízen. Március 26-án érkeztek haza. 

Február 26-án futott ki az U 27. Náluk sem volt különösebb esemény, hacsak 
nem az, hogy — mint említettük — Máltától keletre összetalálkoztak az U 28-al. 
Az U 27 március 22-én ért vissza támaszpontjára. 

A rendbehozott U 40 1918. március 5-én indult következő Földközi-tengeri 
cirkálásra, immáron negyedszer próbálva ott katonaszerencsét. Parancsnoka 
még mindig Johann Krsnjavi sorhajóhadnagy volt. Csak március 19-én került 
a búvárnaszád olyan helyzetbe, hogy támadást kísérelhessen meg egy öt ha
dihajóval kísért, nyolc gőzösből álló hajókaraván ellen, Máltától délnyugatra. 
A kilőtt torpedó elsüllyesztett egy kb. 4500 BRT-s, ismeretlen nevű és nemze
tiségű teherhajót. Másnap, március 20-án a lőszert szállító 2282 BRT-s ANTO
NIOS THUPILATOS görög tehergőzöst süllyesztette el a kora hajnali órákban, 
felszíni torpedótámadással. Március 23-án 12 teherhajóból álló karavánnal ta
lálkozott az U 40. Hat hadihajó kíséretében vonultak, Szicíliától délre. A 400 mé
terről indított torpedó belefúródott egy 5000 BRT-̂ s gőzösbe, amelynek sem ne-



vét, sem nemzetiségét (lobogóját) nem sikerült azóta sem megállapítani. A ha
jó a találat után négy órával süllyedt el. Mint a másik két hajó elsüllyesztése 
után, ezúttal is fogták a máltai rádió adását, amely figyelmeztette a hajókat 
az U 40 jelenlétére, illetve pontosan meghatározta az elsüllyesztett hajó po
zícióját. Az U 40 április 2-án futott be az öbölbe. Ezután dokkba került. 
Amikor augusztusban elindult a Földközi-tengerre, menet közben több hibát 
vett észre Krsnjavi sorhajóhadnagy a naszádon, ezért visszafordult. Először 
az Öbölben, majd Polában állt javítás alatt. Október folyamán csak rövid pró
bajáratra indult Polából Novigrádba, majd onnan Fiumébe, ahova 1918. ok
tóber 26-án érkezett. Az U 40 többé nem futott ki. 

A Budapesten (Óbudán), a DGT hajógyárban épített U 41-et 1918. február 
19-én állították szolgálatba s március 17-én indult első útjára, amely egyúttal 
a Földközi-tengeri első portyázása volt. Parancsnoka Edgar Wolf sorhajó
hadnagy. 

Az U 41 többször került lanszírozó helyzetbe, de torpedói mindig célt tévesz
tettek. Április 2-án baloldali dízelmotorja felmondta a szolgálatot, ezért vissza
fordult s április 5-én este befutott az öbölbe. Javítóműhelybe került, majd 
rendbehozva, merülőpróbán, 50 méteres mélységben vízbetörést észleltek s 
ezért augusztus végéig dokkban állt. 

Az U 29 — parancsnoka Leo Prasil sorhajóhadnagy — nagyobb javítás után 
1918. március 25-én indult ez évben először bevetésre, Földközi-tengeri cirká-
lásra. Másnap, még az Adrián, rárohant egy olasz romboló, amelynek hajócsa
varja éppen elérte a hidat s kissé megrongálta. Az U 29 nem tudott elég sebesen 
mélyebbre merülni a periszkópmélységről (12 m). Miután a romboló nem kezdte 
bombázni, feltehetően véletlenül száguldott el éppen fölöttük s nem a vízből 
kinyúló periszkóp csalta oda. Április 4-én, már a Jón-tengeren, megtorpedózott 
egy hozzávetőlegesen 8000 BRT-̂ s gőzöst, amely egy romboló kíséretében haladt. 
A felfegyverzett gőzös valószínűleg elsüllyedt. Amikor egy óra múlva az U 29 
felemelkedett, már sehol sem látta a gőzöst, sem a rombolót. Viszont a süllye
déskor a helyszínen mindig található tárgyakat sem látott a búvárhajó legény
sége. Ez is egyike a felderítetlen eseteknek. Másnap, már a Földközi-tengeren, 
elhibáztak egy teherhajót, a kísérőegységek támadása elől 52 méteres mély
ségre kellett menekülniük. Április 15-én érkezett vissza erről az ötödik útjáról 
Gjenovicba. Ez volt az U 29 utolsó nagy cirkálóútja a Földközi-tengeren. 

Az U 43 — emlékezetes 1917. november 30-i kalandja után, amikor hajszál 
híján elsüllyedt — a javítások elvégzése után, 1918. február 17-én indult el első 
Földközi-tengeri bevetésre, Hornyák Jenő sorhajóhadnagy parancsnoksága 
alatt. Járt Málta közelében és Kréta szigeténél. Több támadást kivédett, 
de említésre méltó események nem történtek. Hazatérőben, március 17-én, 
leadta az ismertető j elet Rodoni és Punta d'Ostronak. Ezután parancsot adott 
az ismertető fények bekapcsolására, de ebben a pillanatban felbukkant a 
DINÁRA romboló, amely ellenséges tengeralattjárónak nézte az U 43-at és 
rárontott. Mire felismerte, hogy saját búvárhajóról van szó, már késő volt. 
Összeütközött az U 43-al, majd a romboló nyomdokvonalában haladó 100 M 
torpedónaszád hátulról belefutott a DINARA-ba. A rombolót a 100 M bevon
tatta, az U 43 önerőből jutott el az öbölbe, ahonnan nagyjavításra Fiúméba 
ment. Rendbehozatala után visszatért az öbölbe, ahonnan október 6-tól 14-ig 
az albán vizeket ellenőrizte. Legközelebb október 20-tól 29-ig tartózkodott a 
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nyílt tengeren. Az U 43 személyzete tehát az utolsó pillanatig híven és becsü
lettel látta el a szolgálatot Hornyák Jenő sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt. 
A beosztott tisztek is magyarok voltak: Márton Kálmán és Bassányi Barnabás 
fregatthadnagy, Matisz Gyula tengerészzászlós. 

Április 22-én hajnali 2 óra 30 perckor egyszerre két tengeralattjáró hagyta 
el a gjenovici bázist és indult a Földközi-tengerre, az U 27 és az U 28. 

Az U 27 — Holub József sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — néhány 
napos cirkálás után lesállást foglalt el Cerigottónál. Április 29-én ágyútűzzel 
elsüllyesztették a 40 BRT-s MARIA görög vitorlást, de előtte négy főnyi legény
ségét beültették a csónakjukba. Már folytatni akarták útjukat, amikor Hardy 
Kálmán fregatthadnagy (később, 1942—1944-ben a m. kir. honvéd folyamerők 
parancsnoka) észrevette, hogy a görögök csónakja egyre mélyebbre merül. 
Az U 27 a csónak mellé állt s látták, hogy a négy görög már derékig ül a 
vízben. A görögöket a tengeralattjáró felvette a fedélzetére. Május 1-én az olasz 
S. NICOLA vitorlást tartóztatták fel. Rakományából — szentjánoskenyér volt — 
átvettek néhány ládányit, majd lövegtűzzel ezt is a tengerfenékre küldték, 
három főnyi legénységét pedig ugyancsak felvették, mert ennek a vitorlásnak 
egyáltalán nem volt mentőcsónakja. Mivel hét embert már nem tud
tak elszállásolni az amúgy is szűk búvárhajón, kikötöttek Unia-Nisi szigetén 
(Kréta közvetlen közelében) s a foglyokat élelmiszerrel és ivóvízzel bőségesen 
ellátva kihajózták. Május 3-án megint két vitorlás akadt az útjukba. A PA-
NAGHIA-t meglékelték, a másikat, a PANAGHIA legénységével együtt, mivel 
üres volt, tovább engedték. És most átadjuk a szót Déry Ernő fregatthadnagy
nak, az U 27 második tisztjének (Déry később a m. kir. folyamerők őrnaszád
ezredének, majd a Szertárnak volt a parancsnoka 1943-ig, nyugdíjazásáig.) 
„ . . . Kedvenc vadászterületünk az Égei-tenger volt. A Kréta északi partján 
fekvő Candia várostól északra néhány mérföldnyire kicsiny sziklasziget emel
kedik ki a vízből, úgy 60 méter magasságban. A sziget neve Ovo. Rajta a vízi
madarakon kívül más élet nem volt. A sziklák védelmet nyújtó takarásában 
húzódtunk meg. A legmagasabb szirtre megfigyelőt állítottunk mert tudtuk, 
hogy Krétától északra halad a Málta-Matapan-fok-Szaloniki, valamint az Ale-
xandria-Szaloniki útvonal. Ezért leshelyünk közelében sűrű hajóforgalomra szá
mítottunk. Feltevésünkben nem is csalódtunk, de egyúttal kellemetlen érzéssel 
kellett megállapítanunk, hogy búvóhelyünk szomszédségében, egy másik szige
ten, francia hidroplánok és brit torpedórombolók állomásoznak, hogy a nekik 
oly fontos víziutat biztosítsák. Valahányszor éber őrszemünk hajó közeledését 
jelentette, kifutottunk... " 

Közbevetőleg: a jelzőállomást Ovo szigetén május 5-én rendezték be. Másnap 
a jelzésre kifutva egymás után három görög vitorlást fogtak el és robbantottak 
föl: az AGIOS DIMITRIOS, a TAXIARCHIS és EVANGELISTRIA nevűeket. 
Mindhárom bort vitt, amelyből így bőven jutott az U 27 legénységének. 

„ . . . A britek és a franciák arra következtettek, hogy a közelben álladóan 
tartózkodik egy tengeralattjáró. Sűrű légi felderítésbe kezdtek, de a közeledő 
repülőgépeket kiállított őrszemünk mindig idejében jelentette. Kellő időben 
lemerülhettünk és csak akkor jöttünk ismét a felszínre, amikor a repülők már 
eltávoztak. Idővel rejtekhelyünkön takaros kis raktárt rendeztünk be. Külön
féle nemzetiségű vitorlásoktól és gőzösöktől élelmiszert és italokat zsákmá
nyoltunk, amelyeket mostohább időre számítva, elraktároztunk. 
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Déry Ernő fregatthadnagy, az U 21 második tisztje 

Az antantnak külön hírszolgálata volt, amely az ellenséges tengeralattjárók
ról beérkezett híreket nyilvántartotta és továbbította az illetékeseknek. Ha 
búvárnaszádjainkat valahol észrevették, helyét a földrajzi hosszúságának és 
szélességének közlése mellett tudtul adták összes hajóiknak, amelyek azután 
így a megadott pontot gondosan elkerülték. Figyelték tengeralattjáróink rádió
adásait is és ennek alapján bemérték helyüket. Ennek azonban néha mi is 
hasznát vettük. Rossz időben, amikor sem csillagászati, sem földi helyzetmeg
határozás nem volt lehetséges, úgy segítettünk magunkon, hogy néhány percig 
rádiójeleket sugároztunk. Kis idő múltán már jött angolul a pontos helyünk 
(„enemy submarine.."). Ilyen lehallgatott hír segítségével süllyesztettük el 
egyszer [mikor?, melyiket? nincs tisztázva, elképzelhető, hogy Déry egy másik 
útján történt, talán a következőn — Cs. K.] egy angol gőzöst. Máltától dél
keletre álltunk és a lehallgatott hírben közölt pont tőlünk északkeletre, kb. 
100 mérföldre volt. Ez csak a Matapan-fok— Málta hajóútvonalon lehetett. Tud
tuk, ha a biztosított menet kelet felé halad, akkor nem érhetjük utol. Ha azon-



ban nyugati irányba tart, úgy még találkozhatunk vele. Azonnal elindultunk 
északnyugati irányban, ahova megérkezve keletről f üstfelhőt vettünk észre, majd 
később kibontakozott egy hajó körvonala. Pár órával később a gőzös sorsa 
beteljesedett. Hazai kikötőnkben tudtuk meg, hogy az általunk elsüllyesztett 
hajó eredetileg 10 egységből álló biztosított menethez tartozott, amelyből a 
németek már kilencet elsüllyesztettek. Az angol hírszolgálat pedig minden 
alkalommal jelentette az elsüllyedés helyét. Ezek a közlések vezettek bennün
ket a tizedik nyomára . . ."10 

Egy másik visszaemlékezés szerint az Ovo-szigeten őrszolgálatra kihajózott 
két altiszt, Anton Tschernutter és Behenszky csak két napra elegendő élelmet 
és vizet kapott, mert a parancsnok másnap vissza akart értük jönni. Csakhogy 
tengeralattjárójukat szemük láttára érte több ellenséges hajó támadása, így 
nem tudott visszatérni a szigetre, mert kénytelen volt mindig tovább mene
külni. Végül csak május 10-én reggel 8 órakor pillantották meg, hat napi 
gyötrő várakozás és szomjazás után. Közvetlenül előtte határozták el, hogy ha 
reggel 9 óráig nem jön értük, mivel sem vizük, sem élelmük nem maradt, 
átúsznak Krétára. Az U 27 végül is déli 1 órakor kötött ki és fedélzetére vette 
a két félig éhen- és szomj anhält altisztet, akik három napi szolgálatmentességet 
kaptak, hogy kellőképpen kipihenjék magukat és rendbejöjjenek... 

Hazatérőben, május 14-én, 0 óra 10 perckor érkeztek az Otrantói-szorosba. 
A szokott módon éjszaka a felszínen haladtak, mert végig lemerülve nem lett 
volna elegendő a búvárnaszád belsejében az oxigén. A lemerülést csak a leg
végső esetre tartogatták. 5 óra 30 perckor, már a Linguetta-fok magasságában, 
egy rombolót pillantottak meg. Le kellett merülni, mert világosodott. Csak
hamar egész rombolócsoport közeledett. A parancsnok támadást határozott el. 
Az U 27 11 óra 35 perckor lőtte ki maradék torpedóját, amely 25 másodperc 
múlva robbant. A brit romboló, a PHOENIX, perceken belül elsüllyedt. Nyolc 
perc múlva kezdtek hullani az első vízibombák, de akkor már lent voltak a 
megnyugtató 50 méteren. Az egyik bomba robbanása, emlékezik vissza Déry 
Ernő, „megrázkódtatta a hajót, kioltotta a villanyvilágítást, megállította a 
pörgettyűs tájolót és a naszád belsejében olyan porfelhő keletkezett, hogy még 
a bekapcsolt szükségvilágítás mellett is alig láttunk. A közvetlen közelünkben 
felrobbant bomba, amint azt később otthon megállapítottuk, a torony külső 
falán vastag, szürkésszínű lerakódást okozott . . . Midőn este a vízszintre emel
kedtünk periszkópunkkal, több mint 30 ellenséges egységet számoltunk össze, 
amelyek nagy félkörívben, nem messze tőlünk, lassú menetben észak felé ha
ladtak. Először leállítottuk a gépeket, majd jobbra kitértünk az albán partok 
felé. így szabadultunk ki az üldözők gyűrűjéből s most már szabadon folytat
tuk utunkat hazáig . . ." ahova május 15-én érkeztek meg. 

Az U 27 ezen az útján 2020 mérföldet tett meg a felszínen és csak 50 mér
földet víz alatt. 

Az U 27 ezután június 12-ig Albánia előtt cirkált, majd néhány napra dokkba 
került. 

Mint említettük, 1918. április 22-én két tengeralattjáró hagyta el Gjenovicot. 
Az egyik az U 27, a másik az U 28 volt. Ez volt az U 28 hatodik — és egyben utol
só — Földközi-tengeri útja, amely azonban csaknem balul ütött ki. Amikor 
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április 28-án, Máltától északra megtámadott egy gőzöst, az időben észrevette 
és rárohant, hogy eltapossa. Csak hajszálon múlt, hogy kisebb sérülésekkel 
megúszták. Tönkrement a periszkóp és a parancsnoki torony fedelét nem lehe
tett többé felnyitni. Kénytelenek voltak visszafordulni és a szükségperiszkópot 
használva hazaértek. Május l-jén vetettek horgonyt Gjenovic előtt. Mint ké
sőbb kiderült, az ártatlan teherhajónak nézett gőzös tengeralattjáró-vadászatra 
átalakított hajó volt. 

Az U 32 — már Otto Kasseroller sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — 
1918. május 8-án indult következő hosszú útjára a Földközi-tenger térségébe. 
Május 13-án a Matapan-foknál feltartóztatta, majd felrobbantotta a JULIA 
görög vitorlást, legénységét mentőcsónakba rakta és kivontatta a leg
közelebbi partra! Néhány órával később egy másik, ismeretlen nevű vitorlást 
süllyesztettek el ágyútűzzel. Május 20-án az AGHIOS DIONISIOS és az 
ANGELIKI nevű görög vitorlásokat küldték a tengerfenékre, ugyancsak tüzér
ségi tűzzel. Május 21-én egy nyolc gőzösből álló hajókaravánból süllyesztették 
el torpedóval a 3592 BRT-s brit CHATMAN felfegyverzett tehergőzöst. Az 
afrikai partok előtt összetalálkoztak a német UB 48-cal (június 3.), majd haza 
indultak. Június 6-án reggel érkeztek vissza honi kikötőjükbe, 1780 víz feletti 
és 140 mérföld víz alatti megtett úttal a hátuk mögött. 

Az U 32 a háború hátralevő napjait Durazzóban töltötte, onnan futott ki 
őrjáratokra szeptember 6-ig, akkor Polába irányították s bizonytalan időre 
szolgálaton kívül helyezték. 

Az U 47 április 4-én új parancsnokot kapott báró Hugo von Seyffertitz sor
hajóhadnagy személyében, s ő indult el vele május 2-án a búvárnaszád har
madik Földközi-tengeri útjára. Másnap az őrszem egy kötött léggömb köze
ledését jelezte. Ezeket a léggömböket hajók vontatták és hosszú kötélen en
gedték a magasba. Kosarában ült a megfigyelő, aki messziről észrevette a ten
geralattjárót. Az U 47 lemerült és csak két óra múlva emelkedett ismét föl. 
Éppen kiszellőztették a naszádot, amikor a léggömb ismét megjelent és sebe
sen közeledett. Gyorsan lemerültek. A vízibombák jócskán az U 47 mellé estek. 
Május 10-én öt gőzösből, egy jachtból és négy őrhajóból álló hajókísérettel talál
koztak. Az 1000 méterről indított torpedó eltalálta az 5251 BRT-s brit ITINDA 
gőzöst, amely kigyulladt, majd lassan elsüllyedt. Helyét csak roncsok jelezték. 
A következő napokban Málta-Port Said vonalon, majd a Messinai-szorosban 
cirkáltak. Május 23-án haza indultak. Korfu magasságában látták meg az első 
két őrvonalat. Egy órai vakmenet után, 16 óra 10 perckor periszkópmélységre 
emelkedtek. Hét halászgőzősből álló őrlánc úszott lassan keletről nyugat felé. 
Két óra múlva a parancsnok ismét kidugta periszkópját. Tőlük nyugatra öt 
halászgőzősből álló zárólánc haladt északkelet felé. Három másik őrhajót perisz-
kópmélységben kellett kikerülni. Ezután ismét vakon meneteltek észak-észak
kelte felé. 20 óra 45 perckor adott legközelebb parancsot Seyffertitz a felemel
kedésre. 21 óra 45 perckor pillantották meg balról, majd két perc múlva jobb
ról a másik halászgőzöst. Nem merültek le, mert a naszád belsejében már 
nagyon elhasználódott a levegő. Ezt a kockázatot azért kellett vállalni, mert 
számítani kellett arra, hogy hajnaltól biztosan lemerülve lesznek kénytelenek 
utazni. 22 óra 15 perckor útjukat halászhajók egész sora keresztezte. Vakmerően 
átsiklottak közöttünk. Mögöttük várakozott egy romboló, kék jelzőlámpája 
éppen az orruk előtt világított, mellette két motorcsónak. 300 méterre voltak 
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tőlük, még mindig a felszínen folytatták útjukat. Jobbról újabb motorcsónak 
közeledett, amely váratlanul vörös jelzőrakétát lőtt a magasba, majd megszó
laltak géppuskái. Az U 47 gyorsmerüléssel igyekezett a mélybe. Néhány percen 
belül hullani kezdtek a mélységi bombák. Két és fél óra után igen közeli, erős 
csavarzörejt hallottak. Reggel 5 órakor megkísérelték a felemelkedést, de 
máris ellenséges motorosnaszádok közeledtek. Tüstént lemerültek, hogy leg
közelebb csak déli 12 órakor dugja ki periszkóp j át a parancsnok. Mögöttük 
egy romboló volt, amely azonnal lőni kezdte a periszkópot. Amikor a parancs
nok 17 óra 10 perckor ismét körülnézett periszkóp] ával — a naszádban már 
elviselhetetlenné vált a levegő —, a romboló még szívósan a nyomában ha
ladt. 20 óra 35 perckor már nem lehetett tovább kibírni, az emberek sorra 
rosszul lettek, fel kellett emelkedniük. Szerencséjük volt. A romboló éppen 
akkor fordult vissza és nagy erővel távolodott. A szolgálatot Csicsery László 
sorhajóhadnagy, második tiszt vette át és vitte a búvárhajót honi kikötőjébe, 
ahova május 25-én futott be. Ezen az útján 1872 mérföldet tett meg a felszínen 
és 168 mérföldet a felszín alatt. 

Ezt az utat azért írtuk le ilyen részletesen, hogy bemutassuk, milyen veszé
lyes és idegtépő vállalkozás volt az Otrantói-szoros zárvédelmén az áthaladás, 
s miért voltak fontosak az otrantói tengerzár elleni vállalkozások. 

Az U 47 két napos rövid albániai őrszolgálat után dokkba került, ahonnan 
legközelebb július 25-én futott ki, hogy a Laghi-foknál várakozzon egy 
olasz akció megakadályozására. Július 26-án, éjfél után 25 perccel, a 
Rodoni-foknál, meglátott egy holfényben fürdő tengeralattjárót. Lemerülve 
igyekezett a közelébe jutni, de közben a francia tengeralattjáró, a LE VERRIER 
is észrevette s megindult feléje. Seyffertitz pont 1 órakor lanszírozott. 15 má
sodperc múlva erős lökés érte az U 47-et. Minden, ami nem volt rögzítve, 
szétrepült, a világítás kialudt. Az történt, hogy a francia tengeralatti naszád 
észrevette a feléje futó torpedót, azt kikerülte, de arra már nem maradt ideje, 
hogy ő is lanszírozzon, ezért rántott az U 47-re, hogy akár önmaga feláldozá
sával is, de elpusztítsa. Az U 47 azonban gyorsabban merült, mint ahogyan 
azt a parancsnok várta, s így a LE VERRIER csak hozzákoccant, majd súrolta. 
Az összeütközés következtében elgörbült és beszorult az U 47 periszkópja, a 
torony csapóajtaja és megsérült a jobboldal. Az U 47 ezután visszatért az 
öbölbe, onnan Polába vezényelték, ahol megkezdték a károk kijavítását. 

A cs. és kir. haditengerészet parancsnoksága júniusban nagyszabású had
műveletet tervezett az otrantói zárrendszer szétzúzására. A kifutó kötelékek 
biztosítására a következő tengeralattjárók foglaltak 1918. június 9-én lesállást: 
az U 47 Albánia előtt, az U 28 Brindisinél, az U 29 és az U 31 az olasz partok 
előtt, az Otrantói-szoros közelében. Miután az akciót — amelyet később tár
gyalunk — lefújták, a tengeralattjárók bevonultak bázisukra. 

Az U 29 a háború végéig a saját partvidék előtt látott el őrszolgálatot. Pa
rancsnokságát a megbetegedett Leo Prasil sorhajóhadnagytól Friderich Sterz 
sorhajóhadnagy vette át augusztus 14-én, majd őtőle szeptember 29-én Robert 
Dürrigl sorhajóhadnagy. A búvárnaszád ezekben a hónapokban szakadatlanul 
szolgálatban volt. 

Az U 28 júliusban az albán partvidék előtt járőrözött Rzemenowsky sorhajó
nagy parancsnoksága alatt egészen augusztus elejéig, onnan Polába irányi-



tották. Augusztus 13-án megérkezett s megkezdték alapos átvizsgálását, rendbe
hozatalát. A háború végéig többé nem állt szolgálatban. 

Az U 31-el 1917 őszén különös és felderíthetetlen baleset történt. Október 
26-án a bergudi kikötőben, a nyolc méteres vízben elsüllyedt. Egy ember 
tartózkodott a naszádban, akit másnap, amikor az U 31-et kiemelték, még 
életben találtak és sikerült megmenteni. A naszádot ezután a Danubius Hajó
gyárban rendbehozták, az elektromos készülékeket mind ki kellett cserélni s 
így csak 1918. május 20-án indulhatott következő Földközi-tengeri útjára. A 
különböző tartályok azonban szivárogtak, ezért visszafordult és másnap ismét 
az öbölben volt. Átvizsgálták, kijavították, majd azt követő első bevetése — 
már Hermann Rigele sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — az említett 1918. 
június 10-re tervezett akcióban való részvétele volt, amikor is az olasz partok 
előtt foglalt el figyelőállást. 

Második Földközi-tengri portyázására 1918. június 16-án indult el az U 31. 
Motorhavaria miatt azonban ismét vissza kellett fordulnia és csatk június 18-án 
indult el megint. Ezúttal június 22-ére eljutott Málta közelébe. Ezután Afrika 
északi partjai előtt cirkált. Július 7-én megállította, majd felrobbantotta az 
olasz GIUSEPPINO PADRE vitorlást, amely mazsolát szállított. Hat főnyi 
legénységét csónakba ültették és útjukra bocsátották. Az U 31 július 10-én ért 
vissza Gjenovicba. Ezután a saját partok előtt látott el őrszolgálatot. 

Az U 27 — az előző útját követő javítások és karbantartások elvégzése 
után — 1918. június 22-én indult el következő, hetedik nagy Földközi-tengeri 
útjára. Június 30-án haladt át az Otrantói-szoroson. Fanónál húsz halászgőzöst 
számoltak össze s több kötött léggömböt láttak, amelyeket rombolók vontat
tak. „ . . . Amikor a léggömböt észrevettük — írja Déry Ernő már többször 
idézett visszaemlékezésében —, mintha mi sem történt volna, zavartalanul foly
tattuk utunkat. Mihelyt az ellenséges megfigyelő a' léggömb kosarából meg
látott minket, rombolóját azonnal felénk irányította. A romboló nagy sebes
séggel közeledett, aminek az lett a következménye, hogy a léggömb mind lej
jebb és lejjebb kényszerült, végül már a vizet verdeste. Elképzelhető, hogy mit 
érzett a kosárban a megfigyelő ! Ugyanakkor bennünket is elvesztett a szeme 
e lő l . . . !" 

Július 5-én a Kalamata-öbölben megállították a görög EVANGELISTRIA 
vitorlást, meglékelték és úgy süllyesztették el. Egy másik vitorlást átvizsgá
lása után elengedtek, mert tele volt utasokkal. Ugyanezen a napon átvizsgálás 
után felrobbantottak még két vitorlást, az AGIA TRIAS-t és a PANGHIÁ-t. Egy 
további utasszállító görög vitorlást viszont továbbengedtek. Július 6-án el
süllyesztették a SAN NICOLA olasz vitorlást, amely ágyúval is fel volt szerelve. 
Július 9-én a korábban már ismert Ovo-szigeten tanyáztak. Innen kifutva 
süllyesztették el a görög TREIS ADELPHOI sónert. Mialatt evvel foglalatos
kodtak, füst jelent meg a horizonton. Lemerülve vártak. Hamarosan megjelent 
egy furcsa kis gőzös. Orrára a spanyol nemzeti színeket festették, tatján a 
spanyol kereskedelmi, főárbocán a spanyol hadilobogó. Felemelkedtek és egy 
eléje küldött ágyúlövéssel feltartóztatták. Fedélzetén találták Don Andreas 
Lopez de Vega követ, meghatalmazott minisztert, aki Alexandriába tartott 
egy bécsi és egy berlini menlevéllel. Űtjára engedték. (Később, július 11-én 
ezt a ROBERTO nevű gőzöst a német U 93, von der Lücke sorhajóhadnagy 
parancsnoksága alatt, elsüllyesztette.) 
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Július 10-én elsüllyesztették a borral, illetve olajjal megrakott görög AGIOS 
GEORGIOS és AGIOS LOVKAS vitorlásokat. Másnap üldözőbe vettek egy vi
torlást, de nem érték utol, mert csak egy motorral tudtak menni (a másik 
motort javították, kiégtek a kipufogó szelepei). Később elsüllyesztették az 
AGIOS KONSTANTINOS és MARIGO nevű görög vitorlásokat, majd vissza
tértek Ovo-szigetére. Július 14-én feltartóztattak, majd eleresztettek egy üres 
francia vitorlást (EVANGELISTRIA). Július 25-én a parancsnok, Holub sorhajó
hadnagy elhatározta, hogy — mivel már több mint egy hónapja voltak úton — 
hazatérnek. Déry így emlékezik: „. . .Indulás előtt ellenőriztettem a különböző 
üzemanyagtartályokat és nagy meglepetésünkre rájöttünk, hogy kenőolajunk 
majdnem elfogyott. Hogy miért? Sohasem sikerült megállapítanunk. Feltéte
lezzük, hogy az újonnan behajózott gépész valószínűleg a fenékvíz kiszivattyú-
zásakor eltévesztette a szelepállomásnál a szelepeket és miközben a fenékvizet 
akarta kiszivattyúzni a tengerbe, a kenőolajat távolította el a tartályból. A 
hiány olyan nagy volt, hogy ilyen körülmények 'között még egy géppel sem 
lettünk volna képesek elérni a Bocchét. Azt viszont tudtuk, hogy a szövetséges 
Törökországhoz tartozó Beirut ban német tengeralattjáró-támaszpont van. A 
parancsnok úgy döntött, hogy Beirutba megyünk. Sajnos kenőolajkészletünk 
odáig sem tartott ki és így szerencsésnek mondhattuk magunkat, hogy az Égei-
tengeren elsüllyesztett vitorlásakból tekintélyes mennyiségű olívaolajat és vi
torlafelszerelést zsákmányoltunk. Azt a körülményt is számbavettük, hogy a 
Földközi-tengeren ebben az évszakban állandó a nyugati szél és így lehetősé
günk lesz vitorlával haladni. így indultunk tehát július 25-én kelet felé. Az 
olívaolajat megfelelő keverékben próbáltuk használni, azonban csakhamar 
kitűnt — amit különben is sejtettünk —, hogy ez a Diesel-motorokhoz nem 
alkalmas, mert a dugattyúgyűrűk hamar elvesztették rugalmasságukat. Addig, 
amíg a tartalék dugattyúgyűrűk tartottak, pótolhattuk őket, de csakhamar a 
tartalék is elfogyott. Most már csak a vitorlázás maradt hátra, mert a víz szí
nén nem akartuk villanymotorjainkat használni. 

A teljesen kitolt periszkóphoz, mint árbochoz, felerősítettük a vitorlát és ha 
kedvező volt a szél, jól haladtunk. Reméltük, hogy senkivel sem találkozunk. 
Hogy a villanyfogyasztásunk minimális legyen, kikapcsoltunk a segédképek vi
lágítását. Viszont a pörgettyűs tájolót nem állítottuk le. A villanytűzhelyen 
csak reggelit és ebédet főztünk. A naszád vitorlával óránként 5 mérföldet tett 
meg. 

Már utazásunk második napján nagy izgalomban volt részünk, mert Krétá
tól délre járva három japán rombolóval találkoztunk, amelyek 2 mérföldre 
haladtak el mellettünk, anélkül, hogy ezt a furcsa vitorlást alaposabban szem
ügyre vették volna. A következő három napban időnként az egyik motor is 
segített a vitorlának. Éjszaka különböző javításokat végeztünk. 

A szíriai partokról nem lévén térképünk — eszünk ágában sem volt erede
tileg Beirutba mennünk —, meglehetős bizonytalan érzéssel hajóztunk arra a 
vidékre. A beiruti rádióállomással hiába próbáltunk összeköttetésbe lépni, 
nem válaszolt. Mint később kiderült, vették a hívásunkat, de nem válaszolhat
tak, mert nem ismerték a kódolásunkat és nem tudták, hogy szövetséges na
szádról van szó. Ezért Beiruttól északra, Ras el Sukah előtt megálltunk. Más
nap, július 31-én a partközeiben hajóztunk s tevekaravánoktól tudtuk meg, 
merre fekszik Beirut. Biztonság kedvéért már előzőleg török lobogót vontunk 



fel, nehogy tűz alá vegyenek bennünket. Ekkorra már leszereltük vitorlánkat és 
mivel kenőolajunk teljesen elfogyott, akkumulátoraink segítségével futottunk 
be Beirutba és kikötöttünk a mólón. Hamarosan két német és két török tiszt 
jött az U 27 fedélzetére, majd a cs. és ikir. konzul is meglátogatott bennünket. 
Feltártuk helyzetünket, de Beirutban mindössze 600 liter kenőolaj volt. Meg
ígérték, hogy hozatnak Tripoliszból, addig várjunk. Augusztus 10-én kaptuk 
meg az olajat, addig a motorokon dolgoztunk. Az eredeti tömítőgyűrűk helyett 
öntöttvas lámpaoszlopból esztergályoztunk dugattyúgyűrűket. Bár volt olajunk, 
hazaindulásunkról mindaddig szó sem lehetett, amíg a megérkezésünkkor 
azonnal igényelt tömítőgyűrűk meg nem érkeznek. Kényszerű veszteglésünket 
arra használtuk fel, hogy rövid portyákra indultunk. Repülő jelentések szerint 
Famagusta (Ciprus) kikötőjéből konvoj futott ki. Találkoztunk a két gőzösből 
és egy kísérő torpedónaszádból álló kötelékkel. Éjszaka volt, nem merültünk 
le, hanem így laszíroztunk. A második torpedó talált, a felső csődöt mondott. 
A másik gőzös kísérőjével együtt eltűnt a feneketlen sötétségben. Mi pedig 
leállítottuk egyetlen működő motorunkat és vártunk. Hajnalban, nagy meg
lepetésünkre, annak a helynek a közvetlen közelében, ahol tegnap az egyik 
gőzöst elsüllyesztettük, megpillantottuk a másikat. A horizonton pedig a tor
pedónaszád vesztegelt. Nyugodtan álltak, mintha mi sem történt volna. Gya
núsnak találtuk az esetet. Tüzet nyitottunk. Tüzéreink lövedékei jól ültek, 
de a gőzös nem viszonozta. Ezután torpedóval elsüllyesztettük. A látóhatáron 
várakozó torpedónaszád tüzet nyitott, ezért lemerültünk. Amikor egy idő múl
va felszínre emelkedtünk és a süllyedés helyére mentünk, láttuk, hogy minden
féle úszkál a vízben, mint például ládák, egy egész kecskenyáj, tutajok stb. 
Ezekből a darabokból és egy mentőövből állapítottuk meg, hogy ez a hajnalban 
megtorpedózott hajó a két löveggel felfegyverzett brit ANHUI volt. Hogy az 
este elsüllyesztett hajónak mi volt a neve, sohasem sikrült megtudnunk. Később 
kiderült, hogy az ANHUI legénysége az esti támadáskor megijedt, az éjszaka 
leple alatt egyszerűen elhagyta hajóját és a torpedónaszádon keresett mene
déket. Még néhány napig cirkáltunk, közben egy teljes napon át javítottuk 
motorunkat. 18-án futottunk be Beirutba . . ."11 

Déry nem említi, de a parancsnok jelentéséből kitűnik, hogy a kapott sze
zámolaj nem vált be. Olyan sűrű volt, hogy a motorok leálltak és Beirutba 
ismét villanymotorral érkeztek. 

Néhány napig a motorokkal bíbelődtek, a parancsnok pedig olaj után fut
kosott. Végül a német U 65 adott 1,5 tonna kenőolajat. 

Szeptember 7—10. között Tripolisz előtt álltak, 11-én megállították, majd 
Beirutba vontatták a francia ANTOINETTE kis vitorlást. 

Szeptember 12-én — miután otthonról megérkeztek a tömítőgyűrűk —, haza 
indultak. Útközben a következő hajókat süllyesztették el: szeptember 14-én 
az AGIOS NIKOLAOS görög vitorlást, szeptember 17-én a PORTARITISSA és 
a SOFIA olasz vitorlásokat, szeptember 18-án az ADELPHOTIS és AGI A AMMA 
görög vitorlásokat, 19-én az ugyancsak görög AGIOS SPIRIDION vitorlást. 
Szeptember 20-án a Matapan-fok közelében, reggel 7 órától 15 óra 30 percig 
az AGIOS NICOLAOS, AGIOS SPIRIDION, PROF. ELIAS, THEOLOGOS, 
DRAGONOS nevű görög vitorlásokat, valamint két kisebbet süllyesztett el 

11 Uo. 
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az U 27. A két kisebbnek nem volt neve. E kettő és a DRAGONOS személyzetét 
a tengeralattjáró a fedélzetére vette, mert nem volt mentőcsónakjuk, és később 
egy arra haladó személyszállító vitorlásnak, illetve egy halászvitorlásnak adta 
át. 

Az Otrantói-szorosban számtalan romboló, zaj fogóval és hálóval felszerelt 
halászgőzös között igyekezett az U 27 átevickélni. Sietniük kellett, mert a 
távírászmester megbetegedett és egyre növekvő lázát semmiféle gyógyszer 
sem csillapította. Közben elromlott a fenékszivattyú. Az éjszaka leple alatt 
haladó tengeralattjárót 3 óra 15 perckor fedezték fel, akkor lemerülve folytatta 
útját. Csak 11 óra 30 perckor tudott ismét a felszínre emelkedni. 

Az U 27 1918. szeptember 26-án délben vetett horgonyt Gjenovic előtt. Fel
színen megtett 4200 mérföldet, víz alatt 70-et. összesen 97 napot tartózkodott 
távol honi kikötőjétől, a leghosszabb ideig minden cs. és kir. tengeralattjáró 
közül. 

A parancsnok részletes összefoglalójából: „ . . . A hőmérséklet a legénységi 
helyiségekben 35°, a gépházban 55°-ig emelkedett. A páratartalom 100%-os 
volt, ezért a víz állandóan csöpögött a falakról, csövekről... A rossz szakácsnak 
sikerült az egyébként nehezen elrontható ételeket teljesen íztelenre készíteni... 
A hajón sokat szenvedtünk a férgektől. Ennek ellenére ember és anyag meg
nyugtatóan kitartott . . ." 

Az U 27 október 5-én Polába indult, hogy ott generáljavításnak vessék alá. 
Többé nem futott ki. 

Az U 41 augusztus 29-én indult el Brioniból második Földközi-tengeri beve
tésére. Szeptember 13-án, Máltától keletre öt gőzösből álló konvojjal találkozott, 
amelyet hat hadihajó kísért. Itt két torpedóval elsüllyesztette az AMIRAL 
CHARNER 4604 BRT-s francia teherhajót. Szeptember 26-án pedig a fiumei 
Wolf Edgar sorhajóhadnagy következő torpedója is talált, s elsüllyesztette a 
két gőzösből és két kísérőhajóból álló menetből az egyik teherhajót Kephaloniá-
tól 80 mérföldre nyugatra. Nevét, lobogóját a két kísérő romboló heves és szívós 
támadása miatt nem tudta a parancsnok megállapítani. Szeptember 28-án 
érkezett vissza az öbölbe. Közben elromlott a búvárhajó rádiója s csak 30 mér
földre tudott sugározni. A háború végéig az albán vizeken őrködött s bázis
kikötője Durazzo volt. 

Az U 47 1918. szeptember 19-én az albán vizeken őrjáratozott. Másnap haj
nalban, azaz még inkább éjszaka, éjfél után 56 perccel egy idegen, mérete után 
ítélve ellenséges tengeralattjáró tűnt elő. 14 perc múlva lemerült, lanszírozott, 
de torpedója nem talált. Később felemelkedve folytatta útját. 2 óra 3 perckor 
újból meglátta az iménti tengeralattjárót. Üldözőbe vette. 3 óra 10 perckor 
kilőtte torpedóját. Derékban találta el a tengeralattjárót, amely nyomban el
süllyedt. Az U 47 két perc múlva felemelkedett és túlélők után kutatott. S ekkor 
a parancsnok, Seyffertitz sorhajóhadnagy kis híjján kővé meredt. Valaki né
metül kiáltozott segítségért. Seyffertitz megdöbbent, mert úgy vélte, szövet
séges német tengeralattjárót süllyesztett el. A fedélzetre tóduló tengerészek 
közül többen is a vízbe vetették magukat, hogy kimentsék az esetleg fuldokló 
németet. Egy percen belül az U 47 fedélzetén állt az elsüllyesztett tenger
alattjáró egyetlen túlélője. Arcából, szájából vér szivárgott és francia tenge
résztiszti egyenruhát viselt. A francia CIRCE tengeralatti naszádot süllyesz
tették el. A kimentett fregatthadnagy, Lapereyre, a toronyban állt és a 
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robbanás a nyitott fedélzeti ajtón kivetette a tengerbe. Az U 47 ezután Durazzó 
felé folytatta útját. Közben összetalálkozott az U 43-mal, átadta neki a franciát, 
s tovább cirkáltak, majd Durazzóban vetettek horgonyt szeptember 21-én. Az 
U 43 Gjenovicba ment. Itt a francia tiszt elmondta, hogy várandós felesége 
most érkezik Brindisibe. Ha megtudja — márpedig megtudja —, hogy a CIRCE 
elsüllyedt, elvetélhet. Ezért kérte, értesítsék életbenmaradásáról Brindisit. 
A cs. és kir. tengeralattjáró flottilla parancsnoka, Thierry Ferenc sorhajó
kapitány teljesítette kérését és nyílt szövegű táviratot küldtek a francia pa
rancsnokságnak. . . 

Augusztus 28-án a cs. és kir. Hadseregfőparanc&nokság (AOK) elrendelte az 
albániai területek kiürítését, mégpedig a tengeren át. Ez volt a háttere annak 
a támadásnak, amelyet 1918. október 2-án hajtott végre az antant flotta 3 olasz 
és 3 brit cirkálóval, 8 brit rombolóval, 7 olasz torpdónaszáddal, 11 amerikai 
tengeralattjáróvadásszal és 4 olasz MAS-sal. A rajtaütést csatahajók és ne
hézcirkálók, számtalan kísérőhajó és tengeralattjáró biztosította. A felderítést 
előzőleg 34 repülőgép végezte. 

Durazzo kikötőjének védelméről akkor már csak csekély erők gondoskodtak. 
A város és a kikötőművek lövése október 2-án 10 óra 20 perckor kezdődött. 
A kisebb egységek annyira megközelítették a kikötőt, hogy a durazzói erődök 
is tüzet nyithattak, ugyanekkor a cs. és kir. egységek— DINÁRA, SCHARF
SCHÜTZE rombolók, a 87 F torpedónaszád — tűzpárbajt vívtak a brit rom
bolókkal. A tűzharcba a négy MAS is bekapcsolódott, de torpedóik célt tévesz
tettek. A kikötőben tartózkodó STAMBUL gőzös kigyulladt és elsüllyedt, a 
HERZEGOVINA úgyszintén, a GRAZ tehergőzös csak jelentéktelen sérülé
seket szenvedett. 

Javában tombolt a csata, amikor az U 31-nek — parancsnoka Hermann Rigele 
sorhajóhadnagy — sikerült a brit cirkálókat megközelítenie. Ekkor észrevették 
periszkópját és lőni kezdték. Később a cirkálók irányt változtattak és így a 
menetet záró WEYMOUTH pontosan a tengeralattjáró elé került. 11 óra 40 
perckor az U 31 egyszerre indította mindkét torpedóját, amelyek eltalálták a 
WEYMOUTH farát és azt teljesen leszakították. Ennek ellenére a cirkáló 
úszóképes maradt s társai a tüzet beszüntetve, elvontatták. E torpedótalálatnak 
köszönhetően az antant haditengerészeti egységei több támadást nem vezet
tek a Monarchia partvidéke ellen a háborúban s így sikerült Albániából Duraz-
zón át kivonni a saját megszálló erőket, mert a kikötőberendezések épségben 
maradtak (a britek elvonulásával a többi egység is beszüntette a kikötő lövését, 
anélkül, hogy feladatát befejezte volna). 

A cs. és kir. tengeralattjáróknak ez volt az utolsó olyan akciója, amely az 
ellenségnek súlyos veszteséget okozott s amely a cs. és kir. haditengerészet 
konkrét eredményének könyvelhető el. 

Utoljára 1918. október 29-én futott ki harcfeladattal tengeralattjáró, az U 29. 
Október 31-én befutott Antivariába, ahonnan november 1-én érkezett vissza 
támaszpontjára, Gjenovicba s rákötött a MONARCH csatahajóra. Ugyanezek
ben az órákban érkezett vissza járőrszolgálatból az U 14 is, tehát utolsóként 
ez a két búvárhajó — az U 29, Dürrigl sorhajóhadnagy és az U 14, Hugo Pistel 



sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt — fejezte be a háborút, s tett pontot a 
cs. és kir. haditengerészet tengeralattjáró flottillája történetének végére.12 

A SZENT ISTVÁN csatahajó pusztulása 

A cattarói matrózlázadás leszerelése után IV. Károly király leváltotta Maxi
milian Njegovan tengernagyot a haditengerészet parancsnoki beosztásából s 
helyére — István főherceg javaslatára — harminc sorhajókapitányt és 18 
tengernagyot megelőzve, előléptette az energikus és jó csatavezető nagybányai 
Horthy Miklós sorhajókapitányt ellentengernaggyá és 1918. február 27-én ki
nevezte a cs. és kir. flotta parancsnokává. 

1918 elején a központi hatalmak katonai vezetői — a katonai helyzet, pon
tosabban a frontok állása alapján — még úgy gondolták, mód nyílik, ha nem 
is a győzelem kicsikarására, de legalább egy megegyezéses fegyverszünetre, s 
annak alapján elfogadható békekötésre. Ahhoz azonban, hogy az ellenfelek 
azonos pozícióból tárgyalhassanak, az utolsó pillanatig kellett harcolni, erő
feszítéseket tenni, erőt demonstrálni. Ennek egyik, s talán legfontosabb eszköze 
volt a búvárhajóharc folytatása, fokozása a végső erőkig, valamint feltétele, 
hogy a német és cs. és kir. tengeralattjárók minél nagyobb számban és a leg
kisebb kockázattal juthassanak ki a Földközi-tenger térségébe, ahol az antant 
az utánpótlás oroszlánrészét szállította. 

Ezért Horthy ellentengernagy kidolgozott egy, az eddigieknél sokkal nagy-
szabásúbb hadműveletet, amelynek a célja az Otrantói-szorosban ismét kiépí
tett tengerzár tökéletes szétzúzása volt. Az 1917. május 15-i és a többi rajta
ütés tapasztalatai alapján sikert csak akkor remélhetett, ha a legnagyobb 
erőkkel, a rendelkezésre álló legütőképesebb egységekkel hajtja végre ezt az 
akciót. Így kerültek bele a meglepetésre alapozott tervbe a dreadnought-típusú, 
legújabb csatahajók — a TEGETTHOFF-osztály egységei. E tervben közre
játszott Horthynak az az elképzelése is, hogy az 1918-ban, a kikötőben vesz
teglő csatahajókon meglazult fegyelmet csak akkor tudja helyreállítani, ha 
azoknak a legénysége is szagol némi puskaport. Ahogyan önéletírásában meg
fogalmazta: „ . . .Azokat , akik még sohasem hallották az ágyúgolyók fütyü
lését, fel kellett rázni fásultságukból. Ezért elhatároztam, hogy a flottát ki
viszem másodszor is az otrantói zár áttörésére . . ."13 

A gondosan kidolgozott terv szerint két gyorscirkálónak (NOVARA, HEL
GOLAND) két-két rombolóval (TÁTRA, CSEPEL, TRIGLAV II, LIKA II) jú
nius 11-én napfelkeltekor a Fano — Santa Maria di Leuca közötti vonalon kel
lett elfoglalnia állását. Az ADMIRAL SPAUN és SAIDA gyorscirkálóknak négy 
torpedónaszáddal ugyanakkor Otranto előtt kellett várakozniuk. Ezeknek az 
egységeknek lett volna a feladatuk, hogy napfelkeltekor elkezdjék az Otrantói-
szorosban őrszolgálatot ellátó ellenséges egységek lövését. A feltételezhetően 
riasztott antant hadihajók támadása elől visszavonulva, a minden valószínűség 
szerint cirkálókból álló ellenséges köteléket a megadott helyen várakozó saját 
csatahajók elé kellett volna csalniuk. Ezek, a gyorscirkálók visszavonulását fe-

12 Aichelburg, Wladimir: Die Unterseeboote Österreich-Ungarns. I—II., Graz, 1981. 247—441..o. 
Muray-Printz Ottmar elbeszélését idézi Kertész K. Róbert: Hajók és hősök. Budapest, é.n., 101. o. 

13 Gosztony, Peter: Miklós von Horthy. Göttingen, Zürich, Frankfurt, 1973. 16—17. o. 



dező egységek, a VIRIBUS UNITIS (ez volt a vezérhajó, ezen vonta föl a flotta
parancsnoki lobogóját Horthy), a BALATON, az ORJEN és négy torpedónaszád; 
a PRINZ EUGEN, a DUKLA, az UZSOK és négy torpedónaszád; az ERZHER

ZOG FERDINAND MAX, a TURUL és öt torpedónaszád, az ERZHERZOG 
KARL, a HUSZÁR, a PANDÚR és három torpedónaszád; az ERZHERZOG 
FRIEDRICH, a CSIKÖS, az USKOKE három torpedónaszáddal; a TEGETT-
HOFF, a VELEBIŤ négy torpedónaszáddal és végül a SZENT ISTVÁN öt 
torpedónaszád kíséretében, a 41° szélesség és a 17°, illetve 18° hosszúság külön
böző perc-pontjain álltak volna. Az akcióban volt még három tengeralattjáró 
és minden csoporthoz tartozott két repülőgép, ezeken kívül 18 repülőgép volt 
hivatva visszaverni az ellenséges repülők támadását. A gyorscirkálóknak és 
az ERZHERZOG-osztálynak észrevétlenül kellett eljutniuk Bocche di Cattaró-
ba s csak ezután indulhattak a dreadnoughtok. Mindez így meg is történvén, 
június 8-án este kifutott Polából a VIRIBUS UNITIS és a PRINZ EUGEN a 
kísérőhajókkal. Őket 24 óra múlva követte a SZENT ISTVÁN és a TEGETT-
HOFF, ugyancsak a kísérőegységekkel, biztosított menetben. A június 9-én 
este, 22 óra 25 perckor14 a polai kikötőből elinduló kötelék a következő alak
zatot vette föl: az élen menetelt a VELEBIŤ romboló. Mögötte 1000 méterrel 
a SZENT ISTVÁN, amögött 800 méterrel a TEGETTHOFF. A csatahajókat 
jobbról a 77 T, a 76 T és a 81 T, balról a 79 T, 87 F és a 78 T torpedónaszádok 
biztosították, kb, 800 méteres távolságban haladva a csatahajóktól. A kötelék 
17,5 mérföldes óránkénti sebességét 2 óra 20 perckor a turbinák bemelegedése 
miatt 12 mérföldre csökkentették. Jó öt órai nyugodt menet után, már június 
10-én, valamivel 3 óra 30 perc előtt a SZENT ISTVÁN őrtisztje, Szentgyörgyi 
Titz-Szégner Jenő sorhajóhadnagy éjszakai fényerős távcsővel ellenőrizte a 
kísérőegységek pozícióját. Ekkor a kötelék sebessége fokozatosan 14 mér
földre emelkedett. 

Pontosan 3 óra 30 perckor, Premuda szigetétől 9 mérföldre délkeleti irány
ban, a SZENT ISTVÁN csatahajó jobb oldalát az első, majd a második kazán
ház magasságában rövid egymásutánban két torpedó ütötte át, átszakítva a 
két kazánházat elválasztó vízhatlan válaszfalat is. A kötelék az északi széles
ség 44° 16' és keleti hosszúság 14° 23' pozícióban volt ekkor. A két vízoszlop 
100—200 méteres magasságba csapott föl és a hajó azonnal megdőlt 10 fokkal, 

14 A SZENT ISTVÁN csatahajó elsüllyesztésének időpontját a különböző források eltérően 
adják meg. Sokol alapvetőnek tekinthető és gyakran hivatkozott munkájában az 553—563. la
pokon tárgyalja az esetet és itt az elsüllyedés időpontját június 11-ben jelöli, noha a VIRIBUS 
UNITIS-csoport kifutási dátumát június 8-ra teszi s utána írja, hogy ezek indulása után 24 órá
val futott ki a SZENT ISTVÁN-csoport. Véleményünk szerint Sokol sajnálatosan elnézte a SZENT 
ISTVAN-csoport indulási idejét, vagy sajtóhiba került a könyvébe s a későbbi szerzők automati
kusan átvették tőle a június ll-i dátumot, mint a SZENT ISTVÁN megtorpedózásának időpont
ját. Nyilván e kritikátlan időpontátvétel következménye Kopeczky Győző ide vonatkozó június 
ll-i dátuma is. (Hadtörténelmi Közlemények, 1987/4., 768. o.) ; bár néhány Magyarországon is 
ismert, vagy legalábbis hozzáférhető könyv a helyes időpontot adja (pl. P. Handel—Mazzetti: 
Die österreichisch-ungarische Kriegsmarine vor und im Weltkriege. Klagenfurt, 1925. 124. o.; 
Bayer von Bayersburg : Unter der k.u.k. Kriegsflagge. Wien, 1959. 32. o. stb.). A SZENT ISTVÁN 
csatahajó megtorpedózásának helyes időpontját csalhatatlanul az akcióban részes úszóegységek 
hadinaplói, hajónaplói alapján, valamint a vonatkozó korabeli hivatalos jelentésekből lehet és 
kell megállapítani. Az osztrák Marine-Gestern, Heute című folyóirat 1979. évi 1. és 2. száma rész
letesen tárgyalja az akciót és idézi egyrészt a SZENT ISTVÁN — és az egész csoport — pa
rancsnokának, Heinrich Seitz sorhajókapitánynak június 13-án kelt jelentését, másrészt a biz
tosító torpedónaszádok hadinaplóit, továbbá Rizzo korvettkapitány és más korabeli olasz parancs
nokságok jelentéseit. A folyóiratnak ugyanez a két száma közli Karl von Lukas: Der Untergang 
der „SZENT ISTVÁN" című elemző tanulmányát is és a megtorpedózás időpontja mindenütt 
egyöntetűen 1918 június 10., 3 óra 30, illetve 3 óra 31 pere. (Ez utóbbi a TEGETTHOFF parancsno
kának, Heinrich Pergier von Perglas sorhajókapitánynak június 12-ről keltezett jelentésében). 
Mindezek alapján fogadtuk el tényként a június 10-i dátumot. 
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A SZENT ISTVÁN csatahajó 

a jobb oldalára. Mindkét lék 5—6 méterrel volt a vízvonal alatt. A hajó leállt 
és megkezdődött az elkeseredett küzdelem a csatahajó megmentéséért. . . 

. . . 1918. június 9-én két MAS-t vontatott ki Anconából két olasz torpedó
naszád (OS 18 és OS 15, a vontatott MAS-ok: a 15. és 21. számúak), hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia partjának közelében, pontosan a Premuda sziget 
fölött fekvő Gruiza és Selve sziget között vegyenek föl lesállást és fürkésszék 
ki az ottani hajóforgalmat. A két MAS éjfélkor foglalta el kijelölt helyét s ott 
várakoztak június 10-én, hajnali 2 óra 30 percig. Ekkor hazaindultak, hogy 
4 óra 15 perckor egyesüljenek avval a két torpedónaszáddal, amely vontatta 
őket. 

Rövid gazdaságos menet után a WIEN elsüllyesztése óta előléptetett 
Luigi Rizzo korvettkapitány, a MAS 15 és az egész vállalkozás parancsnoka, 
jobbról füstoszlopot vett észre. „ . . . Mivel kizártnak tartottam — írja jelenté
sében —, hogy torpedónaszádjainkat keresi a minden valószínűség szerint 
ellenséges hajó, mert azoknak akkor már a találkozási ponton kellett lenniük, 
csak azt gondolhattam, hogy a Gruiza sziget figyelőállomása fedezett fel és 
riasztva az ellenséget, amely most engem keres, rám vadászik. . . " Rizzo kor
vettkapitány megfordult, hogy megküzdjön az őt kereső ellenséggel. De 
mekkora volt a csodálkozása, amikor néhány perc múlva kiderült tévedése 
és két hatalmas csatahajó árnyékképe bontakozott ki előtte a hajnali deren
gésben. Rizzo támadást határozott és az élen menetelő SZENT ISTVÁN-t vá
lasztotta ki magának. A bátor korvettkapitánynak sikerült a 77 T és a 76 T 
torpedónaszádok közötti képzeletbeli vonalat észrevétlen átlépnie! Pedig a két 
torpedónaszád között alig volt 500 méter a távolság! Vétkes hanyagság volt a 
torpedónaszádok részéről, hogy a MAS 15 ennyire megközelíthette a csatahajót, 
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A TEGETTHOFF csatahajó 

igaz, az ún. „kutyaőrség" idején, amikor a legnehezebb az éberség. Rizzo 300 
méterről lőtte ki mindkét torpedóját, majd ki igyekezett a naszádok veszedel
messé válható közelségéből s megállt, figyelve az eredményt, amely néhány 
másodpercen belül bekövetkezett. A két robbanás csaknem egybeolvadt. Csak 
ekkor vette észre először a 76 T a tőle mintegy 400 méterre veszteglő két olasz 
MAS-t, nyitott tüzet rájuk és vetette magát utánuk. Az olasz motorcsónakok 
azonban sokkal gyorsabbak voltak és eltűntek a hajnali derengésben. (A MAS 
21 a TEGETTHOFF-ra célozta torpedóit, ám azok nem találtak. S ezt a motor
csónakot sem vette észre időben egyetlen torpedónaszád sem.) 

Mint köztudott, s az ismert filmfelvételek is tanúsítják, a SZENT ISTVÁN 
még órákig a víz színén maradt, de végül is június 10-én, 6 óra 12 perckor, 
örökre eltűnt a hullámsírban. Vele pusztult négy tiszt és a legénységből 85 
ember. A sebesültek száma 29 volt. 

A SZENT ISTVÁN csatahajó pusztulásával kapcsolatban sok a vita, híresz
telés, gyanúsítgatás; árulásról is suttogtak annak idején, amit a VELEBIT-en 
az induláskor felrobbant lőszer, mint baljós előjel is igazolt. E feldolgozás 
szerzőjének meggyőződése, hogy a szerencsétlenség fő oka a torpedónaszádok 
szakadatlan szolgálata következtében a legénység fáradtsága volt, amit teté
zett háborús fásultsága is. Mindazonáltal érdemes és fontos lenne a magyar 
szempontból különösen érdekes SZENT ISTVÁN-eset tisztázása, a különböző 
álláspontok szintézise, hiszen vannak, akik a csatahajó elsüllyedésének okát 
a magyar gyárban, illetve a SZENT ISTVÁN tervezési-építési hibájában lát
ják. Egy vita hasznos lehetne, de ezeknek az okoknak a felderítése és feldol
gozása nem e tanulmány feladata. 
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A SZENT ISTVÁN elsüllyedése után Horthy ellentengernagy az akciót le
fújta, mert a meglepetést már nem lehetett biztosítani, holott a tervezéskor 
ezt tekintette a siker első számú biztosítékának.15 

Zárszó 

1918. október 29-én a zágrábi Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti 
Tanácsa, amely az alakulóban levő új délszláv állam kormányzati szerveként 
működött, megállapodott IV. Károly királlyal a hadiflotta további sorsáról. 
Ennek értelmében az uralkodó október 30-án elrendelte, hogy a hajóhadat 
minden tengerészeti intézményével egyetemben a flottaparancsnok adja át. 

A haditengerészet hivatalos átadására október 31-én került sor a VIRIBUS 
UNITIS parancsnoki hajó fedélzetén. A jegyzőkönyv aláírása után, 16 óra 
45 perckor, 21 ágyúlövés kíséretében bevonták a csatahajón — vele egy időben 
a Polában horgonyzó többi úszóegységen is — az Osztrák-Magyar Haditenge
részet piros-fehér-piros lobogóját. A hajóhad parancsnoka, Horthy Miklós, 1918. 
október 31-től altengernagy16 — törzsével és a VIRIBUS UNITIS díszlobogójával 
együtt — partra szállt. Ezután, szintén 21 ágyúlövés közepette, felvonták az 
új délszláv lobogót. 

A Cattarói-öbölben állomásozó hajókon ugyanerre az aktusra november 1-én 
került sor. 

November 1-én reggel 8 órakor minden hajón felsorakozott a legénység. 
A MONARCH csatahajó árbocára felkúszott a lobogó bevonására felhívó kék-
-sárga jelzőlobogó. Azután felharsant a kürtjel, amely fegyverbe szólította az 
őrséget. A MONARCH tatfedélzetén felsorakozott a zenekar. A kormányos 
altisztek minden hajón és naszádon a lobogókötelekhez léptek és levették sap
kájukat. Az őrtisztek „őrség készen !"-t vezényeltek s bevonták a kék-sárga 
jelzőlobogót. A kürtösök ezután elfújták a „kivitelezés, végrehajtás!" jelet. 
Az őrség leemelte válláról fegyverét és csőre töltött. A jelzőmatrózok a parancs
noki hidakról a „bevonni!" vezényszót kiáltották. Az őrtisztek tüzet vezényel
tek. Az őrség elsütötte fegyverét, a kürtösök fújni kezdték a díszjelet, majd 
a zenekar rázendített a himnuszra. Mindenki a lobogó felé fordult és tisztel
gett. S ebben a pillanatban dördült el az első ágyúlövés, amelyet szabályos 
időközökben követett a többi, összesen 21 ágyúdörejt visszhangoztak az öböl 
körüli hegyóriások. És ezalatt lassan, ünnepélyesen megkezdték a kormányos 
altisztek a lobogó bevonását. A himnusz és a díszjel elhangzása után, de még 
a lobogó bevonása alatt a kürtösök elfújták az „Imához!"-t, majd utána a 
zenekar rázendített az „Ima csata előtt"-re. 

A szertartás 9 órakor befejeződött. 
Ezután — ugyancsak 21 ágyúlövés mellett — felvonták a MONARCH-on a 

délszláv lobogót. 
A tisztek „oszolj !"-t vezényeltek. 
Ekkor, az öböl bejáratában feltűnt egy tengeralattjáró, a szolgálatból lassan 

befutó U 14, árbocán még a piros-fehér-piros lobogóval. Hídján a parancsnok, 
Hugo Pistel sorhajóhadnagy, mellette második tisztje, Ilosvay Sándor fregatt-

15 A Marine-Gestern, Heute hivatkozott, 1979. évi 1. és 2. száma. 
16 Gosztony : i.m. 17. o. 
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hadnagy és harmadik tisztje, Egwin von Schaure fregatthadnagy, fedélzetén 
pedig a tisztelgő sorfalat álló legénység gyűrött, elnyűtt, olajos egyenruhában. 
A flotta szegény ördögei. . .i7 

Így ért véget a Cattarói-öbölben a cs. és kir. haditengerészet története. 

Jegyzéke azoknak a parancsnokságoknak, amelyek 1918. évi október 
nó 31.-én a jugoszláv államnak átadattak. 

7. JlajóJiad-pwancsnoteág. 
1. Hajóhad. 
2. Tengeralattjáró-iskola és vezetőség. 
3. „ állomás a Cattaroi-őbölbon. 
'1. „ kereső hajóraj. 
5. Repülőszak vezetősége: 

a) Repülő-szertár. 
b) „ iskola. 
ej Tiszti repülő-tanfolyam. 
d) Repülő-állomás Polában. 
e) „ „ Triestben. 
f) » „ Scbonicoban. 
a) „ » a Cattaroi-öbölbeu. 

0. Jelző- és távírószak vezetősége: 
a) Gyüjtőállomás Polában. 
b) „ Triestben. f.. í 
n) „ Seben ieoban. 
d) „ a Cattaroi-öWilben. 

7. Torpedószak vezetősége; 
a) Torpedó-iskola. 
bj „ szertár. 
c) „ kísérleti állomás. 
d) „ vetőállomás Polában. 
ej „ „ „ Sebenicoban. 
f) » „ „ a Cattaroi-íi))5lben. 

8. Tengeri aknaszak vezetősége. 

/ / . Kikötői tengernagyi hivatal Palában. 
a) Tengervédolmi parancsnokság. 
b) Tüzérségi iskola. 
a) Tengeri zárlatparanesnokság, tengeri akna-

raktár. 
d) Tengerészeti liclyparancsuokság. 
ej A kikötői tengernagyi iivatal és a vár

parancsnokság törvényszéke. 
fj Tengerészeti tiibori posta. 
ff) Matréz-hadtestparaiH'snoksfíg. 
h) Gépészeti iskola. 

> i) Tengerészeti elemi és polgári fiil- és.leány
iskola. 

j) Vízrajzi intézet. 
kJ Tengerészeti kórház. 
IJ „ élelnioző-hivatal és vágóhíd. 
m) „ ruházati 
n) „ fogház. 
o) „ szertár. 

]t) Tengerészeti szárazföldi és vízi építészeti 
hivatal. 

q) Tengerészeti lőszortcleo. 
r) 
4 
t) 
u) 
ij 
w) 
x) 

építo-vezetőség főközpontja. 
műszaki ellenőrző-hivatal. 
főlelkészi hivatal. 
posta- és távíró i'cnznrahivabil, 
gőzmosó-intézefc. 
műszaki bizottság. 
nyilvántartó-hivatal. 

III. Ssüielpuranesnokság <'s zúrhtthnlünUmínii 
Lumtiban. 

IV. Tengen'sseti kerületi j'arancoioknág fiimtiinnt, 
a) Tengcrvédclmi parancsnokság. 
b) Cirkáló-gőzösök csoportpanmesnoksága. 
e) Kévészeti állomás. 
•ti) Tengeri építészeti vezetőség. 
ej „ szállítás-vezetőség. 
f) Tengerészeti kiegészítő-parancsnokság.' 

V. Tenycrlco-Ulcli parancsnokság Triestbeii. 
aj Tengcrvédclmi parancsnokság. 
b) Tengeri aknász-osztag. 
ej Lnguna-llotilla. 
új Tengeri építészeti vezetőség, San-Mareoban. 
e) „ „ „ Sun-Andtván. 
f) Tongerészeti zászlóalj. 
i/J „ kiegészítő-parancsnokság, 

Yt> Tengcrkcriileti parancsnokság Scltenicolnin. 
a) Tongervédelmi parancsnokság. 
h) Tengeri aknász-zárlatosztag. 
<•) „ kiegészítő-|>aranesnokság. 
d) „ építészeti vezetőség. 
ej „ tartalékkórház. 

VII. Kikötői fenyenuu/gi hivatal a Cattaroi-iJiölbcn, 
nj Tengcrvédclmi parancsnokság. 
bj Tengeri aknász- és .zárlatparanesnokság. 
>J „ .szertár. 
d) „ építészeti hivatal lióktelopo. 
c) „ élclmczö-hivatal. 

VIII. Hajú- {•$ vasídálloiiiás-parant-snokságSpalttli^afi. 
IX. Tengeri-széli állomásparancsnoksáit Oranmlhin. 

X. imnt/ilá Utat Zara-ban. 

A magyar béketárgyalások (Bp., 1921). Jelentés 
a magyar békeküldöttség működéséről. A XXXI. jegyzék 1. melleklete. 

17 Trapp, Ritter, Georg von: Bis zum letzten Flaggenschuss. Salzburg-Leipzig, 1935. 247. o. 
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MŰHELY 
• 

HERMANN RÓBERT 

BARSI JÓZSEF: UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ, 1849—1856 

Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. 

Sajtó alá rendezte, az arcképsorozatot feldolgozta, 
a jegyzeteket összeállította Simon V. Péter. 

Az arcképsorozatot fényképezte Vékás Magdolna 
A sok 1948—1958 között keletkezett börtönnapló és emlékirat mellett tanul

ságos olvasmány lehet az 1849 utáni kötélkorszak egyik legjobb emlékiratának, 
Barsi (Neumann) József munkájának újabb kiadása. 

Barsi József bicskei plébánost még 1848 december végén tartóztatták le 
a cs. kir. hatóságok, azzal az indokkal, hogy a szószékről kihirdette az OHB 
kiáltványait. Előbb a pesti Újépület foglya volt, majd amikor 1849 április vé
gén a cs. kir. csapatok kénytelenek voltak kiüríteni a fővárost, fogolytársai
val, köztük Batthyány Lajossal, Károlyi Istvánnal, Zerdahelyi Edével előbb 
a laibachi, onnan a pozsonyi, majd az olmützi várba szállították. Szeptember 
elején visszaszállították őket Pestre az Újépületbe, ahol tanúja volt az első, leg
súlyosabb megtorlási hullámnak. 

Barsit és társait október 25-én szállították el Pestről előbb a József-laktanyá
ba Budára, majd másnap Pozsonyig gőzhajón, onnan pedig vasúton 
Olmütz várába. Itt töltötte aztán fogságát 1856 tavaszáig, amikor társai nagy 
részével amnesztiával szabadult. A jórészt polgáriakból álló csoporthoz 1849 
novemberében egy újabb csoportot hoztak. 1850 januárjában ismét egy, na
gyobbrészt tiszántúliakból álló fogolyszállítmány, a hónap végén pedig a sza
badságharc magas rangú katonáiból álló csoport érkezett. Barsi szerint szinte 
minden héten hoztak egy-két új foglyot. A magyarok mellett csehek és olaszok 
is raboskodtak a várban. Az első elbocsátásokra 1854 áprilisában került sor, 
ezután nagyobbrészt katonák maradtak a börtönben néhány olyan polgári 
személlyel, mint Madarász József, Boczkó Dániel, Neuwirth Adolf és termé
szetesen maga Barsi is. 

Barsi kötete talán az egyik legkitűnőbb börtön-emlékirat az 1849 utáni idő
szakból. Szerzője sztoikus nyugalommal viselte a több mint hét éves megpróbál
tatást, s fogolytársaihoz hasonlóan igyekezett minden helyzetben feltalálni 
magát. A foglyok nyelvet tanultak, nyelvet tanítottak pl. a cseh foglyoknak, 
angol könyveket fordítottak, festegettek, írtak. Nem voltak ritkák a politikai 
és katonai viták, de ezek sohasem torkolltak személyeskedésbe, haragba; a 
foglyok tisztában voltak egymásrautaltságukkal. A börtönkoszton a foglyok úgy 
javítottak, hogy szép lassan beletanultak a szakácsmesterségbe; ez is az idő 
eltöltésének egyik módja volt. A várudvar egy szögletében kertészkedhettek is; 
igyekeztek tehát minden módon elviselhetővé tenni sorsukat. 
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Hosszan lehetne sorolni Barsi emlékiratának értékeit. Kultúrtörténeti ér-
dekességű az a lista, amelyet a foglyok által énekelt nép- és műdalokról, illetve 
olvasmányaikról állított össze. Az utóbbi listából kiderül, hogy ha nem is telje
sen, de nyomon tudták követni a hazai és a külhoni szellemi élet fejleményeit; 
jellemző példa, hogy hozzájutottak a Szilágyi Sándor által szerkesztett Magyar 
emléklapok 1848—49 c. folyóirat füzeteihez, vagy Kemény Zsigmond két röpira
tához, a Forradalom után-hoz és a Még egy szó a forradalom után-hoz. 

Barsi munkája ma is élő olvasmány. A jegyzetek jól illeszkednek a munká
hoz és a helymeghatározások magyarázatát foglalják magukba. Talán két he
lyen hiányolhatunk egy-egy jegyzetet. A 98. oldalon Barsi szól egy Görgei tá
borában szolgált női főhadnagyról. Itt valószínűleg a híres Mária főhadnagy
ról, azaz Lebstück Máriáról van szó. A 126. oldalon szó van „közéletünk egyik 
legrokonszenvesebb elméjéről", aki Nem hiszek Istenben címmel írt verset, 
mire megszületett az ellenvers is: Én hiszek Istenben. Földy János naplójának 
1851. szeptember 17-i bejegyzéséből kiderül, hogy a keltezés sorrendje éppen 
az ellenkező. A „Hiszek egy Istenben" c. verset egy Felsőbányai álnevű költő 
írta, a „Nem hiszek Istenben"-t pedig a Barsi emlékiratában is több helyen 
említett Szontágh Pál. Szintén Földy naplójából állapítható meg a 117. olda
lon említett fogolyszállítmány érkezésének időpontja, 1850. január 8. 

A kötet következő tematikai egysége Berzssenyi Lénárd honvédezredes ol
mützi rajzait tartalmazza, Simon V. Péter bevezető tanulmányával, az olmützi 
foglyok névjegyzékével, illetve a képeken megörökített személyek életrajzi ada
taival. Kétségkívül fontos vállalkozásról van szó, hiszen az egyes börtönök fo
golylistái közül mindmáig csupán a kufsteimié készült el, s ez sem teljesen 
pontos; az arcképcsarnok viszont 1848—49 szereplőinek legtöbb személyt meg
örökítő gyűjteménye, s a képek hátlapján olvasható feljegyzések miatt for
rásértékű az illető személyek életútjára nézve. Az olvasóban azonban a beve
zető után néhány kétség is megfogalmazódik, s e kétségeit csak erősítik a rö
vid életrajzok. 

Az első ilyen megjegyzés magának a kötetnek a szerkesztésére vonatkozik. 
A jegyzetanyag ugyanis négy helyen található, úgy, hogy Barsi szövegét kö
vetik a rá vonatkozó jegyzetek, Simon V. Péter tanulmányát annak hivatko
zásai, végül a képeket és életrajzokat még két különálló jegyzetapparátus tá
mogatja. Ez a kötet használhatóságát csökkenti, hiszen legalább a Barsi szö
vegére, illetve a képekre és életrajzokra vonatkozó hivatkozásokat célszerűbb 
lett volna egységesen a kötet végére helyezni. Az utolsó két jegyzetanyag ugyan
is külön közli a képekre és az ábrázolt személyek autográf j aira vonatkozó, va
lamint a Simon V. Péter által írott életrajzokra vonatkozó jegyzeteket. A kö
tet áttekinthetőségét tovább csökkenti, hogy a két jegyzetanyag között helyez
kedik el a felhasznált irodalom jegyzéke is. 

A szerkesztés amúgy sem erőssége a sajtó alá rendezőnek. Előszava 1849. jú
niusával indul, azzal a nappal, amikor Berzsenyi visszautasítja a Görgei által 
felajánlott hadtestparancsnokságot, folytatódik 1849. október 7-ével, majdvisz-
szaugrik Berzsenyi ifjúkorára és szabadságharc alatti tevékenységére. Simon 
V. Péter nem elégedett meg Berzsenyi tevékenységének egyszerű leírásával, 
hőse belső indítékaira is kíváncsi volt. Pszichologizáló előszóval van tehát dol
gunk, de véleményem szerint ez esetben kevéssé szerencsés a pszichologizálás. 

— 101 



Simon V. Péter előszavából ugyanis egy állandóan bizonytalankodó, vívódó 
Berzsenyi Lánárd képe bontakozik ki — ha a tények alátámasztanák ezt az 
értelmezést. 

Berzsenyi 1825 óta szolgált a 9. (Miklós) huszárezredben, 1848-ban alakula
tát hazavezényelték. 1848 augusztusától osztályával Körmenden állomásozott, 
s az ezred pótló vázasát és újoncozását szervezte. 1848 októberében részt vett 
a Jellacic által Sopron és Vas megyéken keresztül hazaindított Todorovic-féle 
hadosztály elleni hadműveletekben, meglehetős sikerrel. Ezután az 5. huszár
ezred pótló vázasával bízták meg, majd csatlakozott Görgei feldunai seregéhez. 
Budapesten átvezényelték a 8. (Coburg) huszárezredhez, s így részt vett a Per-
czel-hadtest 1849 január végi ellentámadásában. Simon V. Péter szerint „A 
móri csatában szétszórt hadtest zilált állapota és a Coburg-huszárok hazaté
résének kalandos története csak tovább fokozta Berzsenyi belső bizonytalan
ságát". Majd „tovább fokozódott Berzsenyi bizonytalansága a tavaszi hadjára
tot előkésztítő kápolnai csata kudarca és a Dembinskit leváltó tiszafüredi tisz
ti zendülés láttán. Szinte bizonyosra vehető, hogy ezek a február végi, március 
eleji események érlelték meg benne azt az elhatározást, hogy megválik a csa
pattiszti szolgálattól, kiválik a dinasztiával szembeforduló forradalmi háború
ból. Március elsején beteget jelentett, s betegszabadságát a VII. hadtest kór
házának igazgató törzsorvosa március 25-én újabb négy héttel meghosszab
bította. ( . . . ) A betegszabadság lejártával mégis visszatért szolgálati helyére. 
Elhatározásának indokait nem ismerjük. Valószínű, hogy a tavaszi hadjárat 
sikerei átmenetileg feledtették kételyeit, s arra sem láthatott reményt, hogy a 
kormány hozzájárulna nyugdíjazási kérelméhez, hiszen már az előző évben ha
tározat mondta ki, hogy a magyar hadsereg tisztjei a háború bevégeztéig csak 
rendkívüli esetekben szerelhetnek le. Nyilván hozzásegítette belső válsága le
küzdéséhez a belénevelt katonás fegyelem is". 

Mindez szép, csakhogy hiba van a kréta körül. Egyrészt a szerző nem hoz 
bizonyítékot Berzsenyi bizonytalankodása mellett. Másrészt a tények azt mutat
ják, hogy a bizonytalankodó tisztek 1849 január elején minden következmény 
nélkül elhagyhatták a hadsereget; ha tehát Berzsenyi valóban bizonytalan volt, 
akkor nyugodtan mehetett volna. Az első téli sikerek után azonban nem kilé
pésekkel, hanem inkább visszalépésekkel találkozunk. A betegszabadságnál pe
dig fel sem merül a szerzőben az a lehetőség, hogy Berzsenyi esetleg — beteg 
volt? A kórisme ugyanis olyan betegséget ír le, amit azon a kemény télen köny-
nyen megkaphatott egy huszártiszt: arcüreggyulladás és hörghurut. A Dem-
binski leváltása körüli mozgalom okozta sokkhatással az a baj, hogy Berzsenyi 
március l-jén kért betegszabadságot, Dembinskit viszont március 3-án váltották 
le. Ami az említett határozatot illeti, ha Berzsenyi ki akart lépni, vagy nyugal-
maztatni akarta magát, ezt 1849 áprilisában is nyugodtan megtehette. 

Berzsenyi ezután visszatért a VII. hadtestbe, Görgei volt hadtestébe, ahol 
előbb ezredparancsnok, majd hadosztályparancsnok lett. „Az új környezet me
rőben alkalmatlan volt arra, hogy az ingadozó Berzsenyit eltökéltebbé tegye. 
A VII. hadtest szelleme volt a legkevésbé forradalmi Görgei egész hadseregé
ben, itt láttak napvilágot azok a nevezetes határozatok, amelyek a Független
ségi Nyilatkozatot semmisnek nyilvánítva a Debrecen elleni fegyveres fellé
pésre próbálták rábírni Görgeit. A gyakori tiszti gyűlések feszült hangulata, 
az április 14-ét követő újabb lojalitási krízis, a Haynau alá rendelt százhetven
ötezer fős osztrák és csaknem kétszázezer főnyi orosz hadsereg együttes tá-

— 102 — 



madása a Berzsenyinél erősebb személyiségeket is próbára tette". Berzsenyi 
tehát ezért nem vállalta volna el a Görgei által neki felajánlott hadtestparancs
nokságot. 

Nos, ami a nevezetes határozatokat, pontosabban előterjesztéseket illeti, ezek 
nem a VII. hadtest körében születtek. A két ilyen értelmű előterjesztést Mol
nár Ferdinánd alezredes fogalmazta, aki március végétől szolgált az egész had
sereg vezérkarában. Az első előterjesztés megfogalmazásakor Léván a III. (Dam
janich) hadtest tisztjei voltak nagyobb számban találhatók; a VII. hadtest tiszt
jeinek véleményét megtudakolandó másnap akart Nagyodra és Zsemlérre utaz
ni Ludvigh János kormánybiztos. A „gyakori tiszti gyűlések" kitétel igazolha
tatlan; két ilyen tiszti gyűlésről tudunk, azonban mindkettő még Berzsenyi 
szolgálatába állása előtt volt. Mindezek alapján valószínűbbnek tartom, hogy 
Berzsenyi nem „óvatosságból" utasította vissza a hadtestparancsnokságot, ha
nem azért, mert katonai szakértelmét nem tartotta elegendőnek e feladat el
látásához — ahogy ezt a visszautasító levélben teljes joggal meg is írta. Szerin
tem nem kell feltétlenül mögöttes tartalmat keresni ott, ahol a túlbonyolítottnál 
egyszerűbb magyarázat is rendelkezésre áll. 

Az előszóval szembeni kételyeinket tovább növeli néhány elírás, pontatlan
ság és csúsztatás. A honvédzászlóaljak nem az önkéntes nemzetőrség felszá
molásával jöttek létre; csupán az önkéntest nemzetőrzászlóaljak egy része át
alakult honvédzászlóaljjá. A feldunai hadseregből Schwechat után nem váltak 
ki a nemzetőrök, csak egy töredékük ; még december közepén is önkéntes nem
zetőrzászlóaljak tették ki a létszám felét. Felesleges külön említeni a Maximi
lian főherceg-svalizséreket és a Kress-könnyűlovasokat, hiszen a könnyűlovas 
és a svalizsér ugyanaz. Az áruló magyar főparancsnok neve nem Ottlinger, ha
nem Ottinger. Nem állja meg a helyét az a feltételezés, hogy ha Berzsenyi el
fogadja a II. hadtest parancsnokságát, a tizennegyedik vértanú lett volna „az 
aradi magyar Golgotán". A II. hadtest ugyanis Komáromban maradt, parancs
noka pedig szabad elvonulást kapott. Téves az a megállapítás, hogy Buda ost
roma stratégiailag indokolatlan volt, s a „reális katonai célok megsemmisülé
sét", illetve a katonai és politikai vezetés ellentétét sejtette. Görgőinek Komá
rom felmentése után nem volt lőszere; Komárom alatt álló hadseregének lét
száma és tüzérsége a Bécs előtt álló osztrák hadseregének a felét sem érte el. 
Az egyetlen reális katonai cél ebben a helyzetben Buda visszavétele volt. S eb
ben pedig a politikai és a katonai vezetés nézetei — különböző meggondolá
sok alapján ugyan, de — megegyeztek. Gyönyörű az a felsorolás, hogy „beteget 
jelentett Vetter, passzívvá vált Mészáros, leköszönt Gáspár"; csakhogy Vetter 
valóban beteg is volt, s júniustól újra szolgált; Mészáros május elejéig ellátta 
a hadügyminisztérium ügyeit, július elejétől ismét aktív szolgálatot vállalt, 
Gáspár pedig nem köszönt le, csupán békealkalmazásért folyamodott. 

Igen szép, gondos munka viszont a Berzsenyi-képek útjának nyomon köve
tése. A hagyaték viszonylag teljesen maradt fenn, csupán négy kép tűnt el az 
idők folyamán a 133-ból. Ezek ismeretlen személyeket ábrázolnak, noha egyi
kük kiléte a Kacziány-féle rossz reprodukció alapján is megállapítható, mivel 
a kép grafikus változatát Gracza György közölte Az 1848—49-iki magyar sza
badságharc történe c. munkája III. kötetében a 405. oldalon. Endreffy Károly 
honvéd századosról van szó. 
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A képek közlésénél Simon V. Péter előbb a kép keletkezési idejét, minősé
gét (eredeti vagy másolat), technikáját és őrzési helyét közli. A következő egy
ségben a kép hátoldalán található, sok esetben autográf feljegyzés szövegét 
olvashatjuk, a harmadik egységben pedig az ábrázolt személy hosszabb élet
rajzával ismerkedhetünk meg. 128 különböző nemzetiségű, korú és szerepű sze
mélyiség életrajzát olvashatjuk itt, s némi áttekintést kapunk ezáltal a magyar 
szabadságharc tömegbázisáról is. Vannak közöttük katonatisztek, újságírók, 
tanárok, papok, képviselők. Nem kis fáradságot és utánajárást igényelt tehát, 
hogy az ábrázolt személyek mindegyikéről valamilyen pályakép születhessen. 
S bár a honvédtisztek nagy részénél Bona Gábor köteteinek köszönhetően 
ez nem jelentett megoldhatatlan feladatot, a polgári személyek esetében jó
kora munkát igényelt. Ilyen információtömegnél természetesen becsúszhatnak 
hibák és pontatlan megfogalmazások, amelyek közül most néhányra felhívjuk 
a figyelmet. 

Barthos Sándor életrajza szerint a 24. zászlóalj a tavaszi hadjáratot követő
en beolvadt a 6. huszárezredbe. Ez lehetetlen. Valószínűleg arról van szó, hogy 
a zászlóalj az erdélyi hadseregbe, azaz a VI. hadtestbe olvadt be. Czillich Ede 
életrajzában, s máshol is olvashatjuk „a tavaszi hadjárat hadrendje" megha
tározást. Ez pontatlan, hiszen egy hadrendnél meg kell adni annak dátumát, 
mert a hadrend a tavaszi hadjárat elején és végén jelentősen különbözött. Di-
pold Antal életrajzában Klapka György már „a tiszafüredi hadrendben" tábor
nokként szerepel, holott ekkor még ezredes volt. A Dobay József életrajzában 
említett Kittsee neve magyarul Köpcsény. Szintén az ő életrajzában olvashat
juk, hogy az erdélyi magyar hadsereg decemberben Kolozsvárra szorult visz-
sza „és súlyos védekezőharcot folytatott". Holott Kolozsvárra már november 
20-án bevonultak a es. kir. csapatok. A vízaknai csata nem január 21-én, hanem 
február 4-én volt; január 21-én Nagyszeben első, sikertelen ostroma zajlott le. 
Haczell Márton életrajzában „harminc-negyven főnyi radikális csoport"-ról 
olvashatunk, Sillye Gáboréban negyven-ötven főről. A Horváth János életraj
zában szereplő Kmety György 1849 áprilisában még csak ezredes, nem tábor
nok. A Hunyadi Eduárd életrajzában szereplő szabadcsapat neve Hunyadi
csapat. A Koncz György nevében szereplő Károlyfehérvár valójában Gyula
fehérvár. Kossuth Sándor segédtisztjének neve nem Matolcsay, hanem Ma-
tolay Viktor. Kovácsy József életrajza szerint a 7. zászlóaljat az OHB 1848 őszén 
feloszlatta, mert bűnösnek találta Eszék feladásában. Eszéket azonban csak 
1849 februárjában adták fel; a 7. zászlóalj viszont Lipótvárban adta meg magát. 
Kovácsy születési ideje bizonytalan, hiszen ha 1850-ben azt írja magáról, hogy 
39 éves, akkor 181 l-es vagy 1812-es születésű lehettett. Máriássy nehezen vehette 
át 1848 júliusában a katonai érdemjel 3. osztályát, hiszen ez az érdemjel ekkor 
még nem létezett, s Máriássy is csak Buda ostroma után kapta meg. Máriássy 
hadosztálya élén nem lehetett ott a tápióbicskei, isaszegi és komáromi csaták
ban, mert 1849 március közepén betegszabadságra ment, s csak Buda alatt 
vette át újra hadosztályát. Mezey Károly nem Vácott, hanem még Pesten lec
kéztette meg a Vilmos-huszárezred kilépett tisztjeit. A Móricz Dénes életrajzá
ban említett aradi ostromsereg parancsnoka nem Gál Sándor, hanem Gaál 
Miklós volt; Gál Sándor az erdélyi hadseregben szolgált. Psotta Móric életraj
zában túlzó az a megállapítás, hogy az 5. tüzérezred „egyöntetűen csatlakozott 
a honvédhadsereghez", hiszen a tüzérezred egy része osztrák oldalon szolgálta 
végig a szabadságharcot, magyar oldalon pedig jobbára felügyelet alatt dolgo-
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zó hadifogolyként ténykedett. Ferdinand Querlonde du Hamel életrajzában 
érthetetlen az a kitétel, hogy a 40. zászlóaljjal két hónapig fedezte Görgei visz-
szavonulását ; hiszen a visszavonulás csupán két hétig tartott, s Querlonde a 
visszavonulás szempontjából irreleváns hadszíntéren ténykedett. Rómer élet
rajzánál hol Ferenc, hol Flóris a keresztnév. Ezt illett volna megmagyarázni. 
Sebesy Kálmán halálozási évszáma 1886. Sillye életrajzában félreérthető az 
a kitétel, hogy „kiáltványai hatására tömegesen jelentkeztek az újoncok az ön
kéntes Bocskay-gyalogcsapatba . . . és a kerületben szerveződő 52—53. sz. hon
védzászlóaljba" ; hiszen e két zászlóaljat a Bocskai-csapatból szervezték át. 
Wunder életrajzában téves az a kitétel, hogy „a Schwarzenberg-gyalogság Gör
gey feldunai seregébe került, Wunder is itt lépett elő főhadnaggyá 1849. ja
nuár 14-én", ugyanis a 19./3. zászlóalj ekkor még nem a feldunai (később VII.) 
hadtestben szolgált, hanem a bánságiban (a későbbi III-ban). 

Az olmützi foglyok névjegyzékében is találunk egy-két tévedést, illetve pon
tatlanságot. Madarász József testvére, László, nem volt rendőrminiszter, még 
ha alárendeltjei ezt a titulust használták is. Niczky Kristóf nem volt Sopron 
megyei kormánybiztos; az Niczky Sándor volt. A 131.-ként szereplő Meszlényi 
keresztneve nem Ödön, hanem Jenő; Ödön már 1849 márciusában meghalt. A 
polgáraik közt szereplő Choremizky Miklós vezetékneve helyesen Cseremiszky. 

Mindezek persze apróságok, de arra mutatnak, hogy az ilyen kiadványok 
esetében is szükség van szakmai lektorálásra. 

összegzésként elmondhatjuk, hogy Simon V. Péter Barsi József emlékiratá
nak és Berzsenyi Lénárd képeinek, illetve az olmützi fogolynévsornak a közzé
tételével hasznos munkát végzett. Reméljük, hogy előbb-utóbb megjelenik a 
másik olmützi festőfogoly, Tóth Ágoston ezredes emlékirata és képeinek gyűj
teménye és talán egyszer lesz pontos kiadása Földy János és a többiek nap
lójának és emlékiratának is. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

MÓRICZ LAJOS 

ADATOK ÉS EMLÉKEK 
AZ EGYKORI 1. MAGYAR HEGYIDANDÁR MEGALAKULÁSÁRÓL, 

ÉLETÉRŐL ÉS HARCAIRÓL 

A második világháborúban résztvevő magyar haderőről megjelent publiká
ciók gyakran megemlítik a hegyi csapatokat, közöttük az 1. hegyidandárt. A 
szerzők általában elismerő hangon szólnak a „hegyiekről", dicsérik szervezett
ségüket, szakmai tulajdonságaikat. Az eddig megjelent írások azonban nem 
közölnek részleteket a hegyi csapatok, illetve a hegyidandárok megalakulásá
ról, békeéletéről és harcairól. 

Ez azért is sajnálatos, mert bennük, mint cseppben a tenger, tükröződik az 
egész magyar haderő második világháborús történetének több fontos sajátos
sága és eseménye. A hadseregfejlesztés, a felvonulás, a Galíciában folyó har
cok, a Kárpátok védelme, a kormányzói proklamáció okozta megrendülés, a 
nyilas hatalomátvétel utáni átszervezés, a német kötelékbe sorolások, a ro
mánok elleni harcok, a szlovák területen való működés, részvétel a Tavasz éb
redése nevű hadművelet kudarcát követő utóvédharcokban a Dunántúlon és 
végül a fogságba esés az ország nyugati szélén — mind olyan mozzanatok, ame
lyek feltárása és bemutatása nélkül aligha írható meg a közelmúlt magyar had
történelme. 

Ez az írás az 1. hegyidandárról kíván szólni, a levéltári adatok, a különböző 
könyvészeti anyagok és a birtokomban levő korabeli napló alapján. 

Az 1. hegyidandár megalakulása és élete 1944 tavaszáig 

Magyarországnak a hegyiharc körülményeinek megfelelő szervezésű és fel
szerelésű alakulatai 1939-ig nem voltak. A Kárpátalja visszacsatolása után me
rült fel az igény arra, hogy a magas hegyek között vívandó harcban is alkal
mazható, speciális csapataink is legyenek. 

A magyar honvédség hadrendjébe 1939 őszén került az 1. hegyidandár há
rom hegyivadász zászlóaljjal és néhány dandárközvetlen alegységgel. 

A HM 39.000/eln. l./a-1939 szám alatt megjelent hadrendi táblázat szerint az 
1. hegyidandár-parancsnokság állomáshelyéül a Latorca folyó melletti Szolyvát 
jelölték ki. Az 1. hegyizászlóalj az Ung folyó völgyében levő Perecsenyben, a 2. 
a dandárparancsnokság székhelyén, Szolyván, a 3. pedig a Felső-Tisza völgyé
ben levő Rahón került elhelyezésre. A dandárközvetlen alegységek — egy pán
céltörő század, egy motorkerékpáros szakasz, egy páncélgépkocsőszakasz, egy 
lovasszázad, egy híradószázad, valamint a szűk dandárvonat — a Munkácson 
levő laktanyákban kaptak helyet. 

A hegyi csapatok alakulásáról a Magyarország hadtörténete 2. kötetének 297. 
oldalán a következők olvashatók: „A VIII. hadtest megalakítása után hozták 
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létre a hegyidandárokat, három zászlóaljjal és zászlóaljanként egy-egy hegyi
ágyús üteggel". (Csak egy dandár létesült 1939-ben. — M. L.) „Ezek fegyver
zete meghaladta a gyalogságét. A hegyivadász-század 16 golyószóróval (a gya
logos nyolc) és három nehézgéppuskával rendelkezett, géppuskás századainak 
12 géppuskája (a gyalogságnak kilenc) volt." 

Az 1. hegyidandárt a Románia elleni mozgósítás és felvonulás közvetlenül 
nem érintette. Ám megállapítható, hogy az Észak-Erdélybe történő bevonulás 
után végrehajtott szervezési változások — miként azt a HM 40.400/eln. l./a.-1940 
szám alatt elkészült hadrend is bizonyítja — az 1. hegyidandárra is kiterjedtek. 
A változások a következőkben foglalhatók össze : 

— a dandárparancsnokság Szolyváról Máramarosszigétre települt ; 
— felállításra került Nagybányán egy új (a 4.) hegyizászlóalj ; 
— megalakították Máramarosszigeten a hegyi tüzérosztály-parancsnokságot, 

amely megkapta a zászlóaljaknál levő hegyi ütegeket ; 
— Munkácsról Máramarosszigetre költözött a hegyi híradószázad, a hegyi 

utászszázad és a dandárvonat; 
— Munkácsról Nagybányára költözött a hegyi lovaszszázad, a motorkerék

páros- és páncélgépkocsi-szakasz. 
Első alkalommal az 1941. június 22-ét követő napokban (a pontos időpontot 

eddig nem sikerült feltárni) mozgósították az 1. hegyidandárt, amikor a ma
gyar vezérkar a Szovjetunió elleni háborúban való részvétel céljából megala
kította az ún. Kárpát-csoportot, amelybe a gyorshadtesten kívül besorolta az 
1. hegyidandárt és a 8. határvadászdandárt. 

A felvonulás során, az időveszteség elkerülése érdekében, az 1. és a 2. hegyi
zászlóaljat alárendelték a 8. határvadászdandár parancsnokának, helyettük az 
1. hegyidandár parancsnoka két határvadász-zászlóaljat kapott. 

Az 1. hegyidandár parancsnoka (Felkl Jenő vezérőrnagy) 1941. július l-jén 
7 órákkor indította meg csapatait a Tatár-hágón át Mikulicsin irányába. A le
rombolt műtárgyak miatt a dandár fő feladata azonban nem a visszavonuló 
szovjet csapatok üldözése, hanem a műtárgyak helyreállítása, majd a Dnyesz-
teren túlra előretört gyorshadtest utánszállítási útvonalának biztosítása lett. A 
dandár csapattai 1941 decemberében tértek vissza békehelyőrségeikbe, anélkül, 
hogy valamilyen harci tapasztalatot is gyűjtöttek volna. 

A hegyi csapatok ,,béke"-életérőil ezideig nem kerültek elő érdemleges levél
tári anyagok. Ezért itt, saját naplóimra támaszkodva, személyes emlékeimre 
utalok. Az első benyomásokat a hegyiekről akkor szereztem, amikor 1943 ja
nuárjában magashegyi síkiképzésen vettem részt a Ludovika Akadémia hallga
tóinak egy csoportjával Tiszaborkút mellett a 3. hegyi zászlóalj síterepén. Ké
sőbb pedig, amikor a végzős hallgatókkal 1943 nyarán „harcászati út" kereté
ben végigutaztuk az Ung, a Latorca és a Tisza folyók völgyét, az Uzsoki-, a 
Vereckei- és a Tatár-hágóig, végképp kialakult bennem az a vágy, hogy a hegyi 
csapatokhoz kerüljek. 

Bár tanulmányi eredményeim (rangszámom) alapján akár budapesti be
osztást is kérhettem volna, én a kárpátaljai Szolyva helyőrségben lévő 2. he
gy izászlóal j hoz helyeztettem magam. (Szolyvát „ly"-nal írtuk akkor, ellen
tétben a Magyarország hadtörténete című művel, amely következetesen „j"-
vel írja e városka nevét.) 
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1943. szeptember 19-én jelentkeztem szolgálattételre Szolyván. Akkor sze
reztem tudomást, hogy a zászlóalj néhány napon belül áttelepül az erdélyi Na
szód nevű városkába. Első csapattiszti feladatomul a zászlóalj vasúti szállításá
nak megszervezését és végrehajtását kaptam, amit csak a zászlóalj tiszthelyet
teseinek közreműködésével sikerült szabályszerűen megoldanom, mert a tisz
tikar tagjai a szolyvai ismerőseiktől búcsúzgattak. 

A 2. hegyizászlóalj Naszódra költözése szerves része volt az 1. hegyidandár 
megerősítésére, átcsoportosítására és a IX. hadtestnek történő átalárendelésére, 
valamint egy újabb — a 2. hegyidandár felállítására irányuló intézkedés vég
rehajtásának. 

A 2. hegyidandár a 8. határvadászdandárból alakult meg, úgy, hogy meg
kapta az 1. hegyidandártól az Ung folyó völgyében fekvő, Perecseny községben 
elhelyezkedett 1. hegyizászlóaljat. 

Az 1. hegyidandárnál az intézkedések kapcsán 1943 őszén a következők tör
téntek : 

— A dandár állományába két újabb hegyizászlóalj került. Az öt hegyizászló
alj mindegyike kapott egy-egy páncéltörő századot. Módosult a dandár elhe
lyezése. A 2-es zászlóalj Naszód, a 3-as Rahó, a 4-es Aknaszlatina (Nagybá
nyáról átköltözve), a 12-es Borsa, és a 33-as Borgóprund (3. százada Nagyilva) 
helyőrségekben kezdte el az új kiképzési évet. Kapott a dandár egy hat löveges 
légvédelmi üteget, amely Ungváron települt. A dandár önálló páncéltörő ütege 
megszűnt, a zászlóaljak egy-egy páncéltörő ágyús szakaszt kaptak, 2—2 löveggel. 

— A parancsnokság Máramarosszigetről Besztercére költözött. Ott alakult 
meg a dandár második ágyús tüzérosztálya is, 3 üteggel. 

— A korábbi laktanyáikban maradtak: az 1. hegyi tüzérosztály, az 1. hegyi 
utászszázad, az 1. hegyi híradószázad és a dandárvonat Máramarosszigeten; az 
1. hegyi lovasszázad Nagybányán. 

Az 1. hegyidandár-parancsnok hadműveleti alárendeltségébe került ebben 
az új elhelyezési körletben a 62. portyázó osztály (Kisilva) és annak portyázó 
századai, valamint a Nagyborgón, Nagyiiván, Öradnán, Tihucán és Borsán mű
ködő erődalakulatok. 

A 2. hegyi vadász-zászlóalj at Naszódon a megszüntetett román gimnáziumban 
helyezték el. (Ennek hatására Dél-Erdélyben elvették a magyaroktól a nagy-
enyedi tanintézetet.) A zászlóaljhoz Kolozsvárról — Gyurich Árpád alezredes 
személyében — új parancsnok érkezett. Én a 2. század beosztott tisztje lettem. 
Parancsnokom Borsos Balázs főhadnagy volt, aki 1939-től egyfolytában a zász
lóaljnál szolgált és igazi hegyi embernek számított. Tőle a bevonult újoncok 
kiképzését kaptam feladatul, amelyhez rendelkezésemre állt egy segédlet, amely 
foglalkozási napokra bontva részletezte a kiképzési anyagot és a követendő 
oktatási módszereket, a gyalogságra vonatkozóan. A hegyi sajátosságokra azon
ban nem utalt a segédlet. Ezekre Borsos, illetve a gyakorlati tapasztalatok hív
ták fel a figyelmemet. 

Október közepe táján egyhetes „kis-kihelyezésre" a Radnai-havasokba vo
nultunk. Festőién szép volt a táj, amely persze nem volt berendezett gyakorló
tér. Ám így is minden katonai tevékenység sokszorta nehezebb volt ott, mint 
a közepesen átszeldelt terepen. Menetelni általában csak egyes oszlopban le
hetett. A málhás állatokat hosszabb száron kellett vezetni. Gyakrabban kel-
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lett megállni a felszerelés és a málha megigazítására. Rohamozásra szinte egyál
talán nem nyílt mód. Fölfelé, vagy lefelé szökellni a meredek hegyoldalakon 
alig lehetett. Leginkább csak kúszással volt megközelíthető az „ellenséges" 
tüzelőállás. Ezen a kihelyezésen érzékeltem először, hogy az akkoriban hasz
nált magyar sisakban felfelé lőni végkép nem lehet, mert nagyméretű hátsó 
része felfelé nézéskor előre billentette a „vaskalapot". A gyalogsági ásóval pe
dig egyszerűen lehetetlen a köves talajon történő beásás. Az is keserű tapasz
talat volt, hogy ilyen hegyekben éjszaka már október végén sem lehet felme
legedni egyetlen pokróc alatt. 

1944 januárjában — Borsos főhadnagy tiltakozása ellenére — elvezényeltek 
az 1. hegyidandárnak Aknaszlatinán, a 4. hegyivadász-zászlóalj keretében lét
rehozott „karpaszományos" iskolájára oktatótisztnek. Ez a tartalékos tiszti is
kola eltért a szokásostól. Nem csak a sorbehívással bekerült, érettségizett fia
talok részére szerveződött, hanem azoknak az érettségizett tartalékosoknak 
a részére is, akik valamilyen ok folytán még nem teljesítettek katonai szolgá
latot és csak most kerültek behívásra. Az iskola hallgatóinak zöme 35 év kö
rüli volt, akik három hetes újonckiképzés után kerültek a sóbányájáról neve
zetes Aknaszlatinára. 

A kiképzési terv hat hónapra szólt. A karpaszományosok képzéséhez, vagyis 
a tartalékos tisztképzés első évfolyamához (a második „évfolyamra" fél év 
eltelte után került volna sor) nem volt olyan részletesen kidolgozott segéd
let, mint az újonckiképzésre. Így a „nagybani" időelosztás alapján magam állí
tottam össze az egyes napok tananyagát. Szolgálati szabályzatot, gyakorlati 
szabályzatot (ez volt a raj, a szákasz és század harctevékenységét összefog
laló szabályzat), fegyvertant, tereptant oktattam, síkiképzést tartottam a kar-
paszományosoknak, de mint az iskola egyetlen beosztott tisztje, még sok min
den mással is foglalkoztam. Az iskola parancsnoka (Papp Domonkos százados) 
nem tartott órákat, inkább csak ellenőrzött. 

Az aknaszlatinai helyőrség hadseregszerte hírhedt volt durva légköréről. Az 
ott állomásozó 4. hegyivadász-zászlóalj parancsnoka, a sánta Balbach László 
alezredes, közismerten goromba, sőt kegyetlen ember volt. Előszeretettel tar
tott tisztigyűléseket éjszaka, szombat este vagy vasárnap. Papp százados, mint 
fiatal házasember, nehezen viselte el az alezredes „kínzásait"; engem azonban 
ez nem idegesített túlságosan, mert Aknaszlatinán a laktanyaiakon kívül sen
kit sem ismertem. Minden figyelmemet a kiképzésre fordítottam. 

Különösen sok munkával járt a síkiiképzés, mert a karpaszományosok kö
zül csak néhánynak volt megelőzően síléc a lábán. Néhány napos gyakorlás 
után már egy kihelyezésre is sor került. A kihelyezés színhelyének közelébe 
vasúti szállítással jutottunk el. Onnan, kétméteres hóban, hósarusok által ta
posott nyomon, sílécen kellett felkapaszkodnunk a táborhelyül megjelölt tisz
tásig. Minden felszerelést magunk vittünk, az egyénit és az alegységit egyaránt. 
A legnehezebbek a fortyogó gulyással teli termoszládák voltak, amelyeket, a 
közösségi szellemet erősítendő, én magam is vittem. Bevallom, hogy csak a 
megszégyenüléstől való félelmem miatt nem tettem le már az első méterek után 
az erőmet meghaladó terhet. A nagy fáradtsággal elért táborhelyen, 20 fokos 
fagyban, finn típusú jégkunyhókat építettünk. Reggelre azonban azokban is 
kegyetlenül hideg lett. Csontkeménnyé fagytak a katonakenyerek, de a raj
tunk levő köpenyek is. 
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Nappal a sízést gyakoroltuk, majd a raj védelem és a rajtámadás tárgykö
reit vettük át hóleplekben, síléceken. Ez már vidámabban ment, mert azok
ban a napokban ragyogóan sütött a nap. Az éjszakák azonban továbbra is kín-
zóan hidegek voltak. Végül kibírtuk az egyhetes kihelyezés fáradalmait és jó 
hangulatban búcsúztunk el a táborhelyünk közelében magasodó 1900 méter 
magas Pop Iván csúcstól. A hazatérés vasúton történt. Ettől az időtől kezdve 
az iskola hallgatóit már hegyivadásznak szólítottam. 

Ezzel kapcsolatosan tudni kell, hogy a hegyidandár zászlóaljait 1943-ban 
tisztelték meg a hegyivadász elnevezéssel. Azt megelőzően csak „hegyieknek" 
nevezték őket. A rendfokozat nélküli katonákat itt-ott vadászoknak kezdték 
hívni. A jó humorúak hamarosan a tiszti rendfokozatokat is vadászosították : 
vadnagy, fővadnagy, szarvados, őznagy, alzergedes és zergedes — így hangzott 
javaslatuk. A tábornoki rendfokozatra tiszteletből nem tért ki a „félhivatalos" 
javaslat. A katonák egymás között az 1. hegyidandár parancsnokának a vad
disznó címet adományozták. 

A hegyi vadász-zászlóaljakat a felső vezetés segítette abban, hogy nevük, 
tekintélyük legyen az egész hadseregben. A zászlóaljak ruházatában is kife
jezésre jutott a megkülönböztetés. Ernyős (simléderes) sapkát kaptak, a sapka 
baloldalát havasi gyopár díszítette. Vasárnap fajdkakastollat lehetett a sapka 
mellé tűzni. Ez is növelte a hegyivadászok önbecsülését és tekintélyét. Sínad-
rág és szakszerűen megvasalt hegyi bakancs tartozott az öltözékhez. A tisztek 
szövetből készült rövid körgallért hordtak. 

A hegyivadász-zászlóaljak vegyes nemzetiségűek voltak. Állományukba a 
magyarokon kívül ruszinok és románok is tartoztak. A nemzetiségi katonák 
hazulról magukkal hozták a hegyi ismereteket. Kiválóan tudtak tájékozódni és 
nagyszerűen bírták az emelkedőket. Egy-egy komolyabb kapaszkodónál átvet
ték a Budapestről és a Nyírségből bevonultak hátizsákjait, fegyverzetét, hogy 
segítsenek rajtuk. Lehet, hogy ez is, de még bizonyára sok más is hozzájárult 
ahhoz, hogy a jó szellem és az összetartozás érzésének fokát illetően a hegyi-
vadász-zászlóaljaknak nevük, hírük volt. 

1944. március 15-én elrendelték az 1 .hegyidandár mozgósítását. A tartalé
kos tiszti iskola azonnali hatállyal feloszlott, mindenki bevonult eredeti be
osztásába. Én is búcsút mondtam Aknaszlatinának és visszatértem vonaton 
Naszódra. Itt már nagy volt a sürgölődés. Tele volt a városka katonákkal. En
gem a 40 géppisztolyosból álló felderítő szakasz parancsnokává neveztek ki. 
Nagyon büszke voltam tűzerős szakaszomra, tudtam, hogy a géppisztoly nagy
szerű fegyver. 

Már negyedik napja tartott a mozgósítás, amikor hírül vettük, hogy a néme
tek a Tisza vonaláig megszállták az országot. Vérig voltunk sértve. Hangosan 
és durván szidalmaztuk „fegyverbarátainkat". Sehogy sem tudtuk megérteni, 
hogy Horthy kormányzó miért egyezett bele ebbe. Borsos szerint a „Főméltó-
ságú Úr már öreg és erősen befolyásolható". Beláttam, hogy ebben lehet vala
mi, „mert hiszen hogyan következhetett volna be ez a súlyos megszégyenítés"? 

Mivel Erdélybe nem jöttek be a németek és munkánk is nagyon sok volt, né
hány nap elteltével valahogy elterelődött erről a politikai kérdésről a figyel
münk. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy ezekben a napokban szállították el 
a városka zsidó lakosságát. A hír az elszállításról engem a gyakorlótéren ért. 
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Lóra szálltam és bevágtattam a városba. Egyenesen az elszállítást vezető csen
dőrszázadoshoz mentem. „A naszódi zsidók igen rendesek, magyar érzelműek, 
minket jól fogadtak, méltánytalanság őket kitelepíteni" — jelentettem neki. A 
csendőrtiszt válasza kurta volt. — „Hadnagy úr, maga ehhez nem ért. Erről 
nem tárgyalunk. Végeztem." És én megszégyenülten eltávoztam. A korábbi 
századparancsnokhoz mentem panaszkodni, aki csupán annyit mondott, hogy 
ezt a kérdést eldöntötték a nagyok, mi itt nem „ugrálhatunk". 

A mozgósítás nyolcadik napján megszemlélte zászlóaljunkat Lóskay Ferenc 
vezérőrnagy, a dandár parancsnoka. A látottakkal meg volt elégedve, de a szem
le után úgy intézkedett, hogy a visszamaradó részleghez a pótkeret parancsno
kon kívül is be kell osztani egy hivatásos tisztet, mégpedig a legfiatalabbat, 
így maradtam én Naszódon, amikor a zászlóalj a következő napon elvonult a 
harctérre. „Maradt itthon kettő-három nyomorul t . . ." jutott eszembe az első 
világháborús katonanóta. Azokban a napokban úgy éreztem, hogy valami bor
zasztó és jóvátehetetlen mellőzés ért. Néhány nap elteltével azután megbé
kéltem sorsommal. Ezt elősegítette, hogy újabb tartalékosok vonultak be és 
belőlük megalakult a 2. hegyivadász pótzászlóalj. A parancsnok a művelt, halk-
szavú, félkezű Izay János százados lett. Rám az egyik századparancsnokság 
jutott. A fő figyelmet a kiképzésre fordítottam. A tartalékosok katonai ismere
teit igyekeztem felfrissíteni. 

-
Az 1. hegyidandár harcai a Kárpátokban 

1944 áprilisától október 15-ig 

Az Északkeleti-Kárpátokba irányított katonavonatok az 1. hegyidandárhoz 
tartozó alakulatokat Körösmező és Rahó állomásokig szállították. Onnan gya
logmenetben kellett az 1. magyar hadsereg tervezett támadásával kapcsolatos 
megindulási körletet elfoglalniuk. (Az 1. magyar hadsereg mozgósításáról, 
felvonulásáról és erről a támadásról részletesen ír Jolsvay Viktor szolgálaton 
kívüli vk. ezredes A Magyar Királyi 1. Honvéd Hadsereg története című ta
nulmányában, amely a dalnoki Veress Lajos vezérezredes kiadásában meg
jelent Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920—1945) 
címet viselő könyvben jelent meg.) 

Az 1. hegyidandár megindulási körletét a Tatár-hágó északi oldalátó. húzódó 
Prut nevű folyó völgyében — Vorokta és Mikulicsin települések körzetében — 
jelölték ki. A hegyivadász-zászlóaljak április 6. és 12. között lépték át a Kár
pátoknak azt a gerincét, ahol az országhatár húzódott. Az út eleinte havas, majd 
a megindult gyors hóolvadás következtében mélyen sáros volt. A békehelyőr
ségekből a zászlóaljak után küldött síléceket nem lehetett használni. 

ölvedi Ignác Az 1. magyar hadsereg története című könyvében a hadsereg 
felvonulása végrehajtásának leírása során említést tesz az 1. hegyidandárról. 
A könyv 73. oldalán olvashatjuk: „A Kárpátok havas, jeges útjain nehezen 
ment az átkelés. Csak a hegyivadász csapatok birkóztak meg időre a felada
tokkal. A 33. hegyivadász-zászlóalj például április 4—5-én érkezett meg Rahóra 
vasúti szállítással, de alegységeinek egy része már 12-én Gyelatyinnál harcba 
lépett. A hadsereg alárendeltségébe utalt csapatok közül április 9-re az 1. he
gyidandár újabb részei érték el Gyelatyint, a dandár zöme előremozgásban volt 
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Gyelatyin, Mikulicsin, Vorohta és a Tatár-hágó körzetébe". . . „1944. április 
16-án az 1. hegyidandárbeliek feladták Gyelatyint, déli irányba vonultak visz-
sza és ott átmentek védelembe". 

Az 1. hadsereg támadása április 17-én 14 órakor indult meg. Ennek keretében 
a 2. hegyidandárnak sikerült ugyan újból elfoglalnia Gyelatyint, de a hozzá 
csatlakozó 1. hegyidandár előretörése a Prut folyón való átkelés nehézségei 
és a Kolomeától keletre levő repülőtér elleni támadás során elszenvedett nagy 
veszteségei miatt április 26-án végképp elakadt. 

Ezt követően az 1. hegyidandárt kivonták a német XI. hadtest alárendelt
ségéből és a magyar VI. hadtest parancsnokának rendelték alá. Farkas Ferenc 
altábornagy, a hadtest parancsnoka az elért terepszakasztól 8—10 km-re Dny-ra 
jelölte ki a dandár védelmének szakaszát. A védőszakaszt az előrejutott száza
dok fedező biztosítása mellett kellett a dandárnak elfoglalnia. 

A védelem kiépítésére és a védelmi harc megvívására vonatkozóan a VI. had
testparancsnokság részletes „Emlékeztetőt" adott ki a csapatoknak. Ebben kü
lönösen aláhúzta a nehézfegyver-tüzelőállások jó megválasztásának fontossá
gát és a tűzrendszer gondos megszervezésének a szerepét. Előírta azt is, hogy 
még a századok is rendelkezzenek tartalékkal a vonalba beékelődött ellenség 
késedelem nélküli visszavetése érdekében. (Az Emlékeztető tartalmát részle
tesen ismerteti vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes Harcok a Tatár
hágó körzetében című írásában, amelyet az Amerikai Magyar Kiadó 1953-ban 
Kölnben, német nyelven jelentetett meg.) 

A támadás és a védelembe való átmenet során elszenvedett veszteségek pót
lására az otthon megalakult pótzászlóaljak június elején kaptak parancsot. 
Zászlóaljanként 200 katonát és öt tisztet kellett felkészíteniük és útbaindítaniok. 

A 2. hegyi vadász-zászlóalj hoz induló pótlás — az akkori nevén menetszá
zad — parancsnoka én lettem. Június 10-én indultunk el először Naszódról. A 
debreceni pályaudvart ért bombatámadás után azonban visszafordultunk. Ez 
sok bonyodalommal járt, mert már el voltak foglalva a laktanyai helyeink. 
Furcsa helyzetünk tíz napon át tartott. Akkor hagytuk el végérvényesen Naszó
dot. A kezdetben rövid vasúti szerelvény útközben egyre hosszabbodott, mi
vel hozzánk csatolták a többi zászlóalj számára útbaindított pótlást is. Mivel én 
voltam a szerelvényen az egyetlen hivatásos tiszt, az egész szállítmány parancs
noka is én lettem. A csapi állomáson szereztünk tudomást arról, hogy az ame
rikaiak és az angolok partra szálltak Normandiában. Egy német vonat erősen 
italos utasai arról biztosítottak bennünket, hogy most már gyorsan szétverik 
az ellenséget. 

Az országhatárt Lavocsnénál léptük át, majd Lvov (akkori nevén Lemberg), 
Sztaniszlau, Gyelatyin, Mikulicsin volt az útvonalunk. Mikulicsinben kiraktunk 
és innen már gyalogmenetben vezettem a menetzászlóaljat Berezov-Nizni-ig, 
ahol a dandár 1/c osztálya (hadtápvezetési pontja) volt. A község szélén szé
pen gondozott magyar katonatemetőt találtunk. Egyforma sírok, fakeresztek, 
mindegyiken egy-egy sisak. Rossz érzés fogott el a sok sír láttán. Lehetett ott 
vagy 60—80 is. 

— Mi is ide kerülünk? — kérdezték itt is, ott is. 
— Ha lesz lehetőség a hátraszállításra — válaszolt egy tartalékos tisztes, 

aki már járt a harctéren. 
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Nem szóltam rá a kommentátorra, mert ilyesvalami bennem is megfogalma
zódott. 

A község túlsó szélén elterülő réten a dandár szállásmesitere (mai értelem
ben a parancsnok hadtáphelyettese) üdvözölt bennünket, majd közölte, hogy 
néhány héten át harctéri tapasztalatokkal rendelkező oktatók keze alatt tö
kéletesíteni fogjuk katonai ismereteinket a közelben levő kiképző táborban. 
Ezt én eleinte magamra nézve indokolatlannak tartottam, mert úgy véltem, 
hogy korszerű kiképzést kaptam a Ludovikán, de később meggyőződtem a fel
készítés és a harctéri körülmények fokozatos megismertetésének hasznosságá
ról. E vélemény kialakulását az is segítette, hogy huszonötödmagammal elküld
tek 10 napos tanfolyamra a 7. német páncéloshadosztályhoz. Ott jól berende
zett gyakorlótéren sajátítottuk el az akkor egészen modern kézi páncéltörő 
fegyverek a „Panzer-Faust" (páncélököl) és a „Panzerschreck" (páncélrém) 
kezelését. Mindkettő tökéletes fegyvernek tűnt technikailag, de sikeres alkal
mazásuk vasidegzetű katonákat feltételezett, mivel 50 méteren belül voltak 
csak hatásosak. A németek a fegyverek kezelésének megtanításán kívül gya
koroltatták velünk a gyalogság és a páncélosok együttműködésének bevált mód
szereit is. 

A tanfolyam végeztével végre megkaptuk beosztásunkat. Én az akkor dan
dártartalékban levő 2. hegyivadász-zászlóalj 2. századának parancsnoka let
tem. Az eredeti parancsnok, Borsos főhadnagy — aki Naszódon is felettesem 
volt —, tífuszgyanúval kórházba vonult. A zászlóalj parancsnoka: Gyurich 
Árpád alezredes barátsággal üdvözölt, csakúgy mint a zászlóalj többi tisztje, 
akik több mint három hónapja voltak már kint a fronton. Mindenki az otthoni 
helyzet és a naszódi ismerősök felől érdeklődött. 

Századom akkor a második lépcsőben, az elől védő századoík mögött 3—400 
méterre húzódó dombvonulaton építette ki állásait. Először ezeket jártam vé
gig, majd a szárnyak biztosítását ellenőriztem. Ellátogattam a lovak, a sze
kerek és a konyha hátrább elhelyezkedő körletébe is. (A századnak 67 hegyi 
málhás lova volt.) A század katonái közül többeket ismertem még Naszódról. 

Ezekben a napokban az első vonal helyzete rendkívül csendes volt. Alig akadt 
valami harchoz hasonló tevékenység. Nappal csak néha szólalt meg egy-egy 
golyószóró. Éjszaka néhány világító rakéta röppent fel, az is csak ritkán. A kü
lönleges nyugalomból egyesek arra következtettek, hogy bizonyára valamilyen 
fegyverszüneti tárgyalások vették kezdetüket. Erről beszéltek széltében hosz-
szában. A katonák arca ragyogott, mint akik valamiféle titok ismerői. „Én vi
szont sajnálnám, ha még a tűzkeresztségen sem esnék át" — írtam a naplóm
ba. Magyarázatul pedig ezt: „egy hivatásos tisztnek mégis csak tudni kellene, 
hogy milyen is a háború a maga valóságában". 

Június 22-én valami mégis történt. Századommal átvezényeltek az ún. Kö-
vessy-csoporthoz, amely Jablonov községgel szemben védett. A Dubowy ma
gaslaton tartalékként helyezkedtünk el. A következő napon végigjártam a 
33-as hegyivadász-zászlóalj első vonalát. ízlelgettem a harcteret. Az egyik gép
puska tüzelőállásában megláttak a túlsó oldalról és egy rövid sorozat fúródott 
közel a fejemhez az agyag mellvédbe. 

1944. július második felében nagyerejű támadás érte az 1. magyar hadsereg 
balszárnyán elhelyezkedő VII. hadtest csapatait. A magyar hadosztályok dél, 
illetve délnyugat irányába, azaz a Kárpátokba igyekeztek visszavonulni. A visz-
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szavonulás menekülésszerűvé vált és egészen Gyelatyinig folytatódott. „On
nan — olvashatjuk a Magyarország hadtörténete 2. kötetének 387. oldalán — 
a 27. könnyú hadosztály, az 1. hegyidandár, a 24. és a 25. gyaloghadosztály, 
valamint a 18. tartalékhadosztály július 26—27-én visszahúzódott a Hunyadi
állásba, a 2. hegyidandár pedig Mikulicsinban foglalt állást, hogy védje a Ta
tár-hágóhoz vezető egyetlen útvonalat." 

A visszavonulás alatt elfoglalt ún. felvételi állásban estem át a tűzkereszt
ségen. Olyan támpontot kellett egy félnapon át védenünk, amelyet szüntelenül 
lőtt és két ízben is igyekezett birtokba venni a visszavonuló zászlóaljat üldöző 
szovjet osztag. A rohamok visszaveréséért, az esti órákig való kitartásunkért 
és az azt követő sikeres visszatérésért elismerést kaptunk Gyurich Árpád al
ezredestől. Ezt komoly dolognak tartottuk, mert a 45 év körüli, tapasztalt pa
rancsnok részt vett már az első világháborúban is és a zászlóalj tisztjeinek kö
rében szaktekintélynek örvendett. 

Az 1. hegyidandár új védőállása már magas hegyekre támaszkodott. A mi 
zászlóaljunk a visszavonulás fedezésével kapcsolatos feladatok sikeres teljesí
tése után tartalékba került. Alig telt el azonban két nap, máris harci felada
tot kapott a tartalék. „Verd vissza századoddal a 12-esek védőállásába a Rotun-
dul magaslaton beékelődött ellenséget. Már itt is van Kovács alezredes egy tiszt
je, aki a megindulási terepszakaszra elvezet" — igazított el déltájban zászlóalj
parancsnokom és azzal útnak is indított. Elérve a támadás megindításához alkal
mas körletet, jelentkezett nálam egy tüzérzászlós és azt kérdezte, a támadás 
alatt hová lőjön a rendelkezésemre bocsátott négy hegyi ágyú. Először nem tud
tam, mit válaszoljak, de azután, amikor elgondoltam, hogy századommal hogyan 
is lehet elfoglalni a kisebb facsoportokkal borított hegyet, már tudtam, hová 
kell lőniük. 

A feladatot, a tüzérségi tűzcsapásokkal támogatva, jól sikerült teljesítenünk. 
Két foglyot is ejtettünk. Már sötét volt, amikor Kovács alezredes a Rotundul-
ról a délelőtt folyamán megfutott század parancsnokával feljött hozzám a te
tőre és megköszönte a segítséget. Hajnalban indultunk vissza a saját zászlóal
junkhoz, hogy ott kipihenjük magunkat. A pihenő csak estig tartott. 

„Holnap hajnalban el kell foglalni a Dzemir 1026-os magaslatot" — így szólt 
az újabb parancs és arra az én századomat jelölte ki Gyurich alezredes. Meg
erősítésül négy géppuskát és azt az ígéretet kaptam, hogy — szükség szerint — 
támogatni fogja a támadást a zászlóalj nehézfegyver századának további 8 
géppuskája és egyetlen működőképes aknavetője. Készenlétben lesz az esetle
ges beavatkozásra a zászlóalj-felderítőszakasz is. 

ö t kilométerre volt tőlünk a nagyrészt füves, kisebb erdőparcellákkal bo
rított Dzemir nevű, 1026 méter magas, kettős kúp. Távolról olyan volt, mint 
egy kétpúpú teve. Nekünk a nyak felől kell majd megrohamozni a púpokat. 

Éjfél után két órakor indultunk el. Az esti órákban kitört vihar akkorra már 
elcsendesült, de nagyon sárossá tette a szekérutat. A koromsötét éjszakában 
a katonák egymás köpenyszíját fogták, hogy el ne szakadjon az oszlop. Ami
kor megvirradt, ennek ellenére hiányzott Kassa hadapródőrmester szakasza. 
Hogyan is fordulhatott elő, pedig Kassa tapasztalt szakaszparancsnok és már 
április óta kint volt a harctéren? Sűrű köd ereszkedett le. A Dzemir teljesen 
elrejtőzött előlünk. Végképp nem lehetett megállapítani, hogy van-e ott vala
miféle erő. Ügy kell tehát felkapaszkodni rá, hogy ne érjen meglepetés. Ha Kas-
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sa itt lenne, kétoldalról közelíthetnénk meg a csúcsot, így csak balról fogom 
megkerültetni egy szakasz erővel — mégpedig Bakos zászlós szakaszával — 
én pedig a géppuskákkal szemből fogom biztosítan ia feljutást, ha egyáltalán 
lehet majd látni valamit. A Mátis-szakaszt tartalékban hagytam a hegy Ro-
tundul felé eső oldalán húzódó szekérút mentén, védve ezzel a jobb oldalamat. 

A balra kiküldött osztagnak fél hatkor kellett volna felérnie a felénk eső 
kúpra. Elérkezett ez az idő, de a megbeszélt zöld rakéták csak nem röppentek 
fel. Már háromnegyed hat, hat, negyed hét és még mindig nem történt semmi. 
Nem bírtam tovább a várakozást, ezért elhatároztam, hogy kis törzsemmel, a 
géppuskákkal és a tartalékszakasz egyik rajával magam vágok neki az emel
kedőnek. 

Óvatosan lopakodtunk előre a magas, harmatos fűben. Ritkább lett a köd, 
időnként láthatóvá vált a Dzemir. A védők is megláttak bennünket. Tüzelni 
kezdtek. Fedeztük magunkat. Néhány percre földhöz szegezett engem is egy 
golyószóró tüze, közvetlenül mellettem lapultak az egyik megerősítésül kapott 
géppuskás raj katonái. Engem figyeltek. Elszégyelltem magam, hogy úgy lapu
lok, mint egy béka. Erőt vettem magamon, felemeltem a fejem és tűzparancsot 
adtam a géppuskának arra, hogy rövid sorozatokkal lője a facsoport tövénél 
levő állásokat. Az izgatott irányzó rövid sorozatok helyett egyszerre kilőtt egy 
egész hevedert. 

Amikor végre elhallgatott a géppuska, „Hajrát" kiáltottam és pisztolyt ránt
va felugrottam. Kis csoportom minden tagja követett, a négy géppuska újból 
tüzelni kezdett. Erre tőlünk balra is felhangzott a „Hajrá" kiáltás. Hatott a 
személyes példa. Előttem senki sem volt. Pillanatok alatt fenn voltunk a kúpon. 
Egy lövészgödörben két hősi halált halt szovjet katona feküdt golyószóróik mel
lett. Gondolkodásra azonban nem volt idő, mert Bakos zászlós szakaszával 
már futottunk tovább a nyergen keresztül az előkúp felé. A négy, magát meg
adó ukrán katonának éppen csak intettünk. Lihegve, teljesen átizzadva értük 
el a másik kúpot, de onnan már nem tüzeltek ránk. Csak Kassa hadapródőr
mester eltévedt szakaszának emberei ijesztettek meg bennünket, akik isten 
tudja hogyan kerültek az előkúp oldalába. A lövések zaja jelezte nekik az 
irányt, úgy találtak ránk — jelentette Kassa. 

Amint tehettem visszatértem a holttestekhez. Ezt megelőzően nem gondol
tam arra, hogy valakinek is a halálát fogom okozni, még ha közvetetten is. El
határoztam, hogy illő temetést rendezek a hősi halottaknak. Ott ásattam meg 
a sírt, ahol rájuk találtunk. A harcelőőrsben levők és az őrszemek kivételével 
összehívtam a század tagjait a sír köré. Néhány szót szóltam arról, hogy a ha
záért harcolni milyen nagy dolog. Ez a két szovjet katona is a hazájáért halt 
hősi halált. Az egyik szakasszal dísztüzet is lövettem tiszteletükre. A fakeresz-
tekre cirill betűkkel írtam fel a katonakönyvből megtudott adatokat. 

A Rotundul és a Dzemir magaslatok elleni támadás megszervezéséért és vég
rehajtásáért Gyurich alezredes tolmácsolta a dandárparancsnok elismerését. 
Bakos zászlóst és néhány katonát kitüntetésre terjesztettem fel. 

A sikeres támadások után védelemre rendelkeztünk be a Dzemir magas
laton. Kitűnő helyen voltunk. Előttünk mély völgy terült el. Közvetlenül nem 
voltunk harcérintkezésben a szovjet csapatokkal. Az ő állásaik a völgy túlsó 
oldalán, tőlünk 3—4 km-re húzódtak. 
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„A Hunyadi-állásba visszavonult magyar csapatokra súlyos nyomás neheze
dett. Tíz napon át az állás összes magaslata heves támadások célpontja volt, 
a szovjet erők a Tatár-hágó eléréséért küzdöttek" — olvasható, jól jellemezve 
az akkori helyzetet, Dombrády Lóránd—Tóth Sándor A Magyar Királyi Hon
védség 1919—1945 című könyve 333. oldalán. 

Általánosan fogalmazva egy hadseregparancs is megemlékezik a Hunyadi
állás egyes elvesztett támpontjainak a visszafoglalásáról, ölvedi Ignác Az 1. 
magyar hadsereg története 1944. január 6-4Ó1 október 17-ig című könyvében 
a hadseregparancsból a következő mondatot idézi: „Augusztus 10-ig a csapa
tok visszafoglalták a július 30-a óta elvesztett támpontokat, s ezzel a Hunyadi
állás ismét a VI. hadtest birtokába jutott". (116. o.) 

Itt szükséges megemlíteni azt, hogy július 27-én különösen erős támadást 
vert vissza az 1. hegyidandárral együttműködve a bal szomszéd 25. gyaloghad
osztály a Rokieta átjáró körzetében, amelynek elvesztése a szovjet csapatoknak 
a Prut folyó völgyébe és a Tatár-hágó északi kijáratához való kijutását tette 
volna lehetővé. 

Augusztus elején, amikor nyugalom volt már a mi frontszakaszukon, a bal
szárnyunkhoz csatlakozó 25. gyaloghadosztály katonáit a Dunántúlról beér
kezett 10. hadosztályosok váltották fel. A csatlakozó század parancsnoka több
ször is járt nálam, hogy a csatlakozási kérdéseket és a közöttünk levő hézag le
zárásának részleteit megbeszéljük. Találkozásaink alkalmával szomszédom fel
ajánlotta, hogy két szép magyar síkvidéki lovat adna egy kis hegyi málhás 
lóért, mert a dunántúli lovak itt neki nem felelnek meg. Létre is jött egy 4:2 
arányú csere, amit a két század-szolgálatvezető bonyolított le. 

Augusztus 24-én fontos hír jutott el hozzánk. A zászlóalj parancsnokság a 
századparancsnokoknak telefonon tudomására hozta, hogy a románok kiléptek 
a háborúból. Nagy lett az izgalom. Sejtettük, hogy ez ránk nézve sem marad 
hatástalan és éreztük, hogy a mi életünkben is hamarosan jelentős változások 
fognak bekövetkezni. A legénység, de még a tisztek is, az országhatárra való 
visszavonulás szükségességét hangoztatták. Volt, akiben felmerült, hogy most 
visszaszerezhetnénk Dél-Erdélyt. Ez a gondolat is tetszett sokaknak. 

Szeptember 9-én érkezett meg a visszavonulási parancs. A Prut folyó völgyé
be kellettt hátramennünk, ahonnan már látszott a Hoverla 2056 méter ma
gas gránittömbje, az akkori államhatár egyik uralgó magaslati pontja. Zász
lóaljunk 1. és 3. százada, a 33. hegyi vadász-zászlóalj at megerősítendő a Zabie-i 
völgy lezárására kapottt parancsot. 

Az én századom téli szállások építéséhez kezdett. A közeli fatelepről kis
vasút szállította a házak építéséhez szükséges fát. A következő napokban ko-
pácsolás és nótaszó tölötte be a kies fekvésű völgyet. A jó hangulatú munkának 
néhány nap múlva azonban vége szakadt. Fel kellett készülni az indulásra. 
Megtudtuk, hogy az előttünk emelkedő 1586 méter magas Kosztrica csúcsot és 
a Maris-gerincvonalat, ahol a 3. hegyivadász-zászlóailj véd, támadják a szovjet 
csapatok. A testvérzászlóalj megsegítésére már bevetették a dandár kiképző
zászlóalját, az ún. rohamzászlóaljat. Feszülten vártuk az első vonalból érkező 
híreket. Ezek azonban nem voltak biztatóak, sőt hamarosan bennünket is fel
rendeltek a Kosztricára. Az ottani erők parancsnokává Gyurich alezredest ne
vezték ki. 
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Mialatt kapaszkodtunk felfelé a nehéz, meredek hegyi úton, sok sebesültet 
hoztak velünk szemben és egyre erősödött a harci zaj. Kassa hadapródőrmester
rel a század élén mentünk. Arról beszélgettünk, hogy vajon végrehajtható 
lesz-e a dandárparancsnokságnak az a parancsa, hogy karácsonyig a zászlóaljak 
minden tisztje és hadapród j a legalább három hét szabadságot töltsön ott
hon. Kassa szeptember végén indulna, és novemberben kerülnék sorra. 

Felérve a havasi legelő szegélyéhez láttuk, hogy az előttünk kb. 4—500 mé
terre emelkedő, üdezöld gyepszőnyeggel borított kúpról éppen visszafelé hú
zódnak sajátjaink, majd nagy csoport szovjet katona tűnik fel nyomukban. 
Egy ismeretlen magyar főhadnagy századával ellenlökésre indult, de néhány 
lépés megtétele után megtántorodott, majd hanyatt esett: haslövést kapott. 
Már haldoklott, amikor az egészségügyiek hordágyra rakták és megindultak 
vele a völgy felé. Ám nem sokáig figyelhettem a hordágyon fekvő főhadnagyot, 
mert egy szakaszomat Gyurdch alezredes a 3-as hegyiek megerősítésére előre 
rendelte és arra kellett intézkednem. 

Közben beesteledett. Hideg, fagypont körüli hőmérsékletű, csillagos éjsza
ka köszöntött ránk. Hajnali 4 órakor századom megmaradt részlegével engem 
is bevetettek. A 3. zászlóalj jobbszárnyán kb. 300 métert haladtunk előre, ami
kor a váratlanul erős tűz a jól belátható havasi legelőn földhöz lapított min
denkit. Beástuk magunkat, de ennek ellenére sokaikat találtak el a Kosztrica 
tetejéről tüzelő szovjetek. A nap folyamán négy halottunk és tizenhárom sebe
sültünk lett. 

Sötétedés után egy-egy üres lövészgödörbe vonszoltuk az élettelen testeket. 
Ez lett a sírjuk. A betemetett gödrök tetejébe sapkát tettünk. S, hogy azt ne 
vigye el majd az őszi szél, szuronnyal a hanthoz rögzítettük. (A hegyivadá
szok — büszkeségből — soha nem tették fel a sisakot, így nem is kerülhetett 
a sírra sem.) Tisztességes temetésre, emlékbeszédre, dísztűzre az adott hely
zetben nem is gondolhattunk. Pedig megérdemelte volna minden elesett kato
nám az ilyen végtisztességet. 

Kassa hadapródőrmestert és Mátis zászlóst is hordágyon vitték el. (Lehet, 
hogy ők hazakerültek szeptember végére, mert sebesülésük nem volt életve
szélyes.) Ott búcsúztam el a ruszin nemzetiségű Zsába tizedestől és az angyal
földi vagány Suhajda honvédtől a két legtapasztaltabb hegyikatonától is. Egyi
kük láb, — másikuk csípőlövést kapott. Kilenc sebesült saját lábán jutott el a 
segélyhelyig, ők aknaszilánkoktól sérültek. 

Először éreztem a háború folyamán teljes kiszolgáltatottságot, céltalanságot. 
Katonáimnak sem tudtam a korábbiakhoz hasonló határozottsággal parancso
kat osztogatni. Nem volt lelkierőm a további előrenyomulás erőltetéséhez. Ezt 
egyébként egyetértő arckifejezéssel fogadták. 

Másnap hajnalban a tőlünk balra kb. 3 kilométerre húzódó völgyben dörögni 
kezdtek az ágyúk. Déltájban a szovjet tüzérség szinte már a hátunk mögött 
szólt. 

Szeptember 20-án este kaptuk meg a visszavonulási parancsot. 
A visszavonulást a sokszor gyakorolt és eddig mindig bevált módszerrel 

hajtottuk végre. A Hoverla irányában ereszkedtünk le a lejtőről. A völgybe 
érve egy faházikóban találtam a zászlóalj parancsnokot. Több napos sza
kállal az állán, idegesen és elkeseredetten tájékoztatott a többi századot ért 
súlyos veszteségről és arról, hogy feladatul kaptuk a Hoverla irányában húzódó 
völgy lezárását. 
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Már elhelyezkedtünk az új védelmi „terepszakaszon", amikor a 2. hegyi
dandár egyik zászlóalja (szám szerint az l-es, melynek parancsnoka, Móricz 
őrnagy volt) jött előre a védőkörlet gerincét képező kocsiúton azzal, hogy le
hetővé tegye a mi zászlóaljunk visszavonását. 

Másnap elrendelték visszavonulásunkat az országhatárra. Ez mindannyiunkat 
felvillanyozott. Bármennyire is nehéz volt a Hoverla meredeken emelkedő 
tömbjének megmászása, vidáman, énekelve léptük át szeptember 24-én reg
gel 10 órákkor az államhatárt. Ügy éreztük, ha megfogyatkozva is, de harc
képesen tértünk vissza a Tatár-hágói hídfőből, ahol kemény küzdelemben volt 
részünk. 

Az ország területén először a határ mentén húzódó ún. Szent László-vonal egy 
részének védelmére kaptunk feladatot. (E mögött volt az Árpád-vonal.) 

Az itt kiépített védelem a nekünk kijelölt szakaszon műszakilag elég jó volt, 
de élőerő alig volt az első vonalban. A két kilométerre elnyúló védőkörletünk
ben egyedül voltam a 60 katonámmal. A hézagokban csak a határőrök járő
röztek. Két nap múlva parancsot kaptunk arra, hogy vonuljunk be Havasalja 
községbe. A védőállást csodálkozásunkra senki sem vette át tőlünk. A határon 
csak egy határportyázó őrs maradt. A völgyekben levő hidakat az utászok rob
bantáshoz készítették elő. 

Havasalján már sorakozva várt ránk a zászlóalj többi alegysége. Sötéte
dett, amikor hozzájuk csatlakoztunk és megindultunk. Meredek szerpentinen, 
sűrűsödő ködben, fagypont alatti hőmérsékleten emelkedtünk fölfelé. Rajtunk 
kívül sok más alakulatot is erre az útra irányítottak, ezért nagy volt a tor
lódás. A vaksötétben l-l kényszermegállás után mindig akadtak, akik elma
radtak, elaludtak az út mellett. Nehéz volt fenntartani a rendet, együtt tartani 
a századot. Teljes felszereléssel nagyon fárasztó volt a másfélezer méternél 
magasabb útszakasz leküzdése. Éreztük, hogy ritkább a levegő, gyorsabban 
vert a szívünk. 

Az egész éjszaka tartó menet után másnap reggel a Hoverla Tisza-gátjának 
páratlan szépségét szinte alig tudtuk értékelni. Pedig csodálatos volt az elénk 
táruló kép. A nap a még homályban levő Hoverla vöröses-barnás sziklafala 
mögül éppen akkor tűnt fel. Előttünk eleinte enyhén, majd meredekebben lej
tő harmatos gyepszőnyeggel, lejjebb alacsony bokrokkal, később fenyőfákkal 
borított hegyhát húzódott. Mélyen a völgyben, átlátszó párafátyollal fedve, 
meg-megcsillant a sötét erdőkkel övezett víztároló. A partján felépített épüle
tek, de maguk az erőművi berendezések is, játékkockáknak tűntek a szerpen
tin legmagasabb pontjáról. 

Délután 3 órakor érkeztünk Tiszabogdányba. Reméltük, hogy megfelelő szál
lásunk lesz, de csalódtunk, mert a katonákkal tömött községben szabad férő
hely már nem volt. A polgári lakosságot a katonák kiszorították házaikból. 
Egy útkarbantartó század könyörült meg rajtunk végül, megfelezve a maga 
körletét velünk. 

Tiszabogdányban egy napot pihentünk. Ott tudtuk meg, hogy az 1. hegyidan
dárt kivonták az első vonalból és az 1. hadsereg tartalékaként átcsoportosításra 
kerül a Latorca és az Ung folyók völgyébe. 

Három napos gyalogmenet, majd vasúti szállítás következett. Éppen az in
dulásra vártunk egy Máramarossziget közelében levő kis falu vasútállomásán, 
amikor visszatért zászlóaljunkhoz a már hónapokkal ezelőtt kórházba került 
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Borsos főhadnagy. Űjból ő lett a 2. század parancsnoka. Engem a felderítő
szakasz parancsnokává neveztek ki. Sajnáltam otthagyni a századparancsnoki 
posztot, de beláttam, hogy Borsosnak nagyobb jussa van hozzá. Azzal bíztattam 
magam, hogy a tűzerős felderíitőszakasz élén állni sem utolsó dolog. 

A vasúti szállítás után néhány napot az Ungvártól északra fekvő Nevicke-
váralján töltöttünk. Furcsának tűnt, hogy itt már németek is voltak. A júliusi 
tanfolyam óta nem láttunk németeket, össze is különböztünk velük rögtön. A 
beszállásolásra számításba vehető jobb házakat mind maguknak akarták fenn
tartani. 

Napjaink itt főleg a lezajlott harccselekmények értékelésének jegyében tel
tek. Ehhez jelentős segítséget adott a dandárparancsnokság által összeállított 
és nekünk is megküldött írásos anyag, amely részletesen ismertette az 1. hegyi
dandár tevékenységét a határ tavaszi átlépésétől a hadseregtartalékba kerü
lésig. A közel fél éves időszak eseményeit összefoglaló és értékelő okmány nem 
szűkölködött szép jelzőkben és dicsérő megjegyzésekben. Jó érzéssel olvas
tuk, hisz zászlóaljunkról is több elismerő kitétel volt benne. (Ezt az írásos anya
got a Levéltárban ez ideig nem sikerült fellelni. Elvi részeire azonban emlé
keztetnek azok a gondolatok, amelyek a VI. hadtest parancsnokának [Farkas 
altábornagynak] az ezeréves határok megvédésére vonatkozó Felhívásában és 
az 1944. augusztus 11-én kiadott parancsában is helyet kaptak. (Ismerteti e 
két okmány tartalmát az egykori parancsnok Harcok a Tatár-hágó körzetében 
című írásában.) 

Az Ung völgyében töltött pihenőnk idején az erdélyi harcok eseményeiről 
mind több nyugtalanító hír érkezett hozzánk. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Dél-
Erdély ellen indított német-magyar támadás elakadt, sőt menekülésszerű visz-
szavonulássá változott. Ezzel kapcsolatosan több kérdést tettünk fel zászlóalj
parancsnokunknak, de ő sem tudott válaszolni. 

Október 9-én parancsot kapott zászlóaljunk, hogy meneteljen Ungváron ke
resztül Csapra, majd Záhonyon át Tiszabezdédre, ott szemrevételezzen védő
állást és legyen kész annak elfoglalására egy Nyíregyháza felől Csap felé irá
nyuló szovjet előretörés esetén. 

Október 10-én délután mentünk át a záhonyi Tisza-hídon. Kissé elfogódot
tan néztük a sík vidéket. Hegyhez szokott szemünknek idegen volt ez a táj. 
Hogyan szervezhető itt meg a védelem? Milyen támpontok építhetők ki? A 
tűzrendszer hogyan alakítható? Ilyen és hasonló kérdések merültek fel ben
nünk. 

A nap már lenyugodott, amikor Tiszabezdéd főterén megálltunk. A község 
lakossága összefutott, körbevették a katonákat. Az asszonyok fiaikat keresték 
köztünk, s mikor nem találták, kérték a tiszteket, szállásoljanak be hozzájuk 
katonákat, hogy legalább így emlékezhessenek gyermekükre. A községben az 
élet még nyugodt volt. Folyt az almaszüret. A házak udvarán nagy prizmák 
magasodtak finom Jonathan almából. Ebben az évben nem volt hová elszállí
tani az értékes gyümölcsöt, bennünket kínáltak vele a bezdédiek. 

Négy napon át szerveztük a védelmet a kapott parancs szerint. Október 15-
én, vasárnap, ragyogó napsütésre ébredtünk. Délelőtt, amikor az ünneplőbe öl
tözött falusiak kijöttek a templomból, a zászlóalj parancsnokságra hívattak. 

Az irodává átalakított iskolateremben Gyurich alezredes közölte az egybe
gyűlt tisztekkel a rádióban hallott szenzációs hírt a fegyverszünetről. 
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— Éljen a béke! — tört ki önkéntelenül néhányunkból, majd arról kezdtünk 
beszélni, hogy túléltük a háborút és ez a legnagyobb boldogság. 

— Várjunk csak ezzel a lelkesedéssel! — csendesítette le a hangos tiszteket 
Borsos. — Le kell tennünk a fegyvert, de azt, hogy hogyan, még nem tudjuk. 
No meg azt is a jövő fogja eldönteni, hogy milyen magatartást fognak tanúsíta
ni a németek. 

Borsos nagyon fontos problémára mutatott rá: nem volt szabályozva a „ho
gyan". Enélkül pedig aligha lehet ilyen bonyolult feladatot jól megoldani. A 
hadsereg erejének éppen a módszer ismerete az egyik forrása, s most éppen 
ez hiányzik. 

Ennek megállapításánál tartattunk, amikor megszólalt a telefon. A parancs
nokot kérték a készülékhez. Lőcsey vezérkari százados, a dandárparancsnok
ság hadműveleti osztályának vezetője arra adott parancsot, hogy a Lónya és 
Benk község körzetében levő tiszai kompokon ne engedjük át a visszavonuló 
német osztagokat. 

— No lám, mégiscsak sor kerül a tennivalók megszabására — nyugtázta a 
helyzetet Gyurich, majd a kapott feladat teljesítésével megbízott engem, illet
ve a felderítő szakaszt. Én erre elbúcsúztam a tisztgyűléstől és máris rohantam 
az embereimhez. 

Havasi hadnagy, az 1. század parancsnoka utánam kiáltott. 
— Remélem, nem fogtok lőni szövetségeseinkre? 
Erre már nem válaszolhattam, mert a katonák gyors összeszedése volt a fő 

feladatom. Talán 20 perc sem telt el, amikor a lovak megrántották a szekere
ket, megindultunk a 10—12 km-re levő kompok felé. Hat szekéren 6—6 felde
rítő. Énekelve tettük meg az utat. örültünk a bejelentett fegyverszünetnek, 
de a kapott feladat is felvillanyozta szakaszunkat. Azt ugyan sejtettük, hogy 
a meghatározott Tisza-szakaszon nem fogunk találkozni nagy német kötelék
kel, de hogy lesz valamilyen csetepaté, abban biztosak voltunk. 

Egy óra sem telt el az indulás óta, amikor a kompokhoz értünk. Áthúztuk 
őket az innenső oldalra, majd rajokra oszolva elhelyezkedtünk az átkelőhe
lyek közelében levő házakban. 

Aznap, meg a következő három napon, többször is hívták a németek a kom
pokat, de azok nem mozdultak. Volt szövetségeseink kiabáltak, káromkodtak, 
egyikük egy géppisztolysorozatot is küldött az egyik kompőrház felé, de cél
jukat nem érték el. Ezzel valamit törlesztettünk a nevickeváraljai sértésből. 

Bár a benki református pap rádiója révén már 15-én délután tudomást sze
reztem a fegyverszüneti parancs hatálytalanításáról és a Szálasi-féle hatalom
átvételről, én hivatalosan arról nem vettem tudomást. A szomszédban levő 
Mándok község postájáról felhívhattam volna ugyan a zászlóaljat, de nem tet
tem. Feltehetőleg attól féltem, hogy mindazok az álmok, amelyek a háború 
befejezésének reménye kapcsán szövődtek bennem, hirtelen szertefoszlanak. 

Három nap elteltével vége szakadt az álmodozásnak. Beállított a zászlóalj
parancsnokság lovasküldönce. „Azonnal vonuljon be Csapra. További paran
csot ott kap" — ez állt a nekem címzett és Gyurich alezredes által aláírt pa
rancsban. 
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Az 1. hegyidandár a nyilas hatalomátvételtől 1945. április 1-jéig 

Az 1. hegyidandárt hadseregtartalékként érte a nyilas hatalomátvétel. A 
Vereckei-szoroson át ezt követően meginduló szovjet támadás elhárítására az 
1. hegyidandárnak a Latorca-völgyében levő zászlóaljait a 13. gyaloghadosztály 
megerősítésére használta fel a hadseregparancsnoikság. A Tiszabezdéden tar
tózkodó 2. hegyivadász zászlóaljat is előre parancsolták. 

Személyes emlékeim ezekkel az eseményékkel kapcsolatosan: 
Október 18-án este hagytuk abba a kompok őrzését és indultunk el Benk-

ről Csapra. Ott két katona várt. Tőlük megtudtuk, hogy zászlóaljunk zöme 
már az előző nap elindult Munkács felé, nekünk az üzenik, igyekezzünk utá
nuk. 

Az éjszakai szekerezés után fáradtak voltunk. Pihenőt rendeltem el. A kö
zelben találtunk egy üres pajtát és hamarosan már aludtunk is. Déltájban in
dultunk tovább. A zászlóaljat Munkácsváralján értük utol. 

Megérkezésünk nem váltott ki a zászlóalj parancsnokságból különös érzelmet. 
Az volt a benyomásom, hogy ha nem jöttünk volna, talán nem is keresnek. A 
segédtiszt (Sziksz Tibor főhadnagy) fásultan közölte, hogy mindenkinek le 
kell tennie az új esküt, ez a feltétele annak, hogy a zsold jegyzékbe felvegyék. 
Mivel a zászlóalj tisztjeinél az eskü letétele már megtörént, tőlem csak egy 
aláírást kért. Arra a kérdésemre, hogy mit jelent az eskünek a hungarista 
állameszmével kapcsolatos kitétele, Gyurich alezredes csak a vállát vonta meg. 

Energikusnak csupán Havasi hadnagy tűnt. „Megmenekültünk a fegyverle
tétel szégyenétől!" — ezzel köszöntött. Ám az ő szavai is elakadtak, amikor még 
azon az éjszakán századát gépkocsikon előre vitték az első vonalba. A zászló
alj többi része gyalogmenetben tartott ugyanoda. Később a gépkocsik bennün
ket is felvettek és Szolyván keresztül Aklos községig szállítottak, ahol a 7. ma
gyar gyalogezredhez rendeltek bennünket, amelynek arcvonalába több ponton 
beékelődtek a támadó szovjet osztagok. 

A szállító sofőröktől arról értesültünk, hogy az 1. hegyidandárt eredetileg 
Budapestre tervezték szállítani a Vár védelmére, ezt a tervet azonban időköz
ben „módosították". így történt, hogy a főváros helyett Aklos község lett a ki
rakó körzet. 

A következő napon zuhogó esőben „gerincmeneti" támadással helyreállí
tottuk a 7. ezred eredeti védőállását. A támadást Borsos főhadnagy vezette, 
mert Gyurich alezredest hirtelen elhelyezték tőlünk. 

A 23-án és 24-én hajnalban végrehajtott rohamok után csend lett az erdős 
hegygerincen. Az eső is elállt. Olyan szép őszi napsütés volt, hogy szinte el is 
felejtkeztünk arról, milyen körülmények között vagyunk. Estefelé a jó kilá
tást biztosító gerincvonalról, amelyről a Kárpátok nagy területére lehetett el
látni, megdöbbentő kép tárult elénk. A Vereckei-hágó felől jövő út telis-teli 
volt kivilágított gépjárművekkel. Szinte összefüggő fényfüzért alkottak a gép
kocsilámpák. Óriási erő közeledett, amely, ereje tudtában, már a fényálcázás
sal sem törődött. 

Éjfél tájban tiszti futár érkezett zászlóaljunkhoz. Sürgős visszavonulási pa
rancsot hozott. A parancs fedőneve „Tiszamozgás" volt. A Tisza vonaláig tör
ténő általános visszavonulásra utalt ez a fedőnév. Lóskai tábornok ebben a pa
rancsában arról tájékoztatott bennünket, hogy a szovjet csapatok Máramaros-
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sziget felől Munkácsot veszélyeztetik és ezért a Latorca völgyében harcoló 13. 
gyaloghadosztálynak és az 1. hegyidandárnak, hogy a bekerítést elkerüljék, 
sürgősen vissza kell vonulnia Csap közelébe. 

Szinte percek alatt kiürítettük az állásokat és a különböző felszerelési cik
keket vállra véve megindultunk hátrafelé a völgybe, ahol a hadtápunknak 
lennie kellett volna. Valaki azonban a szekereket és a lovakat Szolyvára irá
nyította, így a nehézfegyvereket és a lőszeresládákat továbbra is kézben, il
letve vállon kellett vinnünk. Embertelenül nehéz feladat volt és ezért még az 
anyagra olyan nagyon vigyázó Borsos sem lepődött meg, hogy reggelre, ami
kor a lovakat és a szekereket megtaláltuk, a lőszeres ládák nagy része hiány
zott. Természetesnek vette ezt a veszteséget. 

Egész napos menet következett. Mögöttünk egyre erősödött a harci zaj. Be-
regszentmiklós határában egy vezérkari tiszttől azt a parancsot kaptuk, hogy 
térjünk le az útról és Kislécfalva magasságában állást foglalva, biztosítsuk a 
még elől levő csapatok visszavonulását. 

Már reggel volt, amikor a parancs végrehajtása során a megadott kisebb 
hegygerinc mögé értünk. Régi hegyi szokás szerint a hegy lábánál pihenőt tar
tottunk. A lovakról lekerültek a málhanyergek, a nehézfegyverek. A hét nap 
óta egyfolytában tartó mozgás következtében az emberek a földre rogytak és 
már aludtak is. Hozzávetőlegesen egy óra tel el, amikor az éppen indulásra 
készülő század tüzet kapott. 

— Partizánok! — kiabálták az erdőből, ahol géppisztolytűz fogadta a me-
netelőket. Kitört a pánik. Az álmukból felriadt emberek a hadseregszerte oly 
annyira rettegett hírre csőre töltötték puskájukat és lövöldözni kezdtek. Ki 
a levegőbe, ki a hegyoldal felé. Ebből olyan csatazaj lett, hogy a lovak meg
vadultak, fülsiketítő nyerítéseket hallattak, s többen közülük elszabadulva 
vágtáztak a földre rakott ládák, lőszerrakaszok között. Hogy voltaképpen mi 
is a helyzet, senki sem tudta, csak azt látta, hogy imént megindult század ha-
nyatt-homlok özönlik vissza és magával sodorja a többi alegységet is. Néhány 
parancsnok, köztük Havasi is, „állj" és „feküdj" vezényszavak ordításával 
akart gátat vetni a menekülésnek, mindhiába. 

Talán félórát sem tartott a harci zaj, aztán minden elcsendesedett. A földre 
rakott és a századok által otthagyott felszerelés mellett harmincan maradtunk. 
Közülünk hárman lőtt sebbel az egészségügyi kocsi alatt felállított hordagyakon 
nyögtek. 

— A kijelölt védőkörletet ilyen csekély erővel nem lehet elfoglalni. Vissza
vonulunk Beregszentmiklósra — határozott a megmaradt tisztekkel egyetér
tésben Borsos, akiről pontosan nem is tudtam, hogy hol húzta meg magát, ami
kor „az ég zengett". 

Megkezdtük az ottmaradt lovak felmálházását. Persze mindent nem tudtunk 
rájuk rakni, mert az elszabadult állatok itthagyott terhe is tetemes volt. Furcsa 
menetoszlopunkat, amelyben több volt a ló, mint az ember, a partizánok a to
vábbiakban nem zavarták. Egy helybeli pásztor szerint „már el is vonultak 
Kislécfalva környékéről, mert már egy másik alakulat ellen készítenek elő 
rajtaütést". Ez — ahogyan ezt a későbbiekben megtudtuk — a 4. hegyivadász
zászlóaljat érte. 
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Beregszentmiklós határában előkerült vagy száz emberünk, de még így is 
csak egy ,,málhásállat-oszlop" benyomását keltettük. A korábbi harci sikerei
re büszke 2. hegyivadász-zászlóalj nem volt többé. 

Késő éjszaka értünk be Munkácsra. Bár alig vonszoltuk magunkat, egy szusz-
szanásra sem állhattunk meg, mert a visszavonulókat siettették a tábori csend
őrök. Ha megállunk, elvágják utunkat a Máramarossziget felől előretörő szov
jet harckocsik, amelyek hajnalra biztosan Munkácson lesznek — így indokol
ták a siettetést. 

Hajnalodott, amikor Munkácsváralján, Zrínyi Ilona egykori várának tövé
ben lerogytunk. Egy idegen alakulat szakácsai mozgókonyhájukról babgulyást 
kínáltak. Annyi erőm sem volt, hogy odamenjek érte. Valamilyen falnak dől
tem és már aludtam is. 

A budapesti rádió jól ismert hangjára ébredtem. A ház ablakán áradtak ki 
a reggeli torna pattogó vezényszavai és a mozgás ütemes végrehajtását segítő 
akkordok. Mindez olyan meglepő volt, hogy bár alig alhattam másfél órát, tel
jesen éber lettem. A többiek még aludtak. Felálltam, megmozgattam elgém
beredett tagjaimat. Elmentem a füstölgő mozgókonyháig, ahol forró katona
kávét lehetett kapni. Megiittam egy egész csajkára valót. Amikor visszatértem 
a nyitott ablakú házhoz, a rádió már operettzenét közvetített. 

Elővettem a térképtáskában hordott naplómat. Leírtam az előző napi ese
ményeket, a pánikot, a zászlóalj szétesését és a Munkácson keresztül végre
hajtott menetet. A reggeli tornát közvetítő rádió adásával kapcsolatosan pedig 
a következőket rögzítettem: „A front összeomlott, a magyar hadsereg mene
kül, a budapesti rádió meg úgy tesz, mintha minden rendben lenne". 

A naplóírásnak gránátbecsapódások vetettek véget. 
— Föl, tovább, már Munkácson vannak az oroszok! — kiáltotta a félelem

től sápadtan Borsos főhadnagy és mi rátértünk a Csap felé vezető országútra, 
amely tömve volt szekerekkel és menekülő katonákkal. 

A délelőtti órákban szovjet csatarepülők többször is rácsaptak a végelát
hatatlanul hosszan húzódó menetoszlopokra. A repülők közeledtére az út ár
kában, meg úthoz közel eső szalmakazlak tövében kerestünk menedéket, de így 
is borzalmas perceket éltünk át. Ügy féltünk, mint még soha. Most először kap
tunk ilyen erős légitámadásokat. A gépágyúk sok veszteséget okoztak. Nálunk 
is történtek sebesülések, az utakon maradt lovak és szekerek összegabalyod
tak, sok ló elpusztult. A légitámadás szokatlan volt számunkra, hegyi harcok
ban csak ritkán tűnt fel egy-egy felderítőgép. 

Az egyik légitámadás alatt hallottam a felderítőszakasz katonáitól, hogy a 
zászlóalj Bereg megyéből behívott emberei már otthon vannak és sajnálják, 
hogy ők nem idevalósiak, mert ez esetben most nem kellene az életükért retteg
niük. E szavak értelmét csak a légitámadás elmúltával fogtam fel. A katonák 
tehát úgy döntöttek, hogy ha már nem tettük le szervezetten a fegyvereket 
— ahogy erről október 15-én szó volt —, akkor most ők a lakóhelyük közelé
ben megteszik azt parancs nélkül is. 

Jolsvai Viktor szkv. vk. ezredes: A Magyar Királyi 1. Honvéd Hadsereg tör
ténete c. — már korábban is említett — tanulmányában azt írja, hogy a Kár
pátokból történt visszavonulás során a legnagyobb veszteségek a 13. és a 16. 
hadosztályokat és az 1. hegyidandárt érték. Az 1. hegyidandár, bár sokat szen-
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védett az október 25-ei harcokban, még rendelkezett egy zászlóaljnyi erővel. 
Alakulatainak nagy része feloszlott. A menekülő embereket a rendészeti szer
vek igyekeztek megállítani. 

Saját feljegyzéseim is alátámasztják Jolsvai vk. ezredes megállapítását. 

A Csapra vezető utat tábori csendőrök állták el. A számunkra kijelölt vé
dőszakaszhoz úgy kísértek, mint a foglyokat. Az elrendelt beásás alig haladt, 
így másnap hajnalra, amikor a szovjet tüzérség elkezdte „verni" a környéket, 
még nagyon kicsik voltak a mellvédek és a teknők. Ez nagy árat követelt. So
kan meghaltak, de sebesülések is nagy számban fordultak elő. Miután minden 
sebesültet két-három katona vitt hátra a segélyhelyre, a dél felé meginduló 
roham már csak néhányunkat ugrasztott ki a védőállásból. A Latorca folyó felé 
húzódtunk vissza, amely a támadási iránytól oldalt kanyarodott. Találtunk 
néhány csónakot, azokon jutottunk el késő éjjelre Bottyán községbe, ahol el
határoztuk, hogy most már mi is befejezzük a háborút. 

Az arcvonal alakulása azonban nem vette figyelembe ezt az elhatározásun
kat. Egy német ellenakció következtében Csapról kiszorultak a szovjetek, s a 
front az Ungvár és Csap között húzódó vasútvonal mentén merevedett meg. 
Bottyán község, ahova elsodródtunk, szerencsétlenségünkre, a német-magyar 
arcvonal mögé esett. így már másnap ránk találtak. A csendőrök nagyon fe
nyegetőztek a hadbírósággal, de ahhoz túl sokan voltunk, így hát inkább az 
arcvonalra küldték az összeszedett embereket. A nagyobb felelősségre vonástól 
tartva teljesítettük a parancsot. 

November 1-je volt, s a fegyverletételnek tehát minden eshetősége elszállt. 
Naponta kaptunk hadbírósági végzést követő kivégzéseket ismertető hivatalos 
tájékoztatókat. Lóskai Ferenc vezérőrnagy helyett a nyilas érzelmű Baráthosi 
Lajos ezredes lett az 1. hegyidandár parancsnoka. Ügy tűnt, hogy az 1. magyar 
hadseregnél megszilárdultak az októberben szétzilálódott parancsnoklási vi
szonyok. A nyilas Honvédelmi Minisztérium ezidőtájt már olyan magabiztos 
volt, hogy november elején a két hegyidandárból hegyihadosztályt kívánt lé
tesíteni. Ez azonban nem sikerült. A dandárokat nem lehetett kivonni a harc
ból a megfelelő időben. Erre az időre különben is olyan nagy veszteségek ér
ték, hogy már a dandárjellegük is kérdésessé vált. A Csapról Ungvár felé me
nő vasútvonal mentén, a teljesen sík területen egyfajta állóvédelem alakult ki. 
A két fél gyalogsági tűzzel igyekezett egymást pusztítani. A kisebb vállalko
zások csupán arra korlátozódtak, hogy a senki földjén szárazabb helyeken le
vő tanyákat ellenőrizzük, nem foglalták-e el azokat a szovjetek. A tüzérség, 
amelynek tüzét kölcsönösen a templomtornyokból vezényelték, azonban gyak
ran adott le váratlan tűzcsapásokat a felfedezett célpontokra. 

Két hét elteltével a szovjeteknek a szárazabb helyen lévő Nagyrát község 
felé indított erőteljesebb támadása kapcsán a hegyieket végül mégis csak kivon
ták erről a síkságról és gyalogmenetben hátrairányították a Hernád völgyébe. 

A Csap környéki harcokra utal a Magyar Királyi Honvédség 1919—19454 című 
könyvük 385. oldalán Dombrády Lóránd és Tóth Sándor is : „ . . . nehéz körül
mények között bontakozik ki a 2. Ukrán Front jobbszárny-csapatainak táma
dása is. A 40. hadsereg (parancsok F. F. Zemacsenko vezérezredes) alárendelt
ségében a 4. román hadsereggel Csap—Polgár közötti szakaszon napokon át 
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kemény küzdelmet vívott, hogy hídfőt vegyen birtokba a Tisza jobb partján. 
Vele szemben a 4. német hegyihadosztály és a zászlóaljanként német ezredekbe 
beosztva harcoló 1. hegyidandár lezárta az Ung és Latorca közét, a 16. és 24. 
magyar, valamint a 15. német gyalogosztály és a 3. német hegyihadosztály 
pedig szívósan védte a Tisza vonalát. A 40. hadsereg egységei egészen novem
ber 20-ig az elfoglalt hídfőben harcoltak. Erőfeszítésük azután vált eredmé
nyessé, hogy a 4. Ukrán Front 18. hadseregének Kassa, 17. lövészhadtestének 
Csap és Sátoraljaújhely felé mért csapása tért nyert. Ez elől az Ung és Latorca 
közét lezárva tartó német—magyar csapatok fokozatosan húzódtak a Ronyva 
mögött kiépített Róza-reteszállásba. November 26-án a 16. gyaloghadosztály 
hosszas és nagy veszteségekkel járó harcok után kiszorult Csapról és vissza
vonulásra kényszerült a Bodrog és Ronyva mögé." 

Ennek az összefoglaló értékelésnek az a része, amely arra utal, hogy az 1. 
hegyidandár zászlóaljai már ekkor német csapatokba beosztva harcoltak volna 
a 40. hadsereg csapatai ellen, szerintem nem állja meg a helyét. Egyébként is 
a 17. szovjet hadtest támadott a Latorcától északra a Ronyva felé. Az össze
foglalót hiányosnak is érzem abban a tekintetben, hogy nem szól a 40. szovjet 
hadsereg és a 4. román hadsereg a Tisza jobb partján elfoglalt hídfőből kiin
duló támadásának fő irányáról, amelynek célja feltehetően a Hernád völgye, 
vagyis a Róza-reteszállás megkerülése volt. 

A 12-es hegyieknél előfordult tömeges átállás (vagy, ahogyan akkor mondták 
— szökés) miatt több tiszt hadbíróság elé állíttatott. Zászlóaljunk kivonása az 
arcvonalból november 16-án este kezdődött el. Közben megtudtuk, hogy a 
közeljövőben összevonják a 2. és 12. hegyivadász zászlóaljak maradványait, és 
hogy az eddigi harcokban elért sikerei miatt az új zászlóalj is a 2. hegyivadász 
zászlóalj nevet fogja viselni. 

Két napon át egyfolytában tartó menettel értünk el az Abaú j-megyei Telki
bányára, ott egy napot pihentünk, majd Boldogkőváraljára irányítottak min
ket, ahol valóban újjászervezték a zászlóaljat. A tizenkettesek belénk olvadtak, 
de még más feltöltést is kaptunk. Én a 2. század 2. szakaszának lettem a pa
rancsnoka. A század parancsnoka Borsos Balázs lett, akit ezekben a napokban 
léptettek elő századossá. 

November 28-án este Felzmann István alezredes, a létszámában feltöltött 2. 
hegyivadász zászlóalj új parancsnoka, tisztigyűlést hívott össze. A magas, be
esett arcú, erősen őszülő tiszt — néhány általános eligazító szempont vázolása 
után — bejelentette, hogy eredménnyel járt a magyar hadsereg októberben 
megbomlott egységének megszilárdítása; a magasabb parancsnokok sorából 
eltávolították mindazokat, akik nem bíznak feltétlenül a német hadsereg győ
zelmében. A zászlóalj tisztikarának a tájékoztatását hallgatva az volt a be
nyomása, hogy az új zászlóalj parancsnokot sem hatja át az optimizmus helyze
tünket illetően. (Felzmann alezredest ezután csak decemberben láttam.) 

Másnap hajnalban elrendelt riadó után századunk Gibárt községbe menetelt, 
ahol német gépkocsik vártak. Még teljesen sötét volt, amikor a berakodással 
elkészültünk és megindultunk. Azt hiszem, kevés kellemetlenebb érzés van a 
háborúban, mint a gépkocsin való szállítás. Gyorsan rohanni a bizonytalan
ság felé, vagy talán úgy is mondhatnánk, hogy a biztos rossz felé, mert hogy 
rossz, az kétségtelen, ugyanis ha a helyzet jobb lenne, akkor ráérnénk gyalog
menetben is útba indítani az erősítést. 
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A gépkocsik reflektorai csak néha-néha gyulladtak ki, különben sötétben 
haladtunk. Szentisvánbaksa község előtt gépkocsiról szálltunk. Géppuská-
saink a minket szállító német gépkocsik oldaláról lelopták a hosszúnyelű szer
számot. Ezeknek már nem kellett oktatni az ásó szükségességét. Sorakoztunk, 
majd megindultunk Alsódobsza felé. A Hernád mellett vezetett az utunk. Vir
radatkor tüzérségünk erős tüzelében kezdett. Azt mondták, hogy a felderítés 
eredménye szerint az ellenség ma hajnalban nagyszabású támadásba kezd és 
ezt már megindulása előtt szeretné szétverni a német tüzérség. 

Alsódobszán kaptuk a további parancsot. E szerint a mi századunk a 81. 
német gyalogezred III. zászlóalj nának alárendeltségébe került. Ez meghök
kentett bennünket, mert még olyan esetről nem hallottunk, hogy magyar szá
zadot német zászlóaljnak rendeltek alá. Borsos százados jelentkezett a német 
zászlóalj parancsnoknál, Henze századosnál. A német parancsnok, aki koráb
ban a döberitzi tiszti iskola tanára volt, őszintének tűnő barátsággal köszön
tötte a magyar századot. Hangsúlyozta, hogy ő csak kérni fog tőlünk, de pa
rancsot nem ad. A magyar század ügyeit Borsos százados teljes önállósággal 
fogja intézni. Ez a fogadtatás némileg enyhítette a nemzeti büszkeségünkön 
esett sérelmet. 

Mélyen felázott sáros úton értünk fel a Hernádot keletről szegélyező dom
bokra. Először egy német tüzérségi tüzelőállás környékén várakoztunk. Több 
tüzérségi gránát robbant körülöttünk, de senkit sem értek el a szilánkok. Dél
után egy német zászlóalj jobbszárnya mögé vonultunk. A „Pincék" területén 
rendezkedtünk be védelemre. 

Sötétedés után azonban az első vonal visszavonult. Mi újabb felvételi állás 
elfoglalására kaptunk parancsot. A Tetétlen nevű magaslaton elhelyezkedett 
német nehéz páncéltörő ágyúk előtt rendezkedtünk be. A következő napok 
során többször ért bennünket tüzérségi tűzcsapás. Ezek egyike alkalmával 
megsebesült Havasi hadnagy: az ő rajai felett is én vettem át a parancsnok
ságot. 

December 3-án déltájban erős tüzérségi tűz zúdult ránk. összedűlt a fejem 
felett levő kukoricagúla, tele lettem földdel. Néhány percen belül, hurrá kiál
tásokkal, nagy csoportokban, románok támadtak ránk. Arról az elmúlt na
pokban értesültünk ugyan, hogy a szovjetek oldalán románok is vannak, de az, 
hogy éppen velünk szemben, az váratlan volt. Sokat azonban nem értem 
rá ezen meditálni, mert sokan és erősen tüzelve rohamozták tüzelőállásainkat. 
A túlerőre való tekintettel elrendeltem a rajok visszavonulását a kb. 300 mé
terrel mögöttünk keresztben húzódó fasorig. Én szökelltem utolsónak vissza. 
Elérve a fasort láttam, hogy kevesen álltak meg ott, mert a tőlünk jobbra levő 
német század is visszavonult. A fasorban körülöttem csoportosulok tüzükkel 
azonban mégis megállásra kényszerítették a támadókat. Az Istenhegyen elhe
lyezett német nehéz páncéltörő ágyúk néhány perc múlva repeszgránátokkal 
lőni kezdték a románokat, akik ettől teljesen megzavarodtak és futni kezdtek 
hátra. Ezt látva megindultunk az elhagyott állások visszafoglalására. 20 fo
goly, sok fegyver és szerelvény jutott kezünkbe. Ezeket a németek vették át 
tőlünk. 

December 10-én vasárnap a német parancsnokság a felderítés adatai alap
ján tudatta velünk, hogy 9 órakor a románok ismét támadni fognak. Pontosan 
a jelzett időben megkezdődött a tűzelőkészítés és utána a nagyerejű roham. 
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A támadás súlya tőlünk balra a kúp-pont felé irányult. Nem volt más válasz
tásunk, mint újból a hátsó fasorba visszahúzódni. Ezt azonban nagyon lőtték 
a támadók, ezért kb. 100 m-re hátrább levő elhagyott aknavetőállásba rendel
tem alegységemet. A német nehéz páncéltörő ágyúk a december 3-án bevált 
módszer szerint kezdték lőni a Tetétlent. Vérfagyasztó érzés a gránátok se
bes sistergése, amint a fejünk fölött alig néhány méternyire száguldanak el. 
Kb. 11 órakor már újból a mienk volt az első fasor, de most már jóval keve
sebben voltunk. Védőkörzetembe ezért németek is kerültek, hogy a megfigyelés 
hézagmentes legyen. 

December 13-án este egy német hírvivő parancsot hozott, hogy alegységem
mel jelentkezzem a német zászlóalj parancsnokságon. Ott már várt Borsos. 
Henze mindkettőnket tájékoztatott arról, hogy visszavonulunk. A Hernád völ
gyében már a hátunk mögött dörögtek az ágyúk. 

Századunk a sötét éjszakában indult el a Kiskinizs felé. Itt sokáig vártunk, 
míg besorolhattunk. Óriási torlódás volt a kanyargós útrészen. Borsos száza
dos könnyű kis hintóval előre ment Abaújszántóra, hogy az ott lakó nagyszülei
től elbúcsúzzék. Mi meneteltünk tovább. Szántón keresztül hajnalra Pere köz
séget értük el, ahol azonban a hídon már nem engedtek át, ezért Gibártnál 
léptük át a Hernádot és jutottunk Encsre. Itt megállítottak. Nem tudtuk, med
dig maradunk, egyenlőre csak az Udvarokba alltunk be. A község izgatottan 
várta a fejleményeket. Idegesen érdeklődtek a front helyzetéről. Ugyanakkor 
kissé szánakozva néztek ránk, a leharcolt, sáros, piszkos csapatra. Engem ké
sőbb beinvitáltak egy házba, ahol fűtött szobában töltöttem néhány órát. 

Hajnalban jött meg a továbbindulási parancs. A német zászlóalj után mi is 
megindultunk. A helyzetről kapott tájékoztatás szerint a Baktától keletre levő 
magaslatokat a román csapatok elfoglalták. A magyar 24/1. zászlóalj és a 
német 81. gyalogezred támadni fog, hogy megakadályozza a románok előre
törését a baktai völgy felé. Mi a 81/III. zászlóalj tartalékaként szerepeltünk. 
A német rajok virradatkor indultak meg. A szőlők kunyhóiban várakoztunk. 
Később láttuk, hogy a magyar támadó csoport több mint száz román foglyot 
kísértet hátra. A németek felől sebesültek támolyogtak vissza. Ebből arra 
következtettünk, hogy szovjet csapatok is lehetnek velünk szemben. 

Henze százados, miután a jobbszárny bizonytalan helyzetéről jelentést ka
pott, kis törzsével maga indult a helyzet felderítésére. Engem is magával vitt. 
Erdőben, rombusz alakzatban mentünk az első vonalban levőkig és onnan a 
jobb szomszédig. A hézag azonban több volt mint egy kilométer, ezért Henze a 
mi századunkat is „megkérte", hogy jöjjön előre. Én futottam vissza a századért 
és vezettem a megjelölt terepszakasz felé. Borsossal, aki már reggel visszatért 
közénk, haladtunk előre, az ő kezében pisztoly, az enyémben géppisztoly. Las
san, óvatosan, egyik fától a másikig mozogva lopakodtunk előre. Az erdő felső 
szegélyét elérve megláttuk a németek jobbszárnyát. Éppen visszafelé húzódtak. 
Borsos kirohant az erdőből és a megrendült németeket visszavezette helyükre. 
Ekkor kezdődött meg a tető „veretése". A fák recsegtek, ágak zuhantak le. A 
gránátok közvetlen közelünkben robbantak. A kicsit hosszabbra sikerült lö
vések vérfagyasztó süvítessél siklottak el fejünk felett, hogy hátrább vala
melyik fa ágai között robbanva, kettéhasítsák annak törzsét. Lassan hullani 
kezdett a hó. A katonák ásóval, szuronnyal, tíz körömmel kaparták a keményre 
fagyott földet, hogy valami kis fedezéket készítsenek. Én is ezen munkálkod-
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tam, különösen azután, hogy egy tenyér nagyságú repesz az arcom mellett 
csapódott a földbe. Borsos alig, hogy visszajött a németektől, beugrott az 
erdőből nyíló vízmosásba. Űjból megzendült a környék. Recsegett, ropogott 
minden, még a föld is remegett. 

„Borsos százados úr megsebesült" — kiáltott valaki. Sapka nélkül, arcát a 
friss hóba ejtve feküdt parancsnokom. Hiába szólítottam, ráztam, nem felelt. 
Meghalt. Tehetetlennek, és kiszolgáltatottnak érzem magam. Hosszú percek 
múltak el, míg rádöbbentem, hogy most már én vagyok az egyetlen tiszt a 
századnál. Át kell vennem a parancsnokságot. 

Amikor végre elcsendesedett a tűz, parancsot adtam a sebesültek hátraindí
tására. Borsost Lacza őrvezető vette a hátára. A többi halottat a helyszínen 
temettük el. összesen húszan maradtunk. 

20 óra után egy német küldönc szóbeli visszavonulási parancsot hozott. 
Egyben jelentette, hogy már két órája keres minket. 

Azonnal elindultunk. A német zászlóalj harcálláspontját már üresen talál
tuk. Forró községből a sebesültekkel leküldött katonák és a németek már to
vább mentek. A falu szélső házában azonban a szakácsok megvártak és jó va
csorát adtak. Tőlük tudtuk meg, hogy az állomáson egy gőz alatt álló mozdony 
áll. Ezen jutottunk el Garadnáig, ahol utolértük a század szekereit és sebesült
vivőit. Hajnalban indultunk tovább. Ütközben érdeklődtem a 81. német gyalog
ezred felől, de csak Hidasnémetin tudtam meg, hogy Buzitádon van az ezred
parancsnokság új harcálláspontja. Már szürkület volt, amikor Buzitádra értünk. 
Századom az iskolában helyzekedett el. Éjfélkor nagy mozgásra ébredtünk. A 
németek sietve hagyták el a falut. Mi is riadoztunk, megindultunk Makranc 
felé. 

Századomból a Tiszaluc községből bevonultak lemaradtak. Bosszankodtam 
miattuk, de igazából irigyeltem is őket, hogy ilyen jó időpontot találtak. Mak-
rancon egy gépkocsivezetőtől megtudtam, hogy Buzitádot megindulásunk után 
fél órával a románok elfoglalták. Hajnal volt, mikor Szádudvaron elszállásoltuk 
magunkat. Alighogy lepihentem, kerestek. Kas őrnagy, a hegyidandár utász 
századának parancsnoka érdeklődött, hogy hogyan kerültünk ide. Miután el
mondtam a lényeget, közölte: ezennel megszűnik a németekhez való tartozá
sunk és újból a dandárnak vagyunk alárendelve. Utasított, hogy minél előbb 
induljunk meg és jussunk át a Szádalmás-Hárskút szerpentinen, mert a szov
jet és román csapatok dél felől támadják ezt az útszakaszt. Nagy nehezen át
vergődtünk a túlzsúfolt úton, s a Szilicei fennsíkon és Krasznahorka-Váralján 
át a Sajó folyó völgyében szlovák területre jutottunk. Az úton békebelien 
öltözött szlovák csendőrökkel és fináncokkal találkoztunk. „Furcsa, hogy más 
ország területén járunk. Méghozzá olyan vidéken, ahová még nem ért el a 
háború vihara" — jegyeztem fel naplómba. 

Kora délelőtt értünk Nagyveszvéresre, ahol rátaláltam a 2. hegyivadász 
zászlóalj összeverődött részlegeire. Visszaérkeztem azok körébe, akiktől no
vember végén szakadtam el. 

1944. december 20-án a községben levő hadtápnak leadtam a század feles
leges lovait. A felszabaduló lovászokból, lóvezetőkből egy szakaszra való erőt 
lehetett összehozni. A következő három nap békebeli életet éltünk. Délelőtt 
kiképzés a falu melletti dombokon, délután anyagkarbantartás volt napiren
den. Még az idő is kedvezett, a kora téleleji nap ragyogóan sütött. 
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A Nagyveszvéresen elhelyezett híradóktól megtudtam, hogy a IX. hadtest-
parancsnokság Dobsinán van. Ott szolgált a bányám, aki ugyancsak hadnagy 
volt. A Torda környéki harcok után hívták be a törzshöz az egyik vezérkari 
tiszt személyi segédtisztjének. A zászlóaljparancsnok engedélyével motorkerék
páron robogtam Dobsinára. Bátyám mint igazi frontharcost mutatott be a 
törzs tisztjeinek. (A IX. hadtest parancsnoksága az erdélyi harcok után már 
nem rendelkezett csapatokkal, az 1. hadsereg tartalékában volt.) 

A parancsnokságnál „békebeli" formaságok voltak életben, öncélú katonás
kodás folyt. Mindenki „pattogott". Pontosan be kellett tartani a referáda időt. 
Bátyám engem is csak ebben az időben tudott bemutatni a főnöknek. Mindez 
nagyon furcsának, sőt nevetségesnek tűnt számomra. Erről szóltam is az ét
kezdében és azt is elmondtam, hogy mi ott elől nem nagyon bízunk a győze
lemben. Bátyám igyekezett társai előtt valahogyan kimagyarázni helyzetérté
kelésemet, mondván, hogy bizonyára nem kaptuk még meg a csapatoknál a 
megfelelő tájékoztatást a németek Ardennekben kibontakozó, nagy sikereket 
hozó támadásáról. 

Alighogy visszatértem Dobsináról, parancsot kaptam, hogy menjek száza
dommal Krasznahorka-Váraljára. A szakaszkörletekben előkészített karácsony
fákat átadtuk szlovák házigazdáinknak, mi pedig megindultunk. Hajnali 2 
órakor érkeztünk meg. 

Néhány óra múlva ott arra utasítottak, hogy a század egy részével menetel
jak tovább Hárskútra, ahol a leventeköteles fiúk összefogdosásában kell közre
működnünk. A falu határához érve — nagy megkönnyebbülésünkre — meg
változott az elgondolás. 

„Az egész századot előre kell vonni a Szilicei fennsíkra, ahol a Hegyi-tanya 
épületében fogunk elhelyezkedni a Felzmann alezredes parancsnoksága alatt 
tevékenykedő harccsoport tartalékaként" — így szólt a dandárparancsnokság 
hadműveleti osztályvezetőjének (Szilágyi vezérkari százados) személyesen 
adott utasítása. 

A tanyát, amelyet a Hárskúttól kiinduló, sokat kanyargó szerpentinen lehetett 
megközelíteni, a fennsíkot védő kötelék parancsnoksága foglalta el. Egy na
gyobb lakóházból és két hosszú istállóépületből állt. Az egyik istállóban kap
tunk helyet. ., 9 

Délután magas szemlélő érkezett a Hegyi-tanyára. Az 1. magyar hadfe'reg 
nyilas, s e mellett kegyetlen ember hírében álló parancsnoka, László altábor
nagy jött ki egy német ezredes társaságában Felzmann alezredes harcálláspont
jára. Látogatásának célja egyrészt a tőlünk jobbra védő német zászlóalj pa
rancsnokának a leváltása, aki állítólag tiszteletlenül viselkedett a magyar harc
csoportparancsnokkal, másrészt a 24. magyar hadosztály védelmének átszerve
zése volt, mivel az a döntésnek megfelelően átveszi a hegyidandár védőszaka
szát és így az egész fennsíkot fogja védeni. 

Amikor a szemlélők eltávoztak, már leszállt az este. Karácsony éjszakája volt. 
A rózsaszín nyomjelzős lövedékek és az ott felröppenő világító rakéták helyet
tesítették a karácsonyi gyertyák és csillagszórók fényét. Az első vonalban a 
helyzet nyugodt volt. Ne is legyen semmi mozgás, hogy a másnapra tervezett 
leváltás simán megtörténhessen — mondta az egyik meglátogatott hegyivadász: 
századparancsnok. 
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A következő nap délelőtt (december 25-én) közölte velem a harccsoport
parancsnok, hogy a fennsík 704-es magassági pontja ellen, amely a napokban 
a románok kezére került, keleti irányból támadást szervez Hadvári vezérkari 
őrnagy csoportja. Ehhez a támadáshoz kell nekünk a mi oldalunkról (nyugat
ról) csatlakoznunk. A parancsot kiadó Váry alezredestől azt az ígéretet kap
tam ,hogy a támadási cél elérése után a 12-es ezredtől érkezők azonnal leválta
nak. 

Amikor este megindultunk, kihaltnak tűnt minden. Hóval borított mélyedé
sek, kisebb emelkedők, tisztások, cserjések váltakoztak. Óvatosan haladtunk 
előre. Két-három perc elteltével hangos, román nyelvű tűzparancs után 
négy golyószóró kezdte ontani ránk a tüzet, s néhány világító rakéta is felröp
pent. Mindenki fedezék mögé bújt. Nem volt sok idő a gondolkodásra. Teli 
torokkal „hajrát" kiáltottam. Példámat, ha sokan még félve is, de követték. 
Néhány pillanat múlva viszont egetverő és félelmetes hangzavar támadt. Kato
náim felugrottak és törtetni kezdtek a nem túl mély hóban előre. Röviddel 
ez után elcsendesedtek a golyószórók, de akkor már üres árkokon, elhagyott 
hátizsákokon, fegyvereken ugráltunk keresztül. A hajrázás nem szűnt. Futot
tunk tovább előre. Elértünk a fennsík meredek sziklafalához. Itt már csak 
bokrok voltak. A körvédőképesség figyelembevételével helyezkedtünk el. Be
ásni nem tudtuk magunkat, mert a vékony hóréteg alatt sziklás volt a talaj. 
Tízen hiányoztak a századból. Megsebesültek? Vagy a tömött hátizsákok von
zották őket? (Ez az utóbbi feltevés igazolódott be.) 

— Jöhet a 12. gyalogezred megfelelő százada, hogy leváltson minket — 
gondoltuk. Mi a támadási célt elértük, most rajtuk a sor. Ám az ígért váltás 
csak 28-án este következett be. 

Késő éjszaka volt már, amikor végre levergődtünk a Hegyi-tanyához, ahol 
most már csak a 24. magyar hadosztály 12. gyalogezredének törzse volt. Innen 
Krasznahorka-Váralj ára, majd másnap Rekettyeújfalura, újév másnapján pe
dig az ismerős Nagyveszvéresre irányítottak, ahol végre megkezdődött a zászló
alj feltöltése, illetve újjászervezése. Űj parancsnokot neveztek <ki Nagy Sándor 
főhadnagy — eredetileg is hegyi szakképzettségű tiszt — személyében. A meg
újított zászlóaljban ismét a 2. század parancsnoka lettem. 

Január 8-án arról értesültünk, hogy az 1. hegyidandár-parancsnokság Sajó-
kazáról Breznóbányára települt át. Négy feltöltött hegyivadász zászlóalja azon
ban az 1. hadseregparancsnok parancsára a Szilicei-fennsíkon védő 24. had
osztály mögött maradt, biztonsági okból, Lőcsey vezérkari százados parancsnok
sága alatt. Ezt a hírt keserű szájízzel vettük tudomásul. 

A zászlóaljaknak a terv szerint január 21-ig kellett befejezniük az új állo
mány átképzését és az összekovácsolást. Azonban már január 13-án berendel
ték zászlóalj parancsnokunkat a 24. hadosztályparancsnoksághoz, ahol közölték 
vele a felderítés adatait, mely szerint a román csapatok a közeli napokban 
nagy erejű csapást fognak mérni a Szilicei-fennsíkon levő magyar erőkre 
abból a célból, hogy ott a védelmet áttörve a Sajó völgyébe jussanak és elfog
lalják Rozsnyót. „Fel kell készülnünk a közeli alkalmazásra" — szólt a parancs. 

14-én este rendelték el a riadót. Gépkocsik érkeztek értünk a községbe. Há
rom fordulóval vitték zászlóaljunk harcos állományát előre a már ismerős 
Hárskút községbe. Innen már gyalogmenet következett. A fennsíkra felérve 
jobbra tértünk le az útról. (Két és fél héttel ezelőtt a fennsíknak az úttól 
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balra eső területén működtünk.) Már virradt, amikor megállttuk. A 24. had
osztályparancsnokságról kiküldött tiszt közölte velünk, hogy tüzérségi tűz
előkészítés után a fennsíkon befészkelődött ellenség ellen támadtunk. A zászló
alj kétlépcsős harcrendet vett fel. Ezt követően másfél óra is eltelt, de még 
mindig egyhelyben vártunk. Végül mégis csak megzendült az ég. Nyilván a 
pontatlan álláspontmeghatározás miatt mi is benne voltunk saját tüzérségünk 
szórásában. Talán ez volt a legborzasztóbb a háborúban, mikor akaratlanul 
egymást pusztítottuk. Űjonnan alakult zászlóaljunk ezzel már a harcbalépés 
előtt elvesztette lelkierejének nagy részét. Nem voltunk beásva, támadáshoz 
készültünk. Ennek következtében ötven körül volt a halottak és a sebesültek 
száma. 

A támadás a rendeződés végrehajtása után fél órás késéssel indult meg. 
5—600 méterre jutottunk csupán előre az erős tűz miatt. Minden következő fa 
elérése, minden előreugrás újabb és újabb lelkierőgyűjtést kívánt. Szerencsére 
olyan helyen akadtunk el, ahol néhány nappal előbb egy magyar zászlóalj
parancsnoki harcálláspont lehetett. Gyorsan hagyhatták el ezt a helyet, mert 
még pokrócokat is találtunk az árkoikban. 

Támadásunkat követően kétnapos nyugalom következett. Saját parancsnok
ságunknak bizonyára nem volt több ereje a betörés teljes felszámolásához. 
A harmadik nap délutánján egyre erősödő harci zaj hallatszott jobbra és balra. 
Ügy ítéltem meg, hogy zászlóaljunkat teljesen bekerítették. Hívtam Nagy fő
hadnagy telefonját, de az nem felelt. A központ a harccsoportparancsnokságot 
kapcsolta. Neki jelentettem megállapításaimat. Eleinte hitetlenkedett, de aztán 
hirtelen felkiáltott: „Jézus Mária, már itt is lőnek!" „Törjenek ki!" Ezután 
megszakadt a beszélgetés. Kiugrottam a fedezékből. Éppen jókor, mert a ritkás 
erődben a mi irányunkban is feltűntek az előrenyomuló román katonák. Egy 
sűrű cserjés felé vettem az utamat, a szakaszok követtek. A tüskéktől össze
karcolva, megtépve, de teljes létszámmal kijutottunk a gyűrűből. A zászlóalj 
másik két századának zöme fogságba esett. 

Az éjszakát a Hegyi-tanyán töltöttük. Itt hallottuk, hogy a román csapatok 
áttörték a 24. hadosztály állásait és kijutottak a Sajó völgyét délről kísérő 
sziklafal széléhez. „Holnap az összes megmaradt erővel ellenlökést kell végre
hajtani a műút felől" — szól a parancs. Mások mellett az én századom is beve
tésre került. Reggel 9 óra tájban indultunk meg a kijelölt készenléti helyről. 
Alig tettünk meg 500 métert, amikor a közvetlen közelemben egy gránátvető
ből kilőtt gránát robbant. Rövid időre minden elsötétült előttem. 

Néhány perc elteltével lábra álltam, átadtam a parancsnokságot helyette
semnek, majd véres homlokkal, szilánkoktól feltépett bal karral elindultam a 
segélyhely felé. Zászlóaljparancsnokom azonnal rendelkezett gyors hátraszállí
tásom érdekében. A zászlóalj-segélyhelyen bekötöztek, majd több más sebesült
tel együtt szekéren levittek a Hárskúton települt ezred-segélyhelyre. Eközben 
elvesztettem az eszméletemet. Arra ébredtem, hogy sebesültszállító gépkocsin 
visznek Rozsnyón keresztül a nagyveszvéresi hadosztály-segélyhelyre. Emlék
szem, hogy rettenetesen sok sebesült feküdt egy iskolai tanteremben és a folyo
són. Amikor engem éjfél előtt néhány perccel a műtőasztalra tettek, hallot
tam, hogy aznap az 1086-ik sebesültként vettek nyilvántartásba. 1945. január 
19-ét írtak. A szilánkok kioperálása céljából 21-én hajnalban Dobsinára szállí
tottak. Itt alighogy végrehajtottak egy műtétet rajtam, megint szállítás követ-
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kezett, mert a román előretörése miatt a kórház maga is hátratelepülni kény
szerült. 

A hazánkban megjelent hadtörténelmi művek a Hernád, a Sajó és a Bódva 
folyók körzetében lefolyt harcokról igen csak szűkszavúan szólnak. Az általam 
ezideig fellelt legkonkrétabb említésük A magyar királyi honvédség című 
könyv 416. oldalán olvasható: „ . . . E szerint a 27. szovjet hadsereg főerői a 
Sajó, részei a Bódva völgyében támadtak. Velük szemben a XVII. német had
test a 3. és 4. hegyivadász hadosztállyal, valamint az 1. magyar hegyidandárral 
a Sajó és a Hernád közöt t . . . védett." 

Az idézett szövegnek a német csapatokra való utalása bizonyos kétségeket 
támaszt bennem, miután csak a hegyi hadosztályokat említi meg. Naplóm és 
az annak alapján készített vázlatok ugyanakkor a 81. német gyalogezredet 
(vagyis nem hegyi ezredet) jelölik meg az ott harcolók közül, amely nyilván 
egy gyaloghadosztályhoz, nem a hegyi hadosztályok valamelyikéhez tartozott. 
Nem teljes az idézetben adott felsorolás abból a szempontból sem, hogy nem 
szerepel benne a magyar 24. hadosztály, amely ugyancsak ott harcolt. 

A decemberben és januárban e térségben lezajlott harctevékenységről a 
Nagy Honvédő Háború története 1941—1945 című kapitális szovjet mű IV. 
kötetében az olvasható, hogy a Hernád völgyében, majd Rozsnyó irányában a 
4. román hadsereg és a 40. szovjet hadsereg részei támadtak. Mindkét sereg
test a 2. Ukrán Front állományába tartozott és annak jobbszárnyán helyezke
dett el. A 4. román hadseregtől északabbra a 4. Ukrán Front seregtestei tevé
kenykedtek. Az említett mű idézi a szovjet főhadiszállás 1944. december 31-i 
direktíváját, amely a Szilicei fennsíkon folytatott harctevékenységek szélesebb 
keretére utal. Ezek szerint: „Abból a célból, hogy a 4. Ukrán Front balszár
nyának és a 2. Ukrán Front jobbszárnyának csapatai elérjék a Poprád és a 
Garam folyó vonalát, a frontok belső szárnyain levő seregtesteknek egybehan
golt csapásokat kell mérni a 4. Ukrán Front erőivel Szmolnik-Spisska Nova Ves 
(Igló) irányában Kosicét (Kassát) megkerülve, a 2. Ukrán Front erőivel pedig 
Roznavára (Rozsnyóra) és Dobsinára." 

A román csapatok tevékenységéről részletesebben az általam megismert 
forrásmunkák nem szólnak. Gosztonyi Péter Vihar Kelet-Európa felett (Nép
szava, 1990.) című tanulmánykötetének egyik részében is — amely A román 
csapatok Magyarországon 1944—1945-ben címet viseli — csak egy halvány 
utalást találunk az ebben az irányban működő román csapatokra, de minden 
konkrétum nélkül. 

Itt tartom szükségesnek szólni az 1. hegyidandár békehelyőrségeiben meg
alakult pótalakulatok sorsával kapcsolatos adatokról. 

A Honvédelmi Minisztérium Központi Irattára 1961-ben megjelentetett anya
gának (Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységé
nek tanulmányozásához (1939—1945) 309. oldalán az Irattárban levő veszteségi 
kartonok alapján összeállított táblázatban az alábbi adatok szerepelnek: 

„Az 1. hegyi táb. pótdd.-t (2. 3. 4. hgyv. és a 20. hv. pótzlj.) 1944. augusztus 
közepén szervezték meg. Az erdélyi harcokban elszenvedett nagy veszteség 
után maradványai a Felső Tiszától Szlovákia területére sodródtak. 

Útvonaluk: 1944. IX. 15. Szászrégen; IX. 23.: Tordatúr; X. 4. Kolozsvár; 
X. 20. Tokaj; X. 21. Nyíregyháza; X. 25. Beregleányfalu; XII. 4. Monok; 
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(Abaúj T. ) XII. 13. Monaj; XII. 14. Alsólánc; XII. 13. Sátoraljaújhely; XII. 15. 
Felsőgagy (Abaúj T.) Forró; I. 2. Rozsnyó; I. 16—19. Hárskút (rozsnyói járás); 
I. 23. Besztercebánya; II. 12. Trencsénteplic ; III. hó elején a 2. hgyv. zlj. részei 
Sopron környékén tűntek el." 

Saját emlékeim, bár nem mondanak ellent ezeknek az adatoknak, de nem 
is erősítik azokat. Naplómban nem szerepel egyetlen olyan utalás sem, hogy 
1944/45 telén hegyi pótalakulatokból származó katonák kerültek volna hoz
zánk, vagy Hárskútra. Az is hihetetlennek tűnik számomra, hogy a 2. hegyi
vadász zászlóalj (nyilván a pótzászlóalj) részei Sopron környékén tűntek volna 
el. 

Valamivel hihetőbbnek tűnik az 1. póthegyidandár sorsát illetően az a meg
állapítás, amely a Magyarország hadtörténete 2. kötetének 411. oldalán olvas
ható, mely szerint: „A volt 2. magyar hadsereg alakulatai közül a 25. gyalog
hadosztályt november közepén kivonták az arcvonalból. Feltöltésére a Dunán
túlra irányították a 7. tábori póthadosztállyal együtt, amelybe beolvasztották 
az 1. és a 2. póthegyidandár maradványait." Ehhez az a megjegyzésem, hogy a 
hegyieknek csak nagyon kis része sodródhatott a Dunántúlra. 

Visszatérek emlékeimhez, 1945. év első felének történetéhez. 
Az operáló asztalról január 21-én hajnalban egy zsúfolt mentőkocsiba pré

seltek fel, mert a kórház éppen áttelepülőben volt. Havas, először felfelé, majd 
lefelé vezető szerpentinen jutottunk egy vasútállomásra, ahol vonatra raktak. 
A vonat útja a hegyek között Besztercebányán és Zólyomon át Trencsénbe vitt. 
A partizánok ebben az időben nap mint nap robbantgatták a katonai szállít
mányokat és a vasútvonalakat. A marhavagonokból álló, sebesülteket szállító 
szerelvényünket azonban nem bántották. A trencséni vasútállomásról egy 
vagonnyi sebesült tisztet Trencsénteplicbe szállítottak és itt a magyar hadsereg 
reprezentatív hadikórházában, az úgynevezett Gumipalotában helyeztek el. Ez 
a kórház tele volt a legkülönbözőbb címen „gyógykezelés alatt álló" ezredesek
kel és alezredesekkel. Igazi háborús sebesült érkezésünkig alig akadt. Már az 
első napon hallottunk arról, hogy német szemlélők várhatók, akiknek minket 
fognak mutogatni. 

A trencsénteplici hadikórházban elsőrendű volt az ellátás. Aki nem hallga
tott rádiót, azt képzelhette, előkelő szanatóriumban gyógyul, a világban béke 
van, az emberek jólétben élnek. 

A trencsénteplici tiszti hadikórházból 1945 februárjának közepén bocsátot
tak el. Ekkorra már jól begyógyultak szilánk ütötte sebeim. A minden kényel
met biztosító szanatóriumtól nehéz volt megválni. Nem tudtam, hogy mit hoz 
a jövő. Abban azonban bíztam, hogy vissza tudom verekedni magam a hegyi
vadászokhoz, ahol ismerőseim voltak és ahol viszonylag biztonságban érezhet
tem magam. 

A zsolnai személyirányító állomáson valóban meghallgatták kérésemet és 
egy morvaországi járásba irányítottak. Ott találtam rá egykori zászlóaljamra, 
amelyet január végén vontak ide hátra újabb feltöltésre. Az 1. hegyidandár 
további alakulatai ugyancsak ezen a környéken voltak akkor még. 

A zászlóaljnál sok új emberrel találkoztam, örömömre azonban változatlanul 
helyén volt Nagy Sándor főhadnagy, zászlóaljparancsnok, aki ekkor már ta
pasztalt vezetőnek számított és néhány olyan tiszt is, akivel még a békeidő-

— 133 — 



szakból eredt ismeretségünk (Havasi hadnagy, Benyó zászlós). Bár visszatéré
semre nem számítottak, újból én lettem a 2. század parancsnoka. A legénység 
döntő része új volt. Különböző megszűnt alakulattól kerültek a zászlóaljhoz. 
Haditapasztalata csak keveseknek volt. 

Néhány kiképzéssel eltöltött nap után — március elején — azt a parancsot 
kaptuk, hogy meneteljünk a Kiskárpátokon, Galántán, majd a Csallóközön át 
a Dunántúlra, azzal a céllal, hogy ott csatlakozzunk a németek nagy tavaszi 
támadásához. 

Hét napon át naponta 32—34 km-t kellett megtennünk. Sok lábfeltörés jelez
te a nem mindennapi teljesítményt, ám a hangulat mégsem volt rossz, mert 
hazafelé vitt az út. 

Győrön haladtunk keresztül, amikor megtudtuk, hogy a szovjet csapatok meg
állították a németek ellentámadását és friss erők bevetésével támadásba len
dültek. Ezért tehát mi védeni fogunk — kaptuk a parancsot. 

A helyzet ellentmondásosságát jelezte, hogy legalább egy tucat Párduc 
típusú német harckocsi mellett mentünk el és egy német tiszt a csodafegyver 
közeli bevetésének emlegetésével üdvözölte zászlóaljunkat Győr elhagyásakor. 
A németek győzelmét ennek ellenére akkor már igazán senki sem hitte. Azt, 
hogy mi vár ránk, és hogy ezután mi lesz, alig sejtettük. Fáradtan menetel
tünk a Rába töltésén dél felé. Megéheztünk, nyomta lábunkat a kapca. A mi
előbbi megérkezés, mosdás és jóízű vacsora volt a közvetlen vágyunk. 

Az 1. hegyidandár fő ellenállási vonalát a Rába balpartján jelölték ki. Az én 
századomat a folyótól keletre levő Marcal-csatornához rendelték, azzal, hogy 
egy szakasszal még azon is túl foglaljunk hídfőállást. A folyóvédelemnek ez a 
módja elvben ismert volt előttem, de a valóságban első ízben találtam magam 
ilyen feladattal szemben. Az akadémián tanult elvek alapján munkálkodtam 
azon, hogy a védelmet és annak tűzrendszerét a lehetőségekhez képest jól meg
szervezzem. Ám tapasztaltam, hogy ez képtelenség, mert a zászlóalj egész védő
körletében csak egy páncéltörő ágyú volt. A bennünket támogató tüzérségnek 
pedig alig volt lőszere. Erről az üteg parancsnokától, Papp Albert hadnagytól 
értesültem. 

Még folyt az állások kiépítése, amikor jelentették nekem, hogy a tétlesvári 
hídnál kérésinek. A vendég, aki a IX. hadtestparancsnokság gépkocsijával oda
érkezett, a bátyám volt. Búcsúzni jött. 

— Ügy összeomlott a németek dunántúli támadása, hogy Bécsig meg sem 
tudnak majd állni — így mondta. A hadtest vezérkari főnök máris parancsot 
adott a csomagolásra. Fájó szívvel és nagy aggodalommal váltunk el egymástól. 

Vitéz Koeves Toronyi Ferenc volt vk. őrnagy (a bátyám által említett hadtest 
vezérkari főnök) Elfelejtett seregtestek című visszaemlékező írásában arról 
olvasunk, hogy ,,A IX. hadtest parancsnokságot március közepén Szlovákiából 
áthelyezték Győr területére." „Innen irányítottuk a 27. gyaloghadosztály és 
egy hegyidandár harcait. Majd a Szent László hadosztályt is alánk rendelték, 
de mire Pápára mentem utánuk parancsnokát adni, eltűntek. Az orosz támadás 
lendülete azonban túlhaladott minden rendszeres és 'következetes intézkedést." 

1945 március második felében szépen tavaszodott. A vidék békés hangulatot 
árasztott. A hídfőállás területéhez kapcsolódó tétlesvári gazdaságban azonban 
mégsem folyt a szokásos tavaszi munka. Az intéző fő gondja nem a vetés, 
hanem a versenylovak elszállításának megszervezése volt. A lovak idegesen 
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dobogtak a szállítókocsik pallóján, mintha éreznék, hogy aligha látják viszont 
csempézett istállóikat. 

A tétlesvári gazdaság udvara néhány nap múlva már nem a lovak dobogá-
sától, hanem a faszéngázzal üzemeltetett tehergépkocsik pöfögésétől volt han
gos. A Pápa felől menekülő németek a közeli úton igyekeztek a Marcal-csator
nán, majd a Rábán átvezető hidakon nyugatra. Mi egyre nagyobb keserűséggel 
néztük, hogy mi mindent visznek magukkal szövetségeseink. 

Védelmünket egy erős szovjet csapás néhány óra alatt felgöngyölte. Nem
csak a Marcaltól, hanem a Rábától, majd a Hanság-csatorna vonaláról is 
visszavetett bennünket. 

így jutottunk el Mosonszen t Jánosra, ahol 1945. március 28-án este az 1. 
hegyidandár vezérkari főnöke, Szelepcsenyi vezérkari őrnagy, zászlóaljunk 
egybegyűlt tisztikarának azt a kérdést tette fel, hogy hajlandók vagyunk-e 
szembefordulni a németekkel. Igenlő válaszunkat örömmel vette tudomásul, 
de meghagyta, hogy várjuk meg az erre vonatkozó parancsát. A közelben levő 
német csoportokat csak akkor fegyverezzük le, ha a megbeszélt jel eljut hoz
zánk. Még tájékoztatott arról is, hogy a szovjet parancsnoksággal felvette az 
összeköttetést, ahol tudomásul vették az 1. hegyidandár elhatározását, mi
szerint nem hagyja el az ország területét és hajlandó szembefordulni a néme
tekkel. 

Szelepcsenyi vezérkari őrnagy bejelentése nagy izgalmat keltett. A szembe
fordulás addigi életünk legveszélyesebb pillanata, így érezte ezt mindenki, 
viszont nincs más reális alternatíva. Az ország területét nem hagyjuk el. 
Ausztriában nincs semmi keresnivalónk. A szembefordulás persze nem lesz 
sima ügy. A németek bizonyára lőni fognak bennünket. A szovjetek maga
tartása is kétséges. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok foglalkoztattak szinte 
mindenkit. Sokat találgattuk, hogy miként alakulhatott ki a szembefordulásra 
vonatkozó elhatározás a dandárparancsnokságon. Ki volt a kezdeményező? 
Szelepcsenyi az értelmi szerző, mert Baráthosi ezredes, a parancsnok ny i las . . . 

A vezérkari őrnagy által jelzett parancs késett, sőt március 30-án délután 
megrökönyödve láttuk, hogy 50 egynéhány német harckocsi halad át védő
állásunkon és tör előre Bősárkány felé. Honnan kerültek ezek elő? Ilyen körül
mények között reális-e a szembefordulás? Talán helyesebb lenne „lelépni?" 
Tarr őrmesterrel, a század szolgálatvezetőjével latolgatni kezdtük a Fertő 
nádasaiba történő „költözködést." Ügy képzeltük, hogy a következő napokban 
sorra kerülő visszavonulásnál az egész századdal odamegyünk. Időközben 
azonban újból feltűntek a német harckocsik az úton, de most már visszafelé. 
Számuk erősen megfogyatkozott. A távolban égő harckocsik füstje emelkedett 
a magasba. 

Besötétedéskor parancsot kaptunk, hogy vonuljunk a Mosonszentjánostói 
nyugatra levő Jessze-majorba, az egyik, névről jól ismert, Habsburg-főherceg 
uradalmának központjába. Ez a major kisebb falunak is beillett, ennek elle
nére már zsúfolt volt, amikor odaértünk. Éjjel 2 órakor hivatta a tiszteket a 
dandár tüzérparancsnok, Kossuth Sándor ezredes (a legendás hírű család tagja). 
Közölte, hogy az ország nyugati határához érve beszüntetjük a harcot, szembe
fordulunk a németekkel, bevárjuk a szovjet csapatokat és átallunk. A tisztek 
közül, aki akar, mehet Ausztriába. 

— 135 — 



— No végre, itt a parancs. Tudtuk, vártuk, hogy elhangzik. Óriási izgalmat 
keltett a bejelentés. Megtörtént, amire egyénileg nem tudtam, de a katonáim
mal szembeni felelősségérzetem miatt nem is akartam rászánni magamat. Most 
végre a parancsnokság adott utasítást. így a jó. Az ilyen megoldás méltó a 
hegyidandárhoz. 

Visszatérve századom katonáihoz, naplóm tanúsága szerint, a következő 
parancsot adtam ki: 

— „A fasorban és a szalmakazlak előtt beássuk magunkat. Olyan alaposan, 
hogy egy lépést sem sodródhatunk tovább hátra. Magyarország területét nem 
hagyjuk el." 

Senkit sem kellett nógatni a munkára. A lövészgödrök gyorsan mélyültek. 
Már pirkadt, amikor Havasi Béla hadnagy, zászlóaljunk első századának 

parancsnoka megkeresett és közölte, hogy ő mégsem fordul szembe a német 
szövetségesekkel. Kért, hogy tartsak vele, hiszen iskolatársak voltunk, azonos 
nevelést kaptunk. Javaslatát visszautasítottam, de őt lebeszélni az Ausztriába 
távozásról nem tudtam. 

Gosztonyi Péter neves történész Vihar Kelet-Európa felett címen 1990-ben 
megjelent tanulmánykötetében több olyan megállapítást tesz, amelyek témánk 
szempontjából igen érdekesek. Íme néhány idézet: 

A 65. oldalról: „. . .Hitlernek 1945 első hónapjában komoly katonai tervei 
voltak a Duna-medencével. Ha nem is a Kárpátokig, de a Duna vonalát Esz
tergomtól a Dráváig — Budát beleértve — vissza akarta foglalni. Ebből a 
célból 1945 februárjában a már a Dunántúlon meglévő 2 német és 1 magyar 
hadsereg mellé egy 4. hadsereget is átcsoportosított." 

A 76. oldalról: „ . . . Wöhlernek (a német hadseregcsoport parancsnokáról 
van szó) . . . zseniális ötlete támadt : miért vállalná magára a magyarországi 
front összeomlásáért a felelősséget? Legyen ez csak a magyarok »bűne«. Ekkor 
már eldöntött dolog volt, hogy Szlovákiából a Dunántúlra kerül az 1. magyar 
hadsereg, amely 4, illetve 5 seregtestből (hadosztályból) állott." (Ezek közül 
az egyiknek az 1. hegyidandárt tarthatták, a többi hadosztályokról akkor 
semmit sem tudtam, de most is csak a 27. gyaloghadosztályról és a Szent László
ról tudok. Talán a Szlovákia területén április 6-án átállt 24. magyar hadosz
tályt is ide sorolhatjuk. — M.L.) 

„A németek terve az volt, — így beszélték azt meg Szálasival —, hogy a 
dunántúli arcvonalat teljes egészében átadják az 1. magyar hadseregnek. Pró
báljon az saját földjén rendet teremteni. így legalább ők, a németek meg
szabadulnak a Führer előtt a vereség következményeitől." 

A könyvből megtudhatjuk, hogy László Dezső vezérezredes az 1. magyar 
hadsereg parancsnoka, Csettkey László vezérkari ezredes véleményét elfogad
va, nem vállalta el ezt a kilátástalan feladatot. 

A 78. oldalról: „ . . . A Vörös Hadsereg magyarországi offenzívája a Dunától 
északra és délre eső területeken sikert sikerre halmozott. A szovjet páncélosak 
előtt feltűnt Pozsony. A Dunántúlon pedig egyes orosz ékek április első nap
jaiban az osztrák-magyar határ közelébe értek." (A mi terepszakaszunkon 
április 1-én történt meg ez — M.L.) 

A már többször említett Dombrády—Tóth-könyv 435. oldalán ez áll: 
„Az 1. hegyidandár március 26-án visszavonult Rábaszentmihály—Mária-

hida—Árpás körzetébe, melyet rövid ideig tartott, majd hónap végére Moson-
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Szolnoknál az osztrák határra szorult." (Itt két hiba van. Máriahida helyesen 
Mórichida, Mosonszolnok — Mosonszentjános). Az idézett könyv 442. oldalán 
az 1. hegyidandár további sorsáról a tényeknek megfelelően ez olvasható: 

„Az 1. hegyidendár zöme, több mint kilencezer ember, a Mosonszentjános 
melletti Jessze-majornál Kossuth Sándor ezredes dandár-tüzérparancsnok és 
Szelepcsényi Tibor vk. őrnagy vezetésével szervezetten átállt a szovjet csapa
tokhoz." (Ez április 1-én a kora reggeli órákban történt. Ezért furcsa, hogy 
erről a tényről a május 8-ai események között tesz említést a könyv. — M.L.) 

A szovjet harckocsik április 1-én virradat után egy órával tűntek fel. Mi 
Jessze-major északi részén levő, emeletnyi magas szalmakazlak környékén 
voltunk beásva. Körülöttünk német harckocsik álltak. Amikor észrevették a 
szovjet harckocsikat, csak egy-két lövést adtak le és máris megindultak hátra
felé. Velünk nem törődtek. A major szélén levő magyar katonák izgatottan, 
fehér kendőket lobogtatva várták a fejleményeket. Az élen támadó szovjet 
harckocsizók „Igyitye damoj!" (Menjetek haza!) felszólítás hangoztatásával 
Mosonszentjános felé irányítottak hátra, miután a fegyvereket letetették 
velünk. 

A községig terjedő sík területen egy támadó szovjet hadosztály harcrendjé
ben jöttünk hazafelé. Katonai szemmel nézve páratlanul szép kép tárult elénk. 
A teljes sebességgel előretörő harckocsialegységeket szétbontakozott lövészszá
zadok követték. A hézagokban páncéltörők nyomultak előre. Az első lépcső 
mögött aknavetők, majd újabb lövész alegységek következtek, ezek mögött 
egy-egy terepjáró rádiós gépkocsi haladt. Tüzérütegek vonultak tüzelőállásba, 
önjáró és gépvontatású légvédelmi ágyúk lőttek a fel-feltűnő német repülő
gépekre. 

Mosonszentjános szegélyén újabb gyalogsági kötelékek tűntek fel, ők már 
teljesen kiépített lövészgödrökben álltak. A község szélén levő szeszgyár mögül, 
fülsiketítő hangot hallatva, tüzelni kezdtek a sorozatvetők, a „katyusák" ; a köz
ség mögül nagy űrméretű lövegek lőtték a visszavonuló németeket. Ez a lát
vány meggyőzte az akkor átállt tiszteket, hogy nemcsak érzelmileg, hanem a 
realitások figyelembe vételével is helyes lépés volt, amikor megtagadták a 
Szálasi-kormány további szolgálatát. 

Mosonszentjános községbe érve a hegyidandár embereit beterelték a szesz
gyár udvarára. Megkezdődött a fontosabb beosztású tisztek kihallgatása. Mivel 
ilyenekből elég sok volt, már délutánra járt az idő, amikor sorakoztattak és 
elindítottak bennünket Bősárkány felé. Elől ment a 2. hegyivadász-zászlóalj. 
A mellettünk hintón elhaladó Kossuth ezredest megéljeneztük. Nótaszóval me
neteltünk, amiben az is kifejezésre jutott, hogy f eloldódó ban van az a belső 
feszültség, ami a szembefordulás és az átállás kapcsán mindenkit eltöltött, 
örültünk, hogy szerencsésen alakultak a körülmények és lényeges veszteség 
nélkül oldódott meg hosszú idő óta vajúdó problémánk. A bennünk kavargó 
érzések még nem fogalmazódtak szavakká, mondatokká, csak a katonadalok 
vidám éneklésében éreztették hatásukat. 

A Hanság-csatornánál a zöldsapkás kísérők (később megtudtuk, hogy határ
őrök) letereltek bennünket egy mellékútra, mert a híd fel volt robbantva és 
szükséghídon lehetett csak a csatornán átjutni. Míg vártunk, a híd előtt egy 
parancsnoki gépkocsi állt meg. Magas rangú utasa oroszul tudó tisztet keresett. 
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Én léptem hozzá. Azt kérte, hogy mutassam meg a térképen azt a helyet, ahol 
átálltunk. Míg kerestem az orosz feliratú térképen Jessze-majort, közben már 
mondtam is, hogy ez a hely egészen közel van a német határhoz. A tábornok 
menten kioktatott, hogy az nem német, hanem osztrák határ. Az átállás helyét 
megtalálva a tábornok ráírt valamit a térképére és azt mondta, hogy átállá
sunkkal lényegesen kedvezőbb helyzet alakult ki Bécs felé tartó támadásuk
hoz. A tábornok, akit a kísérők „haditanácstag elvtársnak" szólítottak, kezét 
nyújtva búcsúzott tőlem. Visszatérve az enyéimhez alig győztem válaszolni az 
érdeklődőknek. 

Bősárkány községhez közeledve az úton mellettünk folyamatosan vonult 
előre a szovjet tüzérség, a ragyogó kék égen pedig állandóan láthatók voltak 
a vörös csillagos csatarepülőgépek. A falvakban és az útkereszteződésekben 
forgalomszabályozók „dolgoztak," többségükben lányok. Érdeklődésünket fel
keltette, hogy az út két oldalán feliratos táblák és jelszavakat feltüntető transz
parensek voltak. Tőlem kérdezte mindenki, hogy mi van rajtuk. Az ellenség 
teljes megsemmisítéséről, a biztos győzelemről beszéltek a táblák és Sztálint, 
továbbá a hadvezéreket, főként Malinovszkij marsallt — mert hiszen ebben a 
sávban ő volt a főparancsnok —, valamint a kommunista pártot éltették. 

A bősárkányi éjszakázás után Győrbe menetelnünk. Itt a fogolytáborrá ala
kított laktanyában Kossuth ezredes kérte a tábor parancsnokát, hogy az 1. 
hegyidandárt adja át az akkor megalakulófélben levő demokratikus magyar 
hadseregnek, mert mi hajlandók vagyunk részt venni a német hadsereg elleni 
harcban. A kérésünket meghallgató szovjet őrnagy üdvözölte elhatározásunkat, 
de közölte, hogy az ügyet végérvényesen csak Budapesten lehet megoldani, 
ezért útba indított bennünket a fővárosba. 

Megörültünk a hírnek. Győrt is nótaszóval hagytuk magunk mögött. Jóked
vűen meneteltünk. A pihenők alkalmával a lakossággal is szót tudtunk váltani. 
Az élet mindenütt kezdett visszatérni a normális kerékvágásba. Emlékszem, 
hogy az egyik községen áthaladva tapsolva köszöntöttük a harcok során meg
rongált házak tetején dolgozó cserepeseket, ő k meg elismeréssel néztek ben
nünket, a lépést tartva haladó, rendesen felöltözött magyar hegyivadászokat. 

Budapesten a Manci-hídon mentünk keresztül. Bár ide már régen nem repül
tek be a német repülők, mégis sok légvédelmi ágyú volt a híd körül. Konvo
junkat a Ferenc József lovassági laktanyába irányították, ami a Kerepesi út 
és a Hungária körút sarkán helyezkedett el (ma rendőrlaktanya). A laktanya
udvaron egy szovjet alezredes üdvözölt bennünket, mint az új demokratikus 
hadsereg kötelékét. 

Négy napja lehettünk már a laktanyában, amikor alapos egészségügyi vizs
gálatnak, fürdetésnek vetettek bennünket alá. Bár tiltakoztunk, de kopaszra 
nyírtak. Ez a közeli szabadulás reményét erősen elhalványította. A hadifogoly 
logika szerint, ha az új hadsereg átvenne bennünket, akkor a tisztek haját 
bizonyára meghagyták volna. 

Időközben újabb és újabb hadifoglyok érkeztek a táborba. Egyikükben fel
fedeztem Havasi Béla hadnagyot, akit Ausztriában fogtak el a szovjet csapatok. 
Egykori iskolatársam elmondta, hogy amikor fogságba esett, már fegyvere 
sem volt, mert az osztrák határ átlépésekor a németek a magyarokat, mint 
megbízhatatlanokat, lefegyverezték. Teljesen össze volt törve, hogy az általa 
mindig magasztalt fegyverbarátok ezt tették vele. 
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Néhány nap múlva a kőbányai pályaudvaron vonatra rakták a hegyidandár 
tisztjeit. Bíztunk abban, hogy Debrecenbe visznek. Szajol után azonban tapasz
taltuk, hogy vonatunk nem fut be a „civis" városba. „Elvisznek bennünket 
Szibériába, ahonnan csak évek múlva térünk vissza, ha egyáltalán visszaté
rünk" — vélekedtek többen az idősebb tisztek közül. 

A hangulat nyomottá vált. A szépen induló kibontakozás lehetősége szerte
foszlott. A vonat Aradon, Brassón keresztül a romániai Foksány városába vitt. 
Itt volt a 2. és 3. Ukrán Front által ejtett foglyok nagy elosztótábora. 

Végeredményben itt ért véget az 1. hegyidandár élete. 

Utószó 

Az egykori 1. hegyidandárra utaló adatok rendszerzése, valamint az egyik 
zászlóalj életének és útjának naplófeljegyzésekre épülő bemutatása, úgy vélem, 
nem volt hiábavaló. E sajátos magyar katonai kötelékről az eddig megjelent 
publikációkhoz képest feltehetőleg teljesebb kép alakul ki, ami elősegítheti a 
további kutató munkát, és remélhetőleg ösztönözni fogja a még élő résztvevőket 
visszaemlékezéseik megírására. 

Kéri Kálmán, az egykori 1. magyar hadsereg vezérkari főnöke szerint, harc
képességét tekintve, az 1. hegyidandár a hadsereg egyik legjobb köteléke volt. 
Azzá tette szelleme, a hegyiharc sajátosságainaik jó ismerete, megfelelő fel
szereltsége és a parancsnoki kar jó vezetőképessége. 

Ezt igazolta a Kolomeáig való előretörés, a Jablonov térségében folytatott 
védelem, a Hunyadi-állásba való szervezett visszavonulás, az ottani állások 
megvédéséért folyó sikeres harc és a Tatár-hágói hídfőben vívott küzdelem. 

1944. október 15. után a dandár tovább élt. László altábornagynak, az új 
hadseregparancsnoknak a Vereckei-hágó védelmére és a Latorca-völgyi har
cokban való részvételre irányuló parancsait a hegyivadászok teljesítették. Az 
ott bekövetkezett vereség után a dandár ugyan megrendült, de nem bomlott 
szét. A nyilas vezetés új parancsnok (Baráthosi Lajos ezredes) kinevezésével 
és szigorú megtorló intézkedésekkel igyekezett helyreállítani a dandár harc
képességét. November második felében a 2. hegyidandárnak az 1. hegyidan
dárba való beolvasztásával, majd pedig a feltöltött zászlóaljaknak német köte
lékekben, román erők ellen történő alkalmazásával újból megnőtt a hegyiek 
önbizalma. Ez folytatódott december végén és január első felében is, amikor 
a Szilicei-fennsíkon a támadó román erők előrejutását több esetben sikerült 
feltartóztatniuk. 

A szlovákiai harcokból kivont és újból feltöltött dandárnak a Dunántúlra 
való átcsoportosítása új reményeket ébresztett. Ám a dunántúli alkalmazás a 
további harc teljes értelmetlenségére ébresztette rá a katonákat. A haza már 
nem volt tovább védhető. Ezért állt át a dandár az osztrák határ előtt szerve
zetten a szovjet csapatok oldalára. Az 1. hegyidandár tisztjei és katonái a 
kezdeti biztató jelek ellenére azonban végül mégis hadifoglyokká váltak. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

KEMÉNY JÁNOS 

KISS JÓZSEF LEVELEI, 1847—1849 

Kiss József, a magyar szabadságharc honvéd hadnagya — aki katonai pályá
jának végén az olasz királyi hadsereg alezredese volt — 1825. szeptember 21-én 
született Földesen (Szabolcs vm.), kisnemesi családban.1 Az iskoláit Földesen 
kezdte, majd a debreceni református gimnáziumba került. 1842-től a debre
ceni református főiskola hallgatója volt. 1847-ben fejezte be a tanulmányait, 
kitűnő eredménnyel.2 1847 októberében Nagyváradra ment, a Bihar várme
gyei jegyzői hivatalnál kapott állást.:i A munkája révén tanúja lett a várme
gyében dúló politikai harcoknak. Kezdettől az ellenzékkel rokonszenvezett, 
ezt híven tanúsítják az apjához írott levelei. 

1848 novemberében önkéntesként beállt a honvédseregbe. Nemcsak a lel
kesedés vitte a honvédek közé, sorsát és lehetőségeit is végiggondolva lépett 
katonai pályára. „Illy forrongós időben polgári pályán előhaladást reményle
ni bajos dolog. Eljártam eszemmel minden féle állomásokat, sehol megnyu
godni nem tudtam. S utóbb a katonai pálya nyilt föl szemeim előtt, jó és rossz 
oldalaival. (. . .) Elgondoltam: hogy két körülményt lehet felvenni a haza mos
tani életében, vagy azt, hogy kiviva függetlenségünket, megalapíthatjuk nem
zeti létünket, s (...) ekkor (. ..) könnyen lehető hogy minden féle alkalmazá
soknál tekintetbe vétethetik a hazáért tett szolgálat; — vagy azt a körülményt 
lehet felvenni, hogy bukni fog a nemzet, — akkor jobb nem élni akár melly 
pályán. (.. .) Négy év nem a világ, kivált háborús időben, s ha valaha most 
lehet e pályán kilátás nem a fegyveres béke idején." — írta apjának az 1848. 
október 15-i levelében. Valószínűleg nem sejtette, hogy az elhatározása dön
tően meghatározza majd az életét. Mert bár a magyar szabadságharc szolgá
latában alig egy fél évet tölthetett, életének következő húsz évét hivatásos 
katonaként élte le. 

1848-ban a 44. honvédzászlóalj 5. századában, tizedesként kezdte a szol
gálatot.4 1848 decemberétől a Bihar megyei számfeletti újoncokból megala-

1 Apja Kiss Mihály (1798—1870) — aki nemesi mivoltát hangsúlyozva használta a galambosi 
előnevet —, anyja Sápy Ágnes (1803—1871). Kiss Mihály ifjú korában kisebb hivatalokat töl
tött be, előbb Miskolcon, majd Földesen és a környező községekben, volt tanító és községi jegyző, 
végül 1840 körül a debreceni városi tanácshoz került, mint pénztárnok. Haláláig itt dolgozott, 
mindvégig a gazdasági ügyeknél maradva. Fokozatosan emelkedett a ranglétrán, a halála előtti 
évtizedben városi szenátorrá is megválasztották. Három gyermekük közül József volt a legidő
sebb. Sándor fiuk 1827-től 1885-ig, Mária leányuk — aki Katona Zsigmond gyógyszerészhez ment 
feleségül — 1831-től 1908-ig élt. 

2 A Kiss Józseffel kapcsolatos okmányokat 1. Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML), Katona 
család iratai, Kiss József által írt és vele kapcsolatos egyéb tárgyú iratok, 1846—1898. 

3 Kiss József alezredes életrajza — A nép barátja (Röpív Báthory Sándortól) Debrecen, 1861. 
3. o.; A róla nyomtatásban megjelent életrajzokat 1. még: Halálozás — Kecskeméti Lapok, 189«. 
június 12. 5. o., Galambosi Kiss József — Kecskemét, 1898. június 12. 1. o. és Váry István: Em
lékezzünk régiekről. — Kecskeméti Lapok, 1938. június 5. 3. o. 

4 BKML Katona-család ir. Kiss József levele édesapjának, 1848. november 4. — Ebben a le
velében 44. honvédzászlóaljat ír, a november 29-i levélben pedig a névtelen honvédzászlóaljhoz 
kéri címezni a leveleit. Ennek az lehet az oka, hogy 1848 novemberében és decemberében až 
országban még javában folyt a honvédzászlóaljak szervezése, és ugyanazon a számon az ország 
különböző pontjain alakultak zászlóaljak. Az átfedéseket utólag megszüntették, így Kiss József 
zászlóalja 1348 decemberében véglegesen az 55-ös sorszámot kapta, a 44-es a szombathelyi hon
védzászlóalj lett. L. : Kossuth Lajos 1848—49-ben. IV. k., Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi 
Bizottmány élén. Bp., 1953. 942. o. 
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kított 55. honvédzászlóalj tagja, Ihász Dániel őrnagy parancsnoksága alatt.5 

A zászlóaljat 1849 januárjában Erdélybe vezényelték és Bem parancsnoksága 
alá helyezték. Az 1849. február 9-i piski-csata volt az első ütközet, amelyben 
részt vett. A tűzkeresztség igen jól sikerült a számára. A szakaszával fél óráig 
sikerült feltartania egy zászlóalj Sivkovich-gyalogságot. E helytállásáért és 
azért, hogy a hídfőhöz két alkalommal is ő vitt segítséget, amivel jelentős 
mértékben hozzájárult a győzelemhez, Bem tábornok még a csatatéren tize
desből hadnaggyá léptette elő.G Részt vett Szeben visszafoglalásában is, 1849 
márciusában.7 

A szebeni győzelem után a zászlóalját a Verestoronyi-szoros védelmére ren
delte ki Bem.8 Innen tudósította Kiss József a Honvéd című lapot a határszéli 
havasokban meghúzódott oroszok március 28-án történt kiveréséről.9 A vál
takozó szerencsével folyó csatározások után végül a Lüders parancsnoksága 
alatt álló orosz—osztrák túlerő 1849. július 20-án a Havasalföldre, a török fenn
hatóság alatt álló román fejedelemségbe szorította a Verestoronyi-szoros vé
dőit,10 akikkel Kodri bej Kineninél letétette a fegyvert.11 

Kiss József számára így ért véget a magyar szabadságharc, amely után több 
mint 18 évet töltött emigrációban. 1850-ben belépett a török hadseregbe, ahon
nan 1859-ben őrnagyként távozott. 1860 nyarától a szard, majd pedig az olasz 
királyi hadseregben szolgált Türr István törzstisztjeként. 1868 nyarán — al
ezredesként — kérte a nyugdíjazását, és még ez év őszén hazatért Magyaror
szágra. Itthon a Ferenc-csatorna Rt. igazgatója lett — a részvénytársaság el
nöke Türr István volt —, egészen az 1898. június 4-én Budapesten bekövet
kezett haláláig.12 

* 

Az alábbi levelek a Bács-Kiskun Megyei Levéltár őrizetében vannak, a Ka
tona család fondjában, ahová Kiss József húgának, Katona Zsigmondné Kiss 
Máriának a közreműködésével kerültek. 

A leveleket a keletkezésük időrendjében, betűhíven13 közlöm, a közérdeklő
désre számot nem tartó részek — általában a családtagok és ismerősök felőli 
érdeklődő sorok és tudósítások, valamint a Kiss József által kért dolgok meg
küldésével kapcsolatos részletek — kihagyásával. A kihagyásokat a szokásos 
módon — (...) — jelölöm. 

5 L. az előbbi jegyzetet. Forrásaim szerint tehát az 55. honvédzászlóaljat Nagyváradon, Ihász 
Dániel őrnagy parancsnoksága alatt állították fel. Más forrás szerint a zászlóalj felállítása Pes
ten történt, Ihász Dániel és Baróthy László őrnagy parancsnokságával. L. : Kossuth Lajos 1848— 
49-ben. V.k., Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Bp., 1955. 916. o. 

6 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 1849. február 1.. 
7 Uo. 1849. március 18-i levél. 
8 Kovács Endre: Bem a magyar szabadságharcban. Bp., 1979. 172. o. 
9 Honvéd, Kolozsvár, 1849. április 3., 82. sz. 323—324. o. 
10 Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848—49-ben. Nagyvárad, 1885. 240. o.; Kovács Endre; i.m, 

286—288. o. Július 21-ét adja meg a kiszorítás dátumául: Pap János—Szalczer Sándor: A magyar 
emigránsok Törökországban 1849—1861. Pécs, 1893. 7. o. és Veress Sándor: A magyar emigratio 
a Keleten. Bp., 1879. I. k., 25. o. 

11 Pap—Szalczer: i.m. 7—9. o. 
12 Kiss József életének a fegyverletételt követő eseményeiről 1. a 3. sz. jegyzetet, valamint: 

Acs Tivadar: Magyarok és a Risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. Bp., 
1961. 68. o. és uö.: A genovai lázadás. A Magyar Nemzeti Igazgatóság regénye, 1859—1861. Bp., 
1958. 152—153. és 654. O. 

13 A szigorúan betűhív közléstől csupán annyiban térek el, hogy 1. nem teszem ki az a és s 
betűk melletti — egyébként következetlenül alkalmazott — aposztrófokat; 2. a hosszú és tagolat
lan mondatokat néhol — a könnyebb megértés kedvéért — vesszőkkel tagoltam, illetve monda
tokra bontottam, anélkül, azonban, hogy ez bármiféle tartalmi változtatást okozna a szövegben; 
3. a hosszú magánhangzókról a sietség miatt lemaradt — és másutt kitett — ékezeteket pótotam. 
A szöveg egyéb következetlenségein nem változtattam. 
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1. levél™ 
Váradolaszi15,1847. október 7. 

Kedves Édes Atyám, ! s Édes Anyám ! 
(...) Itt most oily political forrongás van hogy eszökbe sem jut más csak az, vál

jon Beöthyje és Thurzó17 — kit az ellenzék akar, — vagy Papszász18 és Reviczky19 

lessz e követ? Ámbár minden jobb gondolkodású, még a Conservativek elfogulatla-
nabjai is a két előbbit akarják, még is minthogy hir szerént Reviczky 16,000 pengőt 
ajánlott kétes a dolog. De azért mi nem esünk kétségbe, mert az ellenzéknek is van 
pénze, most jött haza Pestről Lukács Gyuri20 a Magyar országi oppositio21 főnökétől, 
Batthyányi Kázmértól2- 10,000 pengőt, s oily Ígéretet hozva hogy ha többre lessz 
szükség csak Írjanak. Mindenütt az egész országba minden jobb honfinak leghőbb 
óhajtása hogy minden megyéből ellenzéki követ menjen, miután a kormány min
den indigenat'->:! katona tisztet meg hitt, és ha most az ellenzék bukik akikor az Is
ten tudja mit érünk. Hogy milly forrongás lessz most az ország gyűlésen, abból is 

14 BKML Katona-csa lád Ír., Kiss József levele édesap jának , 2. sz. levél. Kiss József e lküldte 
ap j ának az el lenzéki követvá lasz tás i dal szövegét. — „E követ válasz tás i dal t azér t í rom és 
kü ldöm, hogy meg í té l tessék minő for rongás v a n itt mos t . Sep tember i közgyű lé sünk u t á n így í r t 
Tisza a k o r m á n y h o z , „ i smét fellépet Beöthy és hívei olly e lszántan tö rnek előre hogy ha onnan 
felül segély n e m jő nincs e rőnk fe l ta r tóz ta tn i" — ír ta a levélben, a m e l y n e k h iányzik az eleje, 
ahol a levél d á t u m a volt. A t a r t a lomból í télve 1847 szep tembere u t án , de ahhoz közel í ródott . 
A levél töredék itt, az ok tóbe r 7-én ke l t levél mel le t t t a lá lha tó . A dalszöveg a k ö v e t k e z ő : 

Követválasztás i Dal 
í y á r o n puszta sat. 
S legyen a dal halá lod bus nótá ja 
Lefoljt m á r a hon gyi lkosok órája 
A szabadság /.ászlója leng fele t tünk, 
A vén győző Beöthy Ödön 
S Thurzó J ános köve tünk . 
Zászlónk alá romla t l an honf i t á r s a m 
A hü honfit csopor tosan h a d d lássam, 
Hiszen itt van nemzet védő i s tenünk , 
A vén győző Beöthy Ödön 
S Thurzó J á n o s köve tünk . 
Hadd lakja el Papszász ha lo t t i t o rá t 
Reviczkyvel hadd készí tsen l akomá t 
Sziv és ész kell a m e g y e köve tének 
Szegény Papszász , Reviczkyről 
Ki t enne fel Hlyeket. 
In tő zászlónk vér pezsdí tő je lszava 
Té t re hiv fel, t é t re szólit a haza 
Nemze tünk di tsőségére pár t fe lek 
A vén bajnok Beöthy, s Thu rzó 
Mint követek él jenek. 

15 Nagyvárad , vagy Várad (Bihar m., Oradea Mare , Varadin , — R) egyik városrésze . 
16 Beöthy Ödön (1706—1854), a r e fo rmkor i el lenzék egyik vezéralakja. 1826-ban táblabíró 

Bihar vá rmegyében , 1830-ban a v á r m e g y e országgyűlés i követe . 1832-ben a Bá ródság főkap i tánya . 
Az 1832—36-os országgyűlésen B i h a r megye köve tekén t az ellenzék vezetői közt foglal helyet . 
1837—1845 közöt t a v á r m e g y e első al ispánja . 1839-ben és 1843-ban i smét országgyűlés i követ . 
1848-ban a v á r m e g y e főispánja, augusz tusban ko rmányb iz to s . Fe lada ta a nemzet i ségek k ibék í t é 
sére i r ányu ló a lkudozások vezetése. Decemberben Erdé lybe nevezik ki t e l jha ta lmú k o r m á n y 
biz tosnak. Fe lada ta a h iva ta lok rendezése . Számfelet t i huszárezredes . 1849 ápr i l i sában kisze
mel t b u k a r e s t i konzu l . Később a bere t tyóúj fa lv i ke rü l e t országgyűlés i képviselője , j ú n i u s b a n 
pedig a hé tszemélyes táb la első a le lnöke . Emigrá l , H a m b u r g b a n hal meg. 

17 Thurzó János (1796—1864). Az 1848. má jus 23-i t isztúj í tás a lka lmáva l B i h a r v á r m e g y e a l 
i spánjává , a j ún ius 26-i gyűlésen a m e g y e első a l i spánjává választ ják. Ezt a t isztséget tölt i be 
1849-ben is. 

18 Papszász Lajos, 1845—1848 közö t t B iha r v á r m e g y e első a l ispánja . 1847—48-ban a vá rmegye 
országgyűlési köve te . 

19 Reviczky Menyhért 1847-től 1848 márc iusá ig B i h a r v á r m e g y e országgyűlés i köve te . 1853-tól 
Észak-Biha r v á r m e g y e főnöke, 1860 ápri l isáig. 

20 Lukács György (1820—1892). 1838-ban ügyvéd i vizsgát tet t . 1841-től a Bihar v á r m e g y e i közé 
let t evékeny résztvevője, Csengery Imréve l együ t t a vá rmegye i ifjúság vezetője . Az 1845. d e 
c e m b e r 18-i, vérengzéssé fajult v á r m e g y e i közgyűlés egyik sebesül t je . A P e s t i Hírlap levelezője. Az 
1848. márc ius 27-i vá rad i népgyű lés ha t á roza t a inak szövegezője. 1848-ban a Be lügyminisz té r ium 
v á r m e g y e i osz tá lyának vezetője. A Honvéde lmi B izo t tmány ülésein a be lügymin isz te r t k é p v i 
selte, köve t te a k o r m á n y t Debrecenbe . 1861-ben N a g y v á r a d po lgármes te re , 1865-ben a város or
szággyűlési képviselője . 1867-ben i smét po lgármes te r . 1867—1875 közöt t a B i h a r megye i ba lközép 
p á r t vezére . 1875-ben minisz ter i t anácsos a Belügy min isz té r iumben , ma jd ugyan i t t á l l amt i tká r . 

21 Ellenzék, e l lenpár t (lat.) 
22 Batthyány Kázmér gróf (1807—1854). B a r a n y a v á r m e g y e főispánja, főkormánybiz tos . 1849. 

ápri l is 16-tól a S z e m e r e - k o r m á n y kü lügymin i sz te re . K u t a h i á b a n Kossu th ta l együ t t volt i n t e rná lva 
1851-ben Pár izsba megy, ott is ha l m e g . 

23 Honosí tot t , nemes í te t t (lat.) 
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Ad n o t á m Télen 
A pokol fe l tár ta t o r k á t e l lenünk 
Sírja szélén t án to rog ős n e m z e t ü n k 
Fői ba rá t im itt a végső viadal 
A k a p p a n tollas hondulók 
Szivtelen fajzatival. 
A szabadság zászlója leng fe le t tünk 
In tésénél lángoljon sziv é rze tünk 
És r ival juk a z sa rnokok fülébe 
Hogy él e rény él hon szereim 
a nemesek szivébe. 
Riva lgásunk nemzet költő szózata 
Harsogjon szét e m e g y e ha tá r iba 
S kiál tsa még a vész is a T iszának 
Hogy e rődusan élnek még 
Védői a hazának . 
Szabadbi r tok népszabadság küzd - j e lünk 
Harczra készülj á r m á n y szövő e l l enünk 
Huhogja el sötét kebled bus dalá t 
Mely hű t l enü l pusz ta czimért 
Kész e ladni a hazát . 



meg lehet itélni hogy Apponyi24 100,000 ft-ot akar Zalába küldeni Deák25 megbuk
tatására, miből semmi sem lesz. Én ezeket Beöthy Ödön szájából hallottam, ő pedig 
Batthyányi leveléből tudja, mert a Kis ur a Casinoba ebédel ha Váradon van, mert 
ez az ellenzék szállása, mint a Conservativeké a Zöldfa. Ez az állása a dolgoknak, s 
nem tudni szánja e vagy kárhoztassa az ember az oly honfit, ki sem képességet nem 
érez magában arra a nagyszerű hivatásra követnek lenni (Reviczky) pénzét hona 
romlására fordítni van lelke, mert a mostani ország gyűléstől élet és halál függ. (...) 

hü fijok 
Kiss J. 

2. levét® 
Váradolaszi, 1847. december 14. 

Kedves Édes Atyám Uram ! 
(...) Gyűlésünk elég zavarosan és lármásan elkezdődöt, csak Isten óvhat egy múlt 

dec. i8kAtó1.27 Két nap alatt még egyebet nem tettünk, mint Dráveczky Lajos28 isten-
telenségeinek felfedezgetésit halgattuk. —- Hire van hogy a Conservativek Papszászt, 
mint a. ki liberális utasításához hi ven ragaszkodik vissza hivni akarják, anyit ada
tokból tudunk, hogy fent a két követ meghasonlott, s egymást gyakran le szavazzák. 
Nem álhatóm itt meg hogy néhány sorba meg ne jegyezzem, hogy menyit képes Ti
sza29 ki állani, valóban az ember szinte hinni kéntelen Dersy Antal bátsinak azon 
állítását, mit nekem mondott, hogy Tisza anyit szenved Biharba, mint a Krisztus 
egykor szenvedett. Az eset ez : Drávetzkyt el választják táblabírónak. Ekkor fel áll 
Gozman János tiszti ügyvéd [Bihar megye csekei kerületének képviselője]. Conser-
vativ ember vagyok úgymond, és bár a Conservativek választottak az általok be
hozott paraszt nemesekkel táblabirákat, kéntelen vagyok ellent mondani Dráveczky 
elválasztásának, mert én oly egyént, ki itt e terembe karperecz sikkasztás, Wese-
lényi pénze ellopása, templom rablásai vádoltatott, s ki földhöz ragadt szegény lé
vén könnyen meg vesztegethető birámnak ismerni nem akarom. — Dráveczky rá
galomnak kiáltja mind ezt, s gazembernek azt, ki róla illyeket mond, s be nem bi
zonyítja. Ekkor Ambrus30, az ellenzék egyik kitünö bajnoka fel áll, ő mond Dra-
veczkyvel egyett ért, ki más becsületébe gázol a nélkül, hogy azt bebizonyitná gáz 
ember. De azért Gozman nem gazember, hiszen ö és mi mindjájan Tisza Lajos úrtól 
hallottuk ezeket Dráveczkynek mondatni 10 évvel ez előtt e teremben, midőn Drá
veczky ellenzéki volt, Gozman tehát a fő isp. helyettest utánnozta csak, és ha va
laki e teremben más becsülete sértése, s annak be nem bizonyithatása miatt a gaz 
ember nevet érdemli az nem Gozman, nem ám kiált Bernát31 hanem Tisza ez. Ször
nyű zúgás lett, próbálták Tiszát menteni, de maga is elismerte hogy mondta. Egyéb
iránt Dráveczky ellen vizsgálatot rendeltek. így fojnak itt a dolgok, pofa kell éhez. 
(...) 

hü fia 
Kiss József 

. ' . . • 

. . . . . 
24 Apponyi György gróf (1808—1899). Az 1839—40. évi országgyűlésen a konzerva t ív pá r t egyik 

vezére a fő rendiházban . 1844-től a lkance l l á r a bécsi udva r i kance l l á r i án . 1846. ápri l is 5-étől fő
kance l lá r . A vá rmegye i admin i sz t rá to r i r endsze r kiépí tője , a po lgár i r e fo rmtörekvések el lensége. 
1848. márc ius 13-án l emond az udvar i kance l l á r i ál lásról . 1849. f eb ruá r 12-től a bécsi e l lenforra
d a l m i csopor t e lnöke. 1861-ben k i rá ly i biztos, ma jd 1863-ig országbí ró . Részt vesz a kiegyezés elő
készí tésében. 

25 Deák, Ferenc (1803—1876). Jog tudós , közí ró , a za laszentgrót i ke rü le t országgyűlés i képv i 
selője. A B a t t h y á n y - k o r m á n y igazságügyminisz te re . 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 igazga
tó tagja . 1861 u t án i smét országgyűlési képvise lő , a k iegyezés szószólója. 

26 BKML Katona-csa lád i i \ , Kiss József levele édesap jának , 9. sz. levél. 
27 1845. december 18-án a vá rmegye i közgyűlésen fegyveres ha jdúk t á m a d t a k a Beö thy ve

zet te e l lenzékre . Halá leset n e m tör tént , de többen megsebesü l tek . 
28 Bihar v á r m e g y e i t áb lab í ró . 
29 Tisza Lajos (1798—1856). 1825-ben B i h a r v á r m e g y e al jegyzője, 1829-ben főjegyzője. 1823—33-

b a n első a l ispán. Az 1832—36-os országgyűlésen a v á r m e g y e országgyűlés i követe . 1837—1841 
közöt t i smét első a l ispán, 1841-től 1848-ig főispáni he ly ta r tó . 

30 Ambrus László (sz. 1790). Az 1848. m á j u s 23-i B iha r v á r m e g y e i t isztúj í táson fizetéses b í róvá 
válasz t ják . 1849-ben a n a g y v á r a d i vegyes rögtöní té lő vész törvényszék e lnöke . 1849—1852 közöt t 
Olmützben, 1852-től J o s e p h s t a d t b a n raboskodik . 

31 Bernáth József, 1839-ben B iha r v á r m e g y e országgyűlés i követe , 1841—1845 közöt t m á s o d a l 
i spán . 1848. ok tóber 30-án népfelkelési k o r m á n y b i z t o s n a k nevezik k i . 1848—49-ben a székely
hídi ke rü le t országgyűlés i képviselője . 
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3. levél"2 Váradolaszi, 1848. január 12. 

. Kedves Édes Atyám Uram ! 
(...) A múlt héten kedden szerdán uriszékre voltam az öreg Csengerivel33 Diósze

gén34. — Azért a múlt gyűlés rövid rajzát kissé későn ugyan, de még is közlöm. 
Ez a Bihar vármegye küzdtére a leg egyenetlenebb harczok egyikének. Itt szel

lemi erőknek anyagiakait állítnak ellenébe, s el keseredett harcz vívatik az istente
lenség és a honnak óhajtva várt felvirágoztatása fölött. Ne hidje Édes Atyám uram 
hogy részrehajlás beszél belőlem, ki itt forogva részre hajló tud lenni az gazember, 
mert tisztán lehet látni mindent, s ki részre hajló, meg van pártérdektől vakitva. 

Gyűlésünk a mint elkezdődőt, mindjárt lehetet látni hogy a Tisza-párt gonoszsá
gon töri fejét, mert 300 paraszt cortest hoztak, melly a gyűlés 5 napjain ben volt, 
melly cortes 600 pengő forintjába került a Govorikoknak, ennek felét az újonnan 
választott törvény széki táblabirákra kivetették. E kortes csapat bevetetésének pedig 
következő czéljai voltak. 1) Táblabírákul oly egyének választása kik azt sem tud
ják micsoda fán terem a magyar törvény mint p. Govrik az öreg [Govrik Márton; 
1845-től Bihar megyei alszolgabíró]. — 2) Megbuktatni a Hevesi sérelmet. Ugyanis 
midőn Govrik szolgabírót a parádi fördőbe meg verték, az egész Gowik-had Bécs
be futott, hogy Heves megye nem tart a dologba nyomozást, és Ö felsége szokás 
szerint biztost nevezett ki, a Hevesiek folyamodtak, hogy ez törvénybe ütköző tény, 
s nem boldogulván sereimül kívánták felterjeszteni, s Bihart is felhívták hogy pár
tolja, s adja utasításul követeinek, de ledorongoltatott. Ez első nap történt. Másnap 
meg lévén már a táblabírák választva Gozman nevű tiszti ügyész Dráveczky ellen 
kifogást tett hogy ő mint a kit Tisza ez előtt egy néhány évvel a már megírtam 
bűnökkel vádolt35 törvény széki táblabíró nem lehet, ebbe vizsgálatot is rendeltek. 
— Ekkor fel került az ügye Lukács Antalnak, ez egy becsületes és gazdag ember 
volt, s néhány évekkel ež előtt a kir. fiscus36 mint hamis bank-jegy készítőt perbe 
fogta, minden javait, mely többre ment 50 ezernél el foglalta, s most koldusbotra 
van jutva, később a septemviratus37 ártatlannak ítélte, mind a mellett javai máig 
sem adatták vissza, ez aztán a köz bátorság, mit a Status38 egyes polgárának vagyo
na és személyére nézve nyújt, — pedig a vagyon és életbiztosítás eszméje rejlik a 
Status nevezet alatt, leg alább az észjog azt tartaná, meg a magyar alkotmány is. 
Ez sereimnek terjesztetett fel. Ezután tárgyaltatotit, a H. Tanács39 intézvénye, melly 
már ötödik izben ir le hogy a „Pesther Zeitung" ot ismerje el Bihar megye hivata
los lapnak a csőd-hirdetményekre nézve, s a hirdetési dijakat szedje be számára, e 
tárgy vitatása közben anyira elhagyták Tiszát ügyfelei, hogy csak Ravazdy40 és Bo
do41 voltak mellété, a többi mint a hazai nyelven mint diplomaticai polczu nyelveni 
sérelmet tekinté az intimatumot42, ez is sérelemnek ismertetett el. — Továbbá 1 pen
gő frtra emelték fel az Írnokok diját. Végre szolgabírákat nevezett ki Tisza, Kenye
rest a Szalontai bírót és Kuthy Károlyt, amazt hogy Szalontát magának biztosítsa a 
jövő tiszt-ujitásra. 

Hogy Bihar megyéhez mérve az egész hon állására vonatkozólag a jelen ország 
gyűlésre nézve hirlapokbóli tudomásához Édes Atyám Uramnak némi adattal szol
gáljak ide zárom Szabó János barátomnak ország-gyűlési tudósításait,43 csak hogy 
kérem É. Atyám Uramat legyen szíves vissza küldeni, mert meg akarom tartani. (...) 
Kedves Édes Atyám Uramnak 

szerető fia 
József 

32 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának . 12. sz. levél. 
33 Csengery Imre: n a g y v á r a d i ügyvéd, Kiss József h iva ta l i főnöke. 
34 Bihardiószeg (Bihar m., Diósig, — R) 
35 L.a. 2. számon közölt , 1847. december 14-én kel t levélben. 
36 Kirá ly i k incs t á r (lat.) 
37 Hétszemélyes táb la (lat.) 
38 Állam (lat.) 
39 He ly ta r tó t anács 
40 Ravazdy István. Táblabí ró , 1832—1834 közöt t B i h a r v á r m e g y e országgyűlés i köve te , 1849— 

i860 közöt t Dél -Bihar v á r m e g y e főnöke. 
41 Bodó János. 1849—1850-ben B i h a r v á r m e g y e ha rmada l i spán j a . 
42 Intézkedést , rende lkezés t (lat.) 
43 A tudósí tás n incs a levél mellet t . 
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4. levél** Váradolaszi, 1848. február 15. 
Kedves Édes Atyám Uram! 
(...) A gyűlés f oly a múlt egész héten meg ezen a héten hétfőn kedden, arról f oly 

a vita hibás e Reviczky, az ellenzék résziről 205 szónok szóllott a miből látható, 
milly óriásiiag felül múlja intelligentia tekintetében a pecsovics pártot,45 a Conser-
vativek behozták szokás szerint a corteseket húszon öt garassával és kurta voxra46 

akarták keritni a dolgot mi még eddig nem sikerült, volt szerencsém hallani deb-
reczeni senator, s a mult gyűlésen alkotott táblabiró Nánásyt a leg pecsovicsabb 
szellembe nyilatkozni, s ezt oly pisszegés és kiabálás követte, hogy lehet protestáns 
ember a haladás ellensége, hogy egy királyi városi ember pecsovics az érdemes ur 
pedig el sem pirult hanem midőn Málták, hogy a kurta vox nem megy, akkor kez
det véleménye motiválásául motyogni valamit. (...) 
Kedves Édes Atyám Uramnak 

hü fia 
József 

5. levét'7 Váradolaszi, 1848. március 22. 
Kedves Édes Atyám Uram! 

" „Nagy időket élünk, szépet és dicsőt, egy pillanatban századok születnek meg" 
igy kezdte a tegnap tartott nagyszerű fákjás zenekor beszédét Beöthy tiszteletére 
Szacsvay Imre48, és méltán olly időket értünk, midőn a lángoló hazafiság ki vívta 
diadalát: a pesti pontokat illetőleg ide zárom nyomdánkban kíszült magyarázatát/19 

A fáklyás zene olly nagyszerűen ment végbe, minőt alig képzelhet ember 200 fák
lya, melly ek közöl magam is tartottam egyet. Éljen a király és haza ez hangzott Va
radon egész éjen át. Azonba ha a lángoló tűz, a lelkesedés meg kapott Beöthy és 
Szacsvay lelket rázó szavaira, ma nem biránk az öröm miatt magúinkkal, szárnyat 
kívánnék e levélnek, hogy szálna mint a gondolat. — Március 22kén meg érkezett 
hivatalos levele Gr. Batthtyány Lajosnak, mint ő felségétől kinevezett első minis-
temek, melly ben tudatja nincs többé administrator, minister társai Kosuth Szeme
re Deák s többiek. — Ezt tudva, ezt érezve, s át gondolva hogy a mi századak óta 
anyi hő kebelnek forró imája volt, hogy az ügynek, mellyért anyi lángoló hazafi 
martyr j ává lőn nekünk a gondviselés meg engedte, halandó embernek csak imád
kozni lehet. 

Egyébiránt Biharba általános a kibékülés, a napokban tartott conferentiában melly-
nek végzését ./. alatt fent csatoltam50 meg történt mit nem hivénk lehetőnek. Érde
kes vala látni folyni az öröm könyeket, hallani Toperezert51 ki monda én decemberi 
napok egyik halálra szánt áldozatja méltó volnék arra mit szenvedtem, ha meg nem 
botsátanék, kitsintől nagyig mindenki az egyenlőség jelét nemzeti szalagot hord, 
melly olly kapcs lön, hogy kereskedést haszonnal lehetne vele űzni. Polgár őrség 
állíttatott. Beöthy a vezér, az éjjel főnököm helyet ört áltam, nem akarta át enged
ni, de nagyon kértem, hisz ugy sem tudok aludni szivem ég fejem lángol, az öröm 
el bódit, — aztán meg oly emberekkel álni Ört mint Toperczer Nagy József52 Lukács,5a 

kinek minden szavaik a hazafi kebelnek szent evaingyeliumai. 

44 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 15. sz. levél. 
45 A konzervatívok, a kormánypárt, a fekete-sárgák gúnyneve. 
46 A vitás kérdést rövid úton, szavazással eldönteni (lat.) 
47 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 17. sz. levél. 
48 Szacsvay Imre (1818—1849). 1848. május 10-én a nagyváradi kincstári uradalom ügyészévé 

nevezik ki, június 24-én a nagyváradi kerület országgyűlési képviselőjévé választják. 1848—1849-
ben képviselő. A képviselőház jegyzője Debrecenben. Az 1849. április 14-i függetlenségi nyi
latkozat szerkesztője és aláírója, a hétszemélyes főtörvényszék közbírája. 1849. október 24-én a 
pesti Újépület udvarán felakasztották. 

49 A 12 pont magyarázata nincs a levél mellett. 
50 A hivatkozott végzés nincs a levél mellett. 
51 Toperczer Ödön. 1837—1845 között Bihar vármegye főjegyzője. 1848—1849-ben a nagyszalon

tai kerület országgyűlési képviselője, Arany Jánossal szemben választják meg. 1849. május 29-
én az országos törvényszék másodalelnökévé nevezik ki, a királyi tábla úrbéri osztályának 
előadója.-

52 Nagy József (1800—1878). 1842-iben táblabíró Bihar vármegyében, Beöthy híve. 1848—1849-ben 
ugrai kerület országgyűlési képviselője. 1849. május 29-től az országos törvényszék bírája. 

53 Lukács György, 1. a 20. sz. jegyzet. 
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Nem igy van Bécsbe a dolog Metternik elszökött, háza elibe a jó bécsiek akasztó
fát állítottak, Albert herczeget halálra keresik, egy batalion katonaságot, melly a 
népre lőni mert a nép le ölt, minden fegyver nélkül körmeivel tépte szét. Egy csá
szári herczeget lováról lehúztak, a király chartát adott neki, s Posonyba menekült.— 

(...) Egészségem gyenge, de én nem bánom ha már meg halok is mint Jakob mert 
látták szemeim vágyaim leg forrobbikánaJk telyesülését mit sok agg se ért, én meg 
értem. Szabadság, egyenlőség testvériség béke rend mind jajunkkal. 
Kedves Édes Atyámnak 

jó fia 
József 

6. levél5/> Váradolaszi, 1848. június 13. 
Kedves Édes Atyám Uram! 
Mióta tudom, hogy az önkéntesek a ministerek védelmére s támogatására felállit-

vák, katonaságróli nézeteim meg változtak, én csak olly feltétel mellett kívántam 
katonává lenni, többekkel együtt hogy vigyenek egyenesen ellenség elibe. Most te
hát ez nem tör vén vén meg várom a bizonyosan eljövendő alkalmat, a mi hogy nem 
messze van mutatják az előjelek Bács és Torontál vidékén. — 

(...) Itt a ministeri levél értelmében minden kaszákat lefoglaltak, ellátandók a 
fegyverrel még nem bíró nemzetőröket, illy eszközt fegyverré alkotva nyélre csi
nálva tegnapi bizottmányi ülésen bemutatott a fö ispán egyet. Atyai jó indulatába 
ajánlva vagyok 
Kedves Édes Atyám Uramnak 

hü fia 
József 

7. level'0 Váradolaszi, 1848. augusztus 24. 
Kedves Atyám Uram ! 
(...) A nemzet-őrség fellelkesülését hazafiúi örömmel olvasám, meg vallom ma

gamnak is kedvem volna közibök állani, s nem kerülhetvén ki ugyan is elébb utóbb 
a katonáskodást. Sándornak56 megírtam, ő annyival inkább felhiva érezheti magát, 
mert ő a novemberbe kiállitandó 40,000 be okvetlen bele esik, jó ha szokik hozzá. 
Váradi életem, csak a régi az hogy semmi accidentia57, fizetésem mind fel megy 
kosztra ruhára, és igy annyi hogy nem eszem ingyen othon a kenyeret. (...) A to
borzás itt is meg kezdetett. — Azonba midőn e sorokat írom 12 órakor rögtönös 
gyűlés van Kis Emészt58 ezredestől van itt egy sürgöny a már meg érkezett bihari 
nemzet örökhöz többet sürget. Minden jók kívánása mellett Atyám indulatába aján
lott vagyok ' 
Kedves Atyámnak 

fia 
Józsi 

54 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 20. sz. levél. 
55 Uo. 23. sz. levél. 
56 Kiss Sándor, Kiss József öccse. 
57 Mellékjövedelem (lat.) 
58 Kiss Ernő (1799—1849), honvéd altábornagy. 1848 májusától részt vesz a délvidéki harcok

ban, majd a pákozdi csatában. Október 12-től honvéd tábornok, a bánsági hadtest parancsnoka. 
1849. január 9-én felmentik beosztásából. Február 3-tól altábornagy, Magyarország főhadpa-
rancsnoka. A világosi kapitulációig több ízben ideiglenes hadügyminiszter. Aradon golyó általi 
halálra ítélik és kivégzik. 
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8. levélm Váradolaszi, 1848. augusztus 
Kedves Szüleim! 
(...) Két hét alatt háromszor Belényesbe60, egyszer a petrószi vasgyárba61 egyszer 

Szalontán62 voltam a főjegyzővel a nemzet-őrség ügyében. Melly utazásokban meg 
lehetősen megismertem Biharnak Erdély felé eső hegyes vidékét. Szándékom volt 
a váradi nemzet-örséggel el menni Vinga63 fele, de biz az a választmány bölcsesége 
folytán szépen honn maradt. S most várok, mint a menyasszony, ha valahogy a jó 
szél a jövő novemberi hongyűlésre valami jó helyet hajtana számomra, mi ha nem 
sikerül tavaszig Váradon leszek ha a körülményeimmel ki tudok jönni, mert most 
már az accidenciák ideje lejárván minden forintját fizetésemnek felemésztem. Vá-
radot minden katona elhagyta a várba vagyok ma is strásán a puskaporos torony
nál. — 

Legújabb hir szerint FerdinándG/l le mondott, — s a szerbeket nagy vérontással 
kiverték a római sánzakból, melly ütközet alkalmával a Debreczenben és Váradon 
fekvő Don Miquelek65 közül 300 vitéz, s az önkéntesek közül 200, s a szerbek kö
zül 5,000 találta meg kikerülhetlen végzetét. Fónyad Józsi egykori iskola társam, 
kit Édes Anyám ismerhet, mert Jámborék fiókkal lakott, egy kartácscsal meglöve
tett, talán meg gyógyul. Itten van most Pestről egy Kis Pál66 nevű kapitány a Don 
Miquelek közül, ki midőn le jött egy szerbbel a gőzhajón beszédbe eredt, s szerbnek 
mondván magát, a szerb ki beszélte, hogy ő a Vingai táborból a budai ráczók által 
fizetendő 200 ezer pfrtért van küldve, s ki is a kapitány feladására elfogatott. 

Hasonlóan igaz az a hir is hogy a Dunán egy gőzöst fogtak el sok arany ezüst pén
zel és fegyverrel, mit a lázzadóknak Bécsből küldöttek. A fentebbi Kis Pál által 
felfedezett szerb kém vallomásaiból ki sült az is hogy szerb fel keltek közt 3000 bé
csi katonája van Jellasicsnak. 

Mi engemet illet semmi különös bajon nincs, nem is érek rá a sok dologtól bete
geskedni. Minden jók kivánása mellett vagyok 
Kedves Szüleimnek 

hü fiuk 
Kiss József 

9. levéŕ'1 Váradolaszi, 1848. szeptember 12. 
Kedves Édes Atyám Uram! 
(...) Itt a katona állitás foly meg vizsgáltak engem is és alkalmasnak találtattam. 

Sándor nagyon ellenszenvvel viseltetik a katonaság iránt, én nem, főleg azért mert 
az általános felkelést elmulhatlanul bekövetkezendőnek hiszem. Kettőnk közül egyi
kőnk megyén, Sándor fiatalabb lévén törvény szerint ő megy s én hon maradok. 
Egyébiránt Sándor félénkségből ollyas valamit talál elkövetni mi rósz következést 

59 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának , 22. sz. levél. A levélen a c ím
zés felett a következő rá jegyzés o lva sha tó : Vet te r jú l ius 7-én vonu l t az egész vá rad i he lyőr ség 
gel a dé lv idéki szerbek el len. A levélen a n a p megjelölése h iányz ik a dá tumból . 

60 Belényes (Bihar m., Beius , — R) a Feke te -Körös jobb pa r t j án , Nagyvárad tó l dé l re fekvő 
mezőváros . 
- 61 Pe t róc (Petrósz, B iha r m. — R) a Pe t róc i -havasok alatt , a hasonló nevű p a t a k mel le t t fek

vő kisközség. 
62 Szalonta (Nagyszalonta, B iha r m., Salonta , — R) az alföldi s íkságon, a nagyvárad—gyula i 

vasú tvona l m e n t é n fekvő nagyközség . 
63 Vinga (Temes m., Vinga, — R) a Beregszó bal pa r t j án fekvő község, Arad tó l DNY-ra . 
64 V. F e r d i n á n d m a g y a r Kirá ly — I. F e r d i n á n d osz t rák császár — 1848. december 2-án m o n d o t t 

le unokaöccse , I. Fe renc József j avá ra . 
65 Dom Miguel po r tugá l infáns és t rónköve te lő (1802—1866) nevé t viselő 39. (magyarországi) 

gyalogezred. Az ezred m i n d h á r o m zászlóalja a honvédse regben szolgál a s zabadságha rc a la t t . 
66 Kiss Pál (1809—1867) honvéd t ábo rnok . 1848. f eb ruá r l - jé től a lszázados a 37/3. (Máriássy) 

gyalogezredben. 1848. jú l iu sában a B i h a r megye i nemzetőrség egyik szervezője és k iképző je . 
Egy nemze tő r zászlóalj élén részt vesz a délvidéki h a r c o k b a n . Szep tember 6-tól ő rnagy , a 10., 
ma jd a 9. honvédzászlóal j p a r a n c s n o k a . 1849. j a n u á r 31-től a lezredes , d a n d á r n o k a bánság i h a d 
osztálynál , majd a 3. had tes tben . Ápril is 7-től ezredes , egyben a 3. osztályú k a t o n a i érdemjel le l 
tün te t ik ki . Ápri l is 29-én m e g k a p j a a k a t o n a i érdemjel 2. osz tá lyát és hadosz t á lypa rancsnok 
lesz az 1. had tes tben . J ú n i u s 19-től t ábo rnok , P é t e r v á r a d v á r p a r a n c s n o k a . Az általános f egyver 
letétel h í r é re feladja a v á r a t a császár iaknak , s zep tember 7-én. Az őrsereggel együ t t a m n e s z 
tiát k a p . 1850-től t iszaőrs i és t iszafüredi b i r t okán gazdálkodik . 

67 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának , 24. sz. levél. 
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von maga után. Mint mondja meg visitaltatni nem engedi magát, ha lehet minden 
áron menekülni fog tőle. Hiszen az igaz akaratja ellen katonának lenni baj, de ha 
a törvény parancsolja. Édes Atyámat arra kérem legyen szíves nekem meg irni tör
tént e valami összeiratásunk tárgyában Debreezenben, mert minket onnan állitnak 
ki, jó volna a kereszt levelemet ki venni, továbbá, mit gondolnak édes atyámék ha 
Sándor gyávaságán, én önkénti felajánlásommal segítenék, s ha ezt helybe hagyha-
tónak nem találnák, jókor felfedezni hogy két fia levén Sándor a törvény szerint 
elmenendő ezt pedig azért nehogy vigyázatlanságból ollyat kövessen el Sándor mit 
később meg bánjon. (. ..) 

Itt minden felé a leg szomorúbb hír, a király szószegése, az Arad és Bihar me
gyei oláhok lázongása kétes jövendő félelmével töltik el a kebleket, most is két 
oláh faluban vannak kin a nemzet örök, a lázongók fékezésére, 4000 pedig a csata
téren kiknek azon irigylésre méltó szerencse jutott részt vehetni a perlaszi győ
zelmes csatában,1'8 az őrnagy hivatalos jelentése szerint a sárréti és szalontai nem
zet Örök voltak tűzbe, egyebint, a sor-katonaság, honvédség mind bihari volt. Mai 
nap a bizottmányi ülésben Komlósy1'9 szolgabiró jelenté és inditványozá, hogy a vár
ba rejtegetet fegyverek és munitiok, ugy szinte a vár átadására föl kell szólitni a 
helybeli generált Glézert70, s ha nem adja át a kívántakat, harang fére verés köz
ben meg kell rohan i, anyival is inkább mert a napokban isten tudja hogy 100 gya
log katona termet köztünk mint ha az őszi hideg esővel hullott volna a főidre, s még 
több is váratik. S végzés lőn fegyverbe kell dobolni az őrsereget, Thurzó71 Hodos-
sy72 Földi (professor)7:i menjenek Glezerhez s meg tagadás esetében főbíró, s kapi
tány Tar Imre7,5 veressen ostromot, s rohanja meg a várat. Midőn e sorokat írom 
így állnak a dolgok, a nép csodás dolgokat beszél feszült figyelem s bosszankodás 
minden arczon. 

Két órával később 
A tábornok ki adta a vár kulcsait, a város kezébe a magazin kulcsa, mellyben 

fél millió kész töltés van, de fegyvert egyet se találtak. Élesdet75 fel gyutották 3 he
lyen az oláhok, azt kiabálják ce imperat™. Pestesiek77 az erdőbe futottak, mind két 
helyen kint vannak a szuros fegyverei ellátott nemzetörök. Aradba is föl lázzadtak, 
és Bihar megye szélin eső Kisjenőnél78 mintegy 10,000 oláh összegyűlt, azonban Gál 
ne[vü] erélyes szolgabiró vezérlete alatt ott termet az aradi, egész honban legjob

ba 1848. szep tember 2., Kiss Ernő beveszi a szerbek erődí te t t t áborá t . 
69 Komlóssy Antal 1848 m á r c i u s á n a k végétől a v á r m e g y e i á l landó b izo t tmány tagja. A május 

23-i t isztúj í tás so rán Bihar v á r m e g y e várad i j á r á s á n a k alszolgabírá jává választ ják. Szeptem
berben a toborzás t folytató v á r m e g y e i honvédelmi b izo t tmány tagja. Az 1849. márc ius 1-től j ú 
n ius 20-ig m ű k ö d ő nagyvá rad i rögtöní té lő hadi és polgár i vegyes bí róság egyik polgári bírája. 

70 Neve több vá l toza tban szerepel a fo r rásokban . Glaser (Graser, Graeser ) Michael, es. kir . 
vezé rőrnagy . Székesfehérvár i , az tán debreceni d a n d á r p a r a n c s n o k . Kiszemelt erdélyi hadosztá ly
p a r a n c s n o k . 1848. szep temberében a nagyvá rad i vá r p a r a n c s n o k a . 

71 Valószínűleg Thurzó János B iha r vá rmegye i a l ispán, 1. a 17. sz. jegyzetet . 
72 Horlossy Miklós (sz. 1807). 1832—1837 között B iha r v á r m e g y e főjegyzője. Az 1839. évi k ö 

vetválasz tásnál , min t táblabí rót , a v á r m e g y e országgyűlési követévé választ ják, de a követség
ről még ez év jún ius 27-én lemondot t . 1848 márc iu sának végétől a v á r m e g y e i á l landó b izo t tmány 
tagja . A jún ius 20-án felállított rögtöní té lő bíróság egyik e lnöke . Szep tember 17-től tagja a vár
megye i honvéde lmi b i zo t tmánynak . Szep tember 19-én B i h a r m e g y e t e rü le té re ki ter jedő h a t á s 
kör re l ko rmányb iz tos sá nevezik k i . Ok tóbe r 8-án felesket i Glaser t ábo rnagyo t a m a g y a r a l 
k o t m á n y r a , vele együt t a N a g y v á r a d o n lefegyverzett Kress- lovagokat , és po lgár i felügyelet alá 
vonja az á tadot t v á r a d i vára t . A n o v e m b e r 13-i szamosújvár i csa tavesztés u t án elfogatja Bal-
dacci t . A besorozot t fölös számú újoncokból Ihász Dániel ő rnagy p a r a n c s n o k s á g a alat t mega la 
kítja az 55. honvédzászlóal ja t . November 20-án B i h a r v á r m e g y e t e l jha t l amú polgár i f ő k o r m á n y -
biztosává, majd a felső-erdélyi sereg élelmezési főbiztosává nevezik k i . 1849-ben is k o r m á n y 
biztos. Szemere minisz te re lnök u tas í t á sá ra augusz tus 4-én Váradró l A r a d r a menek í t i az á l l am
javaka t . Világos u t án önkén t je lentkez ik és a Josephs tad t i á l lami fogházba ke rü l . 

73 Földi János (1811—1886) 1848—1849-ben a nagyvá rad i a k a d é m i a jogi s z a k á n a k tanára . 1848-
b a n az adókivetéssel és behaj tássa l kapcsola tos panaszok felett ítélő b í róság egyik tagja. 1849-
ben a nagyvá rad i vész törvényszék tagja . 1852-ig Olmützben , ma jd J o s e p h s t a d t b a n r aboskod ik . 

74 Tar Imre (1817—1881), ügyvéd . 1848-ban B iha r v á r m e g y e i aljegyző. 1849 márc iusá tó l ő rnagyi 
r a n g b a n élelmezési felügyelő az e rdé ly i hadseregnél . A szabadságharc leverése u tán n é h á n y 
hónapo t Nagyvá radon fogságban tölt . 

75 Élesd (Bihar m., Alesd, — R) , a Réz-hegység alat t , a Sebes-Körös völgyében, a n a g y v á r a d -
kolozsvári vasú tvona l men tén fekvő kisközség. 

76 Éljen a császár (rom.) 
77 Pes tes -Só lyomkő (Bihar m., — R) a Réz-hegységben fekvő kisközség. 
78 Kisjenő (Bihar m., Chis ineu-Cris , — R), a Sebes-Körös és N a g y v á r a d közelében fekvő 

kisközség. 

— 148 — 



ban felszerelt nemzetőrség egy osztály uhlanerefakel79, s elesett 170 oláh, meg halt 
75, 95 nehéz sebbe van. össze csapás alkalmával egy oláh asszony ugy főbe ütött 
egy uhlanert egy rúddal hogy mindjárt összerogyott, s az asszony öt lövést kapót 
egyszerre. Kiről furcsa meséket beszélnek, minthogy egy lövés sem találta ollyan 
helyt hogy halálos leendet volna, tehát nem esett egyszerre le, innen az oláh pór 
így szól, isten volt az asszonyba ez azt mutatja, hogy nekünk van igazságunk, de 
nem azt mondja az aradi pór hanem azt, ördög volt benne, sat. A reactió minden 
eszközt meg kisért ezen valóban szánandó nép bulytogatására, most midőn Aradba 
felkeltek, azt a hirt verték fejőkbe a papok ( mihelyt valaki pap mindjárt nem be
csületes ember:) hogy a magyarokat megverték a szerbek, és most a haza vert ma
gyarok bosszújukba az oláhságnak esnek, Kisjenőnél 300 kocsi már van sat annyi 
igaz, hogy Várad ma holnap ostromi állapotba lesz. Isten óvja a hazát s mindnyá
junkat a vészes jövőtől, minden jók kívánása mellett vagyok 
Kedves Édes Atyám Uramnak 

hü fia 

10. levél® Váradolaszi, 1848. október 13. 
Kedves Édes Atyám Uram! 
Nem bírva semmi anyagot, melly az átolvasásra is méltó lenne, ritkán veszem 

igénybe türelmeket, napjaim olly egy formák, hogy egyik a másiktól anyira sem kü
lönbözik mint tojás a tojástól. Most azonban hogy e sorok írásához nyúlok, a levél-
irási hanyagság vádja elkerülése mellett, ágyba fekvésem az oka. 

Nem tudom Debreczenbe de itt Váradon valóságos cholera van, s ebben vagyok 
én is; többen elhaltak benne hirtelen; orvosom pontos magamra ügyelést gyomrom 
melegbe tartását köti szivemre naponta. Mert a cholera mint a régi has menéssel 
has zúgással gyomorgörcsökkel jön elő. S valóban midőn rám jön a paplant rágom 
kinomba; hozzá az alkalmatlan ki s be járás melly a melegbe tartást szinte lehetet
lenné teszi, kinos görcsöktől kisérve nem a legjobb kilátást adja. — Már egy hete 
hogy rajtam van s erőm ugy elhagyott hogy alig birok járni. 

Ma indulnak nemzetőreink Aradra a gyalázatosan elárult aradi polgárok segé
lyére, mint kiket a várba be zárkózott, s vár falait 28 ágyúval ellátott gaz parancs
nok Berger81 és méltó társa a Schwarzenberg uhlanerek82 ezredese Blomberg,83 múlt 
napokba 30 ágyú lövéssel tetemesen megrongáltak. Török Gábor84 királyi biztost el
fogván statárium elébe állította, s a városnak következő pontokból álló rendeletet, 
a várost felgyújtása! fenyegetvén, ellen szegülés esetére, — adott ki. 

1. Hogy egy önkéntest se eresszenek át Szenttamás fele, 
2. Neki eleséget pontosan adjanak. 
3. Fegyvereiket rakják le, 

midőn ezen képtelen kivánatainak a magyarok elleni kifakadásai s rágalmai által 
felingerelve ellene szegültek 30 ágyú lövést tett a városra, melly alkalommal két 
Debreczenből jövő önkéntes is sebet kapott, s most Arad segélyt kér, mert Ucalegon 
ardet.85 

Puskáink, s ágyúink (6 fntos) megérkeztek. Az általunk elfogott Kress lovagok86 

ma esküttek 70 en mind olaszok a magyar alkotmányra hadnagyokkal ki eszéki má
ra Ulánussal 
80 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának , 25. sz. levél. 
81 Berger von der Pleisse, Johann báró (1768—1364) es. k i r . a l t ábornagy , Arad v á r á n a k p a 

r ancsnoka . 1849. jú l ius l - jén kapi tu lá l . 
82 A Kar l zu Schwarzenbe rg herceg, t á b o r n a g y (1771—1820) nevé t viselő cs. kir . 2. (galíciai) 

u lánusezred . 
83 Blomberg, Friedrich von (1797—1877), bá ró . A szabadságharc alat t a t emesvá r i v á r osz t rák 

őrségében harcol . 
84 Arad i po lgármes te r , Arad megyei ko rmányb iz tos , délvidéki élelmezési biztos. 
85 A szomszéd háza ég, n y a k u n k o n a veszedelem (lat.). 
86 Az 1848 tavaszán az országban ál lomásozó, Kar l Kress bá ró a l t ábornagy nevét viselő 7. 

könnyű lovas -ez red legénysége Lombard iábó l származot t . Ősszel egy 56 főnyi kü lön í tmény lova
ka t k ísér Győrből Nagyvá rad ra , ahol a m a g y a r ha tóságok elfogják őket , mivel az ez redük időköz
ben Jel lačič seregéhez csat lakozot t . A m i k o r az ezred e lhagyja az országot , 11 könnyű lovas visz-
szamarad és felajánlja szolgálatát a m a g y a r hadveze tésnek . Pé ldá juka t h a m a r o s a n a Nagyvá 
radon lefegyverzet tek is követ ik , és a csapa t Pre tz l Mihá ly ő r m e s t e r vezetésével fe lesküszik 
a m a g y a r zászlóra. Vezérük, a nevét Perecz i re magyaros í tva , Bem seregében ezredesként fejezi 
be a harcot , amiér t az osz t rák hadb í róság 18 évi , va sban le töl tendő vár fogságra ítéli . 
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gyár fiu, fegyvereiket s lovaikat elszedve Kossuth parancsa szerént Pestre küldjük 
őket, valamelyik Huszár ezredbe beosztandókat. 

Bor sok s jó termett. Az idő olly hideg hogy a paplanon felül a köpenyeg is felfér, 
önkénteseink száma mai jelentés szerint 1200 egyébiránt mindennap nő, a várba 
tanyáznak, melly egészen hadi lábon ál körülsanczolva kiigazitva s felvonó híddal 
ellátva. Tegnap 1 kapitány 2 hadnagy jött közibök Pestről. Mindenjók kívánása 
mellett 
Kedves Édes Atyámnak 

fia 
József 

11. ïeuéî87 Váradolaszi, 1848. október 15. 

Kedves Szüleim! 

Az események rohama oly gyors, hogy az ember alig képes magát tályékozni; uj 
viszonyok, uj társadalmi, s political formák merülnek fel a forradalom romboló vi
harából, az eltűnt régi intézkedések romján. S egy olly fiatal ember, ki a forrada
lom előtti polgári intézvényeket vette fel alapul, ki a political élet forradalmat meg
előző ösvényén indult el, most a midőn azok eltűntek nem kis fejtöréssel viv ha jö
vőjén aggódik. Nem volt nap a martiusi események óta mellyek át meg át ne ro
hantak volna eszemen e gondolatok, azonban e gondolatokkal a körülmények sebes 
forgása miatt magam sem voltam tisztába ez ideig, azonban az idő halad s nem vár 
ki késlekedik utánna. Jelen soraim jövőmrőli aggodalmamat nézeteimet olly komo-
jan tartalmazzák, amint csak beteges erömhöz képest azokat (:most több időm is 
lévén, mint máskor:) ki fejteni birtam. Kérem Kedves Szüleimet gyermeki ragasz
kodással, és azon bizodalommal, mellytől csak szülei s gyermeki kebel áthatva le
het, jelen soraimat figyelemmel át olvasni s tanácsukat, s nézeteiket velem közöl
ni kegyeskedjenek. — 

Nyilván van, hogy midőn Európa békéje társadalmi s politikai formája egészen 
fel forgatva van: hat sőt tiz évig békéről csendességről álmodni sem lehet. Mert 
hogy az ausztriai ház száműzetését az orosz, melly titkon eddig is befojt az európai 
eseményekbe, behunyt szemmel nézni nem fogja több mint hihető. S illy forrongós 
időben polgári pályán előhaladást remény leni bajos dolog. Eljártam eszemmel min
den féle állomásokat, sehol megnyugodni nem tudtam. S utóbb a katonai pálya nyílt 
föl szemeim előtt, jó és rossz oldalaival. Elgondolkoztam hosszan, de az eszmék 
összezavarodtak agyamban, s átkoztam határozatlanságomat, hijjába nem tudtam 
egy okos gondolathoz jutni. Hiszen ha a katonai életben csak az volna rossz hogy 
az embert az első csatában agyon lőhetik, még viradatot sem várva katona lennék, 
de ez legkevesebb, az strapaczia az a mi engem elborzaszt. Elgondoltam: hogy két 
körülményt lehet felvenni a haza mostani életében, vagy azt, hogy ki vi va függet
lenségünket, megalapíthatjuk nemzeti létünket, s mi történik ekkor? előálnak azok 
kik verőket onták a házért, s kik hon ültek, szégyen érzettel vonulnak hátra, sőt 
könnyen lehető hogy minden féle alkalmazásoknál tekintetbe vétethetik a hazáért 
tett szolgálat; — vagy azt a körülményt lehet felvenni, hogy bukni fog a nemzet, — 
akkor jobb nem élni akár melly pályán. Mindezeket egybevetve csak arról volnék 
biztosítva hogy felfegyverzésünk után visznek a táborba bennünket, hajlandó len
nék katona lenni, de félek hogy tétlenül itt a várban vesztegelni kell talán tava
szig is. Igaz négy év nem a világ, kivált háborús időben, s ha valaha most lehet e 
pályán kilátás nem a fegyveres béke idején. Itten már egy zászló alj ki van, rövid 
időn a második is ki lessz nagy az általános rokonszenv a katonaság iránt. — Eze
ket midőn ismételve Kedves Szüleim figyelmökbe ajánlanám válaszokat minél elébb 
elvárva vagyok 

fiók 
József 

87 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 26. sz. levél. 
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12. levél88 Váradolaszi, 1848. november 4. 
Kedves Szüleim! 
A koczka sorsom fölött el van vetve. Ma délelőtt, elmondtam az esküt hiven szol

gálni, s bár milly borzasztó alakban szembe szálni a halálai az alkotmányos sza
badságért. S mától fogva, mint tizedes vagyok az 5k századnál 40 váltó krajczár fi
zetéssel. Haza menetelemből alkalmasint semmi sem lesz, mert részint az alkalom, 
hosszabb kin maradás nélkül haza mehetni, — hiányzik, részint azon körülmény 
áll ellent hogy leg fölebb 3 hét alatt elvisznek Erdélybe a lázongó Szászok és Urbán89 

ellen. Holmimat Szilágyi bátyámhoz szállíttatom, ott meg találják, ö t ezüst fntot 
kaptam ebből sapkát s más nélkülözhetlen katonai apróságokat vettem, ruhát leg 
alább egy dolmányt minthogy most nem adnak egy bakáns s köpenyegnél egyebet 
nagyon múlhatatlanul készíttetnem kellene, ha a rá kivántó 40—45 fntot szívessek 
lennének Kedves Szüleim, minél elébb elküldeni. Egyébiránt mi előtt e vidéktől s 
Kedves Szüleimtől örökre tán meg válnék bővebben fogok irni, mit most két féle 
foglalkozásom nem enged. 
Minél előbbi sietős válaszukat várva vagyok Kedves Szüleimnek 

hü fiók 
Kiss József 

44ik honvéd zászlóalj 5 századánál 
Tizedes, vagy Tugskáplár 

13. levél90 Váradolaszi, 1848. november 7. 
Kedves Szüleim! 
Utolsó levelemre jövendő válaszokat nem várhatva be ismét irni vagyok kény

telen, mert ha késik a várt válasz engem Váradon nem talál. Tegnap előtt elment 
a mi Zászló aljunktól két, a 3 i k és 4 ik század Erdélybe. Ma ismét parancsot kapott 
az első század holnap Belényesbe indulni, s a mi 5 ik Századunk is rövid időn útnak 
indul. Kérem tehát Kedves Szüleimet hogy előbbi levelembe irt kérelmemet telje
síteni sietve szíveskedjenek. Ruhát nem adnak még, csak a nagyon rongyos köz-
egyéneknek fehér frakkot. A csizmám is el nyűtt. — A fehér ruhát illetőleg kérem 
édes anyámat nekem egy pár erős gatyát küldeni, minthogy minden gatyám csupa 
rongy, csak hogy le érjen a szára a földig hogy melege legyen a lábamszárának, le
het a bőségit a hosszához adni. Inget négyet viszek el többit a ládába hagyom. La
kásom a fehér papok Collegiumába az úgynevezett Convictusba van. Palotának nem 
szegény katonának való. Nekünk ha Fehérvár91 alá visznek alkalmasint kemény te
lünk lesz, csakhogy inkább meleg mint hideg. De csak vinnének ha katonává lessz 
az ember csak óhajtana ágyú golyókat fütyölve látni feje mellett. Annyi bizonyos 
hogy a telet vagy Erdélybe vagy a Királyhágón töltjük. Addig is minden jók kívá
nása mellett vagyok 
Kedves Szüleimnek 

fiók 
József 

14. levél92 Váradolaszi, 1848. november 29. 
Kedves Atyám! 
Utoljára irt levelemben világosan kifejeztem, hogy elindulásunk napján K. Szü

leimet tudósítani elmulasztani nem fogom, s azért megfoghatatlan előttem hogy föl 
is tehették felőlem, hogy midőn messze, s talán soha vissza nem térhetve indulok 

88 Uo. 27. sz. levél. 
89 Urban, Karl (1802—1877) lovag, osztrák táborszernagy. A naszódi 2. sz. (román) határőrezred 

alezredeseként 1848. szeptember 14-én felmondja az engedelmességet a magyar kormánynak, és 
a román felkelést támogatja. Észak-Erdély császári főparancsnoka. Bem 1849. januárjában Bu
kovinába szorítja. 1849. február végén ismét Bukovinába hátrál Bem elől. Marosényi győzel
méért (1849. február 5.) később a Mária Terézia-rend keresztjét kapta. 1849 júniusában a Gro-
tenhjelm-féle orosz seregben kap parancsnokságot. 

90 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 28. sz. levél. 
91 Gyulafehérvár (Alsó-Fehér m., Apulum, Balgrad, Alba Iulia, Karlsburg, Weissenburg R), 

Alsó-Fehér megye székhelye. 
92 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 30. sz. levél. 
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útra: pár sort nem írtam volna. Mi ugy állunk hogy minden perczben a riadót vár
juk, azért hijába kéredzettem haza, meg tagadtatott, most pedig miután ki van a 
rendelet adva hogy Szombaton délután Verbászra9 ' indulunk haza mehetésemböl 
semmi sem lehet, s a nélkül kéntelen vagyok elhagyni e vidéket hogy Szüleimet s 
testvéremet, s különösen édes anyámat hosszú távol lét után utolszor láthatnám. Ki 
tudja mi van felőliem írva a Sors Könyvébe, ki tudja az első golyó nem keblemen 
fütyöl e át az első csatában, ki tudja érhetem e valaha örömét a viszonti találko
zásnak Kedves Szüleimmel, ezen gondolatok tolulnak szivemre e perczbe, s a fájda
lom melly arczomon olvasható most, nem a minden perczben jöhető halál vagy szen
vedés, de az elválás fájdalma. Azonba tudósítani Kedves Szüleimet minden lehető 
alkalommal, s még addig is mig elindulnék el mulasztani nem fogom. (...) 

Csengén"'1 igérte hogy mind Bernáthnak05, mind Korponaynak a Hadügy minister 
titoknokának, ki igen jó barátja és ezredes ajánlani fog mind Leitnernek a Váradi 
őrnagynak hadnagyság végett, valeat quantum valere potest,96 minden esetre, ha 
most nem is de ha kiérdemeltem, s tiszteim ajánlatát meg nyertem jó lessz, ha va
laki ismer Pesten, s ha más nem Csengeri öttse97 széles ismeretségénél fogva csak 
hasznomra lehet. — Meg köszöntem jó akaratját. — 

Holmimat elhordattam Szilágyi bátyámhoz s jegyzéket szombati levelemben el
küldöm. (...) Többet nem irhatok, mert verik az indulót, fegyverért megyünk a vár
ba. Isten áldja meg 
Kedves Szüleimet 

fiók 
Józsi 

tizedes 
Az atrest így tessék írni: Névtelen honvéd zászlóalj 5k századánál tizedes sat 

15. levél™ Erdély-Halmágy, 1849. január 25. 
• 

Kedves Szüleim! 
Sokra elkészültem midőn katonává lettem, de ez mi most velem történik tul esik 

akkori fogalmam határán. Mert ha mondom, hogy két hét óta le nem vetkeztem, s 
két hét óta, mióta Váradról eljöttünk főtt ételt nem ettem, a gyaloglást fel se vet
tem, bár Belényestől idáig ugy jöttünk, ha mondom, hogy minden éjszaka alarmot99 

vernek, hogy szokjon a katona az éberséghez, ha mindezeket mondom talán nem is 
fogják hinni. Mindezeket nem panasz képen írom, mert fel fogadtam hogy miután 
mindezt hazámért szenvedem egy panasz hang se fertőztesse meg számat, ha nem 
azért irom mert jólesik Kedves Szüleimet tudositni állapotomról. Mindezen nélkü
lözéseim közt az a leg sajnosabb hogy posta erre az ellenség dulongásai miatt nincs, 
nem tudom ezen levelem is eljut e s mikor bizonytalan útján kívánt czéljára. Har
mad napja mióta ezen városba vagyunk, s holnap tovább megyünk Fehérvár alá 
csak hogy holnap este ha elérünk Brádra100 az ott lévő erőhöz csatlakozván ütközet 
lesz, hol élek e halok e valami utón tudomására jut Kedves Szüleimnek, mert amin t 
Halmágyra101 értünk ellenség földen vagyunk. Halmágy meglehetős mező város 

93 Verbász (Bács m., Vrbas J) , község a Ferenc-csatorna mellett. 
94 Kiss József hivatali főnökének, Csengery Imrének az idősebbik fia. Imre (1819—1875). Az 

1848 májusi tisztújításkor Bihar vármegye főjegyzőjévé választják, ezt a tisztséget tölti be a 
szabadságharc bukásáig. 1861—1867 között ismét vármegyei főjegyző. 1869-ben a HM miniszteri 
tanácsosa. 1865—1869 között Bihar vármegye országgyűlési képviselője. 

95 L. a 31. sz. jegyzetet. • 
96 Megteszi, amit megtehet (lat.) 
97 Csengery Antal (1822—1880). 1848-ban Szemere belügyminisztériumi tanácsossá nevezi ki, 

a képviselőház házszabályainak kidolgozásával és más kodifikációs munkákkal bízzák meg. 
18G0-ban Bihar vármegye tiszti ügyésze. 1861-ben a bihari kerület országgyűlési képviselője. 
1862-ben megalapítja a Magyar Földhitelintézetet. Az 1867. évi kiegyezés egyik létrehozója, az 
1867. évi XII. te. szövegének szerkesztője. 1868—1878 között a nagykanizsai kerület országgyű
lési képviselője. 1875-ben jelentős része van a Deák-párt és a balközép fúziójában. 1847-ben a 
Magyar Tudományos Aakadémia levelező tagja, 1858-ban rendes tagja, 1871-ben másodelnöke. 
1867-től a Történelmi Társaság igazgatóválasztmányi tagja. 

98 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 31. sz. levél. 
99 Riadót (ném.) 
100 Fenyőfalva (Hunyad m., Bradu, Brad, Giereîsau, Gieresau R), kisközség az Olt partján. 
101 Halmágy (Zaránd m., Halmeag, Halmagen R), község a Fehér-Körös jobb partján. 
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ollyan Diószeg forma. De most hasonló egy jég által elvert mezőhöz az emeletes 
házak ajtó ablak nélkül állnak, lakóik rég elfutván, ha e falak beszélni tudnának 
emberi érzést elfagyasztó dolgokat tudnának beszélni, jobban mint a falakra mázult 
vér, alig van néhány elszánt zsidó és oláh itt. A derék boltok üresen álltak ben a 
boltba, hidegen a ki szenvedett kár élő tanujaként áll a kirablott boltos. Itt egy font 
húst kapunk naponként, de bort nem lehet pénzért se pedig ezen strapatia életbe 
élni nélküle nem lehet. 

Az útba kaptam édes atyám levelét. (...) Ha csak módját ejthetem, írok, de nem 
tudom mert a posták meg szűntek. Holnap után ütközetünk lessz Brádnál. Ott vár 
mára mi zászló aljunkból két század, Aradról egy zászló alj, s mi megyünk két 
századdal, ez mindössze 4000 rendes katona, s 600 lovas nemzet ör, Isten tudja mit 
érek. Ha elesem Tüköri Lajos102 barátomtól fogják Kedves Szüleim az elestemet 
meg vivő levelet. Ha élek találok módot tudositni Szüleimet. Isten áldja meg Ked
ves Szüleimet. 

fiók 
Kiss József 

honvéd 

16. levél10'3 Körözsbánya, 1849. január 26. 
Kedves Szüleim! 
Minthogy Halmágyrúl küldött levelemnek bizonytalan útja volt s alig ha meg

kapják K. Szüleim ezen új állomásunkról is minthogy egy hadnagy tőlünk indul 
Váradra jónak láttam pár sort irni. Ha a népetlen Halmágy meg lepett, nem Írha
tom le az iszonyt melly Körözs bányán104 szemeim előtt feltárullt. Ezen város szék
helye Zaránd megyének, leirhatatlan a dúlás mit itt a móczok105 elkövettek, a me
gyeházának még a szoba közfálait is lerombolták, csak a kör-fala van meg mint 
valami csűrnek a levéltárba minden irományt apró darabra téptek, a rabokat ki-
eresztgették. Fánk cönsiliarius kastélyában a mit találtak mindent porrá törtek, a 
kanapékból a szőrt ki szedték zongorát széket szóval mindent elromboltak a taná
csosnak több ezrekbe került ásvány gyűjteményét a kútba hányták. Még az Isten 
háza sem maradt menten vandali dulásaiktól, a keresztre, mert cath. templom és 
zárda volt itt czélba lövődöztek s a templomot ágyúzták, s ekkor azt gondolná az 
ember kifáradt dühök, — nem le mentek a kriptába, melly a megyébe leg gazdagabb 
Kozma család sírboltja, a holt testeket ki hányták a koporsóból s izenként szét 
szaggatták, s egy pár koporsóba saját elesett gränczerjeket106 (;a Ferdinánd gyalog 
ezredből:) temették párjával; e levél írás előtt pár perczel jövök a kriptából, na
gyon eleven emlékezet lebeg szemeim előtt. De ki írná le az irtózatos nem embe
rek által véghez vitt tetteket. A lakosok kevesett beszélnek, mert a hegyekbe futá
nak, de annál többet az urak házainak padozatjára száradt vér-tócsák. Délután 3 
órakor érkeztünk ide, s minthogy gyalog a sárba nagyon ki fáradtunk az őrnagy 
nem látta jónak fáradt csapattal egyenesen csatába menni, mert egy statiora107 in
nen Brádon ütközet lessz ott vár Bottyán108 és Moga109 olá vezérek. Őrmester Tü-

102 Tüköry Lajos (1826—1860), jogász. 1848—1849-ben az 55. honvédzászlóal j h a d n a g y a . Az 1849. 
jú l ius 20-i ve res to rony i csatavesztés u t án törökországi emigrác ióba kénysze rü l , Viddinbe, ma jd 
Sumlá ra ke rü l . Át tér a m o h o m e d á n h i t r e és k a t o n a i szolgálatot vállal , O m e r pasa had tes tébe 
k a p beosztást . Később a szíriai had t e s tpa rancsnok , G u y o n t á b o r n o k segédtisztje, Damaszkuszba , 
onnan Baa lbekbe ke rü l . K m e t y t á b o r n o k segédt isz t jeként Kar szná l megsebesü l . 1854-ben első 
osztályú lovaskap i t ány . A török neve Szelim aga. 1859-ben elhagyja Törökországot , Olaszor
szágba megy , ahol Gar ibald ival és T ü r r e l szabadcsapa to t a lak í t az osz t rákok ellen, amely Va-
resénél je lentős s iker t é r el. 1860-ban Gar ibaldi légiójában, az olasz k i rá ly i hadse regben szol
gál, a lezredesi r a n g b a n . A P a l e r m o bevéte lénél k a p o t t sebébe ha l bele. 

103 BKML Ka tona -csa l ád ir., Kiss József levele édesap jának , 32. sz. levél. 
104 K ö r ö s b á n y a (Baia de Cris, A l t enburg R) , Z a r á n d m e g y e székhelye . 
105 Mócoknak nevezték Magyarországon az Erdély i Érchegység n é h á n y fa lu jában lakó r o m á n 

népcsopor to t . 
106 Ha tá rő re ike t (ném.) 
107 Ál lomásra (lat.) 
108 B u t e a n u r o m á n pre fek tus , az 1848. évi r o m á n nemzet i ségi m o z g a l m a k egyik h í rhed t vezére . 

1848. ok tóber 25-én Tehénfa lván (Váka) a Brády-csa l ád v a l a m e n n y i tag já t lemészáro l ta t ta . Vé
rengzése inek Csutak K á l m á n honvéd ő r n a g y vet véget 1849. ápri l is 2-án, a m i k o r K ö r ö s b á n y á n 
szétszórja B u t e a n u elsáncolt t áborá t . B u t e a n u később tagja let t a n n a k a b izot t ságnak, ame ly 
Kossuth felszólí tására ke res t e a kiegyezést a m a g y a r k o r m á n n y a l . Ha tvan i I m r e — ak i 1849. 
má jus 6-án m e g t á m a d t a a r o m á n o k a t , és ezzel egyik okozója lett a m a g y a r - r o m á n viszony 
e lmérgesedésének — május 23-án, Jószáshe lyen kivégeztet te . 

109 Valószínűleg Iosif Moga, a császár iakka l való együ t tműködésbő l k i á b r á n d u l t r o m á n ve 
zető, ak i 1849 n y a r á n a m a g y a r - r o m á n megbéké lésben próbá l t közvet í teni . 
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köri Lajos barátommal ugy egyeztünk hogy ha én elesem ő ir Kedves Szüleimnek, 
ha ő én írok édes annyának Körözsladányba.110 Egyszersmint hogy ha nem halálos 
sebet kap akár mellyikönk, a másik eskü alatt szúrja agyon, mert az elfogott ma
gyarokat elevenen meg nyúzzák a kutyák. Sokat szenvedtem, sokkal többet mint 
képzelni lehet, de miért írjam részletesen én férfi vagyok s panaszkodni nem aka
rok, sakkal több elszántság van bennem, mint sem hogy vissza rettenjek bár mi 
sorstól veszélytől is. E perczbe lép be hadnagyom a szobába, hogy a fogházba levő 
alának egy levelet akartak kézibe jádzand, miből ki tünik,hogy az éjjel az oláhok, 
meg akarnak támadni, a jövő perczbe ezen fogoly oláh a mi századunkból 3 tize
des által főbe lövetik, kik közt én is alkalmasint közte leszek, mert kinozni nem 
akarják és jó lövőket választanak. Ez ide Körüzsbányára való ez vezette s mutogat
ta a cassakat a móczoknak. 

Többet nem irhatok dobolnak, a for post111 valamit vett észre sietek a hadnagy
nak át adni levelemet. Isten áldja Kedves Szüleimet 

fiók 
József 

honvéd 
• 

17. levéll[2 Déva melletti csatatér, 1849. február 11. 

Kedves Szüleim! 
Élek még! és nádszálhoz hasonló életem nem törött össze még. Valóban egy illy 

ütközet, ennyi veszély után felkiálthat az ember a soltár iróval „micsoda az ember 
életében, hogy ő reá gondot tartasz ekképen". Itt ülök a lefolyt csata színhelyén, 
körülöttem 600 derék honvédünk hever meg halva, kiknek drága életén a győzel
met meg vásároltuk. Ellőtték jobb és bal szomszédomat, össze tépte a kartács kö
penyegemet és én még is élek egy sebet se kaptam kivévén, hogy egy kartács a fát 
melly mellett áltam szét zúzván, fejemet a fa darabja meg ütötte s el szédültem. A 
csata véres volt Bém113 maga azt monda, hogy ennél nagyobb nem igen szokott len
ni, reggeli 7 órától estveli 9 ig tartott a szünteleni ágyúzás, az alsó vidéki táborból 
ide érkezett honvédek meg vallották, hogy egész nyáron nem esett el anyi közülük 
mint ebbe az egy csatába. Különösen sokat veszített a mi századunk a hol 200 em
berből 30 maradt, elképzelhetik Kedves Szüleim hányszor s hány formába lebegett 
a halál előttem, és én még is élek, valóban a csata emléke vissza jő eszembe alig 
hiszem hogy élek, a mi századunktól a kapitányt s két alhadnagyot meg lőtték, az 
egész táborból el esett 23 fő tiszt. Sokat tudnék beszélni a lefolyt csatáról, de lel
kem feszül, szívem dobog mert itt a tér most is a le öltek sohajjaitól zug. Soha sem 
látnak meg többé Kedves Szüleim, meg lehet itt a halál szörnyű önkényének vagyunk 
martalékai, mert Bém Napóleoni tervekkel viv, s az oszrolenkai hős csatározásainál 
1000 ember élet számba se jöhet. Ezen győzelem előtt 4szer u m: Szebennél114 Szász
városnál115 a Kenyér mezőn116 és a Piski hidnál117 keményen megvert Puchner118 

bennünket nem lévén több Bemnek 2000 emberénél a Császáriak 20,000 ellenében, 

110 Körösladány (Békés m., M), a Sebes-Körös jobb partján, a Berettyó és a Sebes-Körös tor
kolatához közel fekvő község. 

111 őrszem, előőrs (ném.) 
112 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 33. sz. levél. 
113 Bem József (1795—1850) honvéd altábornagy. Az 1830. évi lengyel szabadságharc hőse. Az 

1848. évi bécsi forradalomban a mozgó nemzetőrség parancsnoka. 1848. november 22-től magyar 
tábornok, majd az erdélyi hadsereg főparancsnoka. 1849. március 15-én lett altábornagy. Világos 
után Törökországba menekül, áttér a mohamedán hitre és Aleppó kormányzója lesz. 

114 Szeben (Nagyszeben, Szeben szász szék, Sibiu, Hermannstadt R), az Olt nagy kanyarula
tától ÉNY-ra fekvő város, a császáriak fő erőssége Erdélyben az 1848—1849-es szabadságharcban. 
A szebeni szász szék székhelye. A csata időpontja: 1849. január 21. 

115 Szászváros (Szász szék, Orastie, Broos R), a Maros és a Sztrigy torkolatához közel fek
vő város. Szászváros szász szék székhelye. 

116 Kenyérmező (Hunyad m., Cimpul Piinii, — R), térség a Maros két partján, Alvinc felé 
elterülve. 

117 Piski (Öpiski, Hunyad m., Simeria Veche, — R) a Maros bal partján, a Maros és a Sztrigy 
torkolatánál, Szászvárostól ÉNY-ra fekvő kisközség. 

118 Anton von Puchner (1779—1852) báró, es. kir. altábornagy. 1846-tól erdélyi főhadparancs-
nok. Az 1848—1849-es téli hadjáratban az erdélyi osztrák sereg parancsnoka. A Mária Terézia
rend parancsnoki keresztjének kitüntetettje. Lovassági tábornok, testőrségi másod főkapitány. 
1850-ben Velence kormányzója. Táborszernagyként hal meg. 
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s Bém vissza húzódott Dévához,119 és ámbár ezen huzadás mester mü, a tábornak 
minden podgyássza, s vele nekem minden fehér ruhám uniformisom szóval a ra j 
tam valón kivül mindenem az ellen kezébe került, Dévánál az Aradról jött 1000 em
ber segittséggel meg vertük egy véres csatába Puchnert, de részünkről is igen nagy 
veszteséggel. Ennyi nyomorúságaim közt vigasztalásom az, hogy az ütközet után a 
csatábani megkülönböztetett viseletemért s különösen a hídfőhöz vitt kétszeri se-
gittségemért, — mint ez a kinevezésben ezen szavakkal említve van — Bém tábor
nok által hadnagynak vagyok kinevezve. Ha tettem valaha valami érdemet, ha meg 
érdemlem a levegőt mellyet szívok, ugy ezt az előléptetést meg érdemlem, mert 
meg vetve életet és halált egy czaggal120 mellynek káplárja voltam két fertájig tar
tottam fel egy batalion Zsivkovits121 gyalogságot, ezért van kiemelve, káplárból had
nagya nevezem sat. Innen Balásvalvára122 a híres oláh Rómába, s onnan Megyés
re123 megyünk, s a hozzánk érkezendő aradiaikkal Szebent vesszük ostrom alá. Ép
pen az ütközet előtti reggel írattam Iléss őrmesterrel Kedves Szüleimnek nem tu
dom szegény előtt barátom sorait kapták e Kedves Szüleim. 

Bemről szeretnék még pár szót irni ha időm volna. Istenem minő ember ez, ki
nek láng esze a vesszélyel együtt nő, ki ámbár magyarul e két szónál előre magyar, 
ne fuss magyar többett nem tud még is midőn a csata hevében fehér kócsag for
góját látjuk a bizodalom és elszántság kitörésével kiáltjuk, ott ott van Bém előre 
rohamra. A Szebeni csatában jobb keze egy úját ellőtték mert az elő nyomulásba 
első, a hátrálásba utolsó. Ezért tettek 4000 aranyat fejére a Császáriak, s ezért van 
neki 200 elszánt fiákból testőrsége, hova alkalmasint engem is mint hadnagyot al
kalmazni fognak, pedig saját századomnál örömestebb lennék, mert az utolsó üt
közet óta határtalanul biznak bennem. Soha életemnek meghatóbb percze nem volt, 
mint midőn századom meg hallva kineveztetésemet öröm könyeket sírva kért ne 
hagyjam el tisztek nélkül maradott századomat, legyek vezetőjük árvaságukban. — 

Félbe kell hagyni levelemet, őrnagyom a csatában elhagyott sebesek össze szedé
sére, s holtak eltemetésére mellém veendő 40 emberrel küld ennél fájdalmasabb bí-
zomány nincs a föld alatt. Isten áldja a Kedves Szüleimet 

fiók 
Józsi alhadnagy 

18. levélm Balázsfalva, 1849. február 19. 
Kedves Szüleim! 
Az ütközet színhelyéről irt levelemet nem tudom megkapták e vagy sem, azólta 

pihenünk ujabb küzdelemre készülők. Levelemben elő adám hadnagya lett kinevez
tetésemet, körülményesen, az egészbe az a legszebb, hogy nem párt fogás utján de 
csata téren tetteim ajánlatára lettem tiszt, a Századunkból midőn a kapitányomat 
lelőtték, utolsó szava ez volt „Kis magába mindég biztam vezérelje árva százado
mat felét Tükörire bizza", s meg halt szegény, kinél bátrabb s jobb lelkű ember az 
erdélyi hadseregbe nem vala. Én a két szakasszal a hidhoz áltam plenkbe, vagy 
csatár lánczba erősen feltévén, hogy holt testümkkön bocsátjuk át az ellenséget, mert 
Bemet előtte való nap meg verték; seregeivel mig Aradról segély nem érkezett nem 
ütközhetett a mi kapitányunkra volt bizva utolsó emberig védeni a hidat. Tüköri 
fél századdal a hol járható volt a jég által ment s csatár lánczott formálva oldalról 
támadta meg, a több századok a sikon az ágyukkal együtt voltak föl állítva. Szacs-
vary125 elesése után reám s Tükörire maradt a Század vezénylete én kezem alatti 

119 Déva (Hunyad m., Deva, Schlossberg, Diemrich R) a Maros bal partján fekvő város, a 
Maros és a Sztrigy torkolatához közel. Hunyad megye székhelye. 

120 Szakasz (ném.) 
121 Sivkovich gyalogezred: Sivkovich János báró altábornagy (1779—1857) nevét viselő 41. 

(galíciai) gyalogezredről van szó, amelynek két zászlóalja a piski csatában az osztrák seregben, 
Kalliany tábornok dandárában harcol. 

122 Balázsfalva (Alsó-Fehér m., Bla j , Blasendorf R) a Nagy-Kükü l lő jobb par t j án , a Nagy-
és Kis -Kükül lő to rko la táná l fekvő k i sváros . Az erdélyi r o m á n o k központ ja . 

123 Medgyes (Medgyes szász szék, Médias, Mediasch R) , Medgyes szász szék székhelye , a 
Nagy-Kükü l lő bal pa r t j án fekszik. 

124 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának . 34. sz. levél. 
125 Szacsváry (Szacsavay) Imre. 1848. augusz tus 19-én százados B i h a r m e g y e 1. nemzetőr -zász ló

a l jában . Alaku la táva l részt vesz a bánság i h a r c o k b a n . N o v e m b e r 24-én százados a N a g y v á r a d o n 
a lakuló , ma jd az erdélyi hadsz ín té ren küzdő 55. honvédzászlóal jnál , az 5. század p a r a n c s n o k a . 
1849. f e b r u á r 13-án, Déván ha l m e g a p i sk i ü tköze tben k a p o t t sebétől . 
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150 emberből midőn elesett 70, látva hogy a nagy erőnek ellent állani nem tudok, s 
legfölebb is Leonidas szerepe jutott nekem kicsinyben, Kemény Farkas126 ezredes 
retira dot veretett127. Ekkor jelent meg Bém az aradiakkal, s a hídnál kérdé „wer ist 
hier der Comendant" én meg mondám nevem s hogy altiszt vagyok, s ő B. Bánfi 
László128 ezredesnek, ki segédje mondta írja fel nevem, aztán mondám a század 
felével Tüköri a tul parton van, s öt is fel irata. Meg veretvén az ellenség az üt
közet helyén hadnagyok lettünik. Azolta Balázsfalván van a Batalionunk, s mi a 
Püspök Rezidentiájába lakunk, úri módon élünk de a rajtam valón kivül semmim 
nincs, nem csak nékem de egy tisztnek sem. — Itt pedig nem kapni semmit. Eles
vén a Dévai csatán129 az auditor1110, auditornak is vagyok helyettesítve, dolgom igen 
sok. Mert a hadi törvény széknek vége hossza nincs, mert ha valaki egy lépést is 
gyáván fut hadi törvény szék elibe állitván halál a dija. 5 illy szerencsétlent lőtek 
agyon már hadbiroságom alatt. Pedig katonává létem előtt mennyi filantropia volt 
bennem. A hadbíró kötelességei ezek: össze ülvén a törvény szék a hadbíró meg
esketi a tagokat, egy kapitányt két hadnagyot megesketi hogy igazán Ítélnek, s ki
hirdetés előtt senkinek el nem árulják hozott itéletöket, aztán az auditor informati-
ót ád a hadi törvények értelmében, ahonnan nekem a három jó vastag kötetü hadi 
törvényt át kellett studiroznom.131 Holnap indulok a zászlóaljjal Szeben alá, hon
nan egyszer már elvertek, muszka katonák vannak a városba hol élek e vagy hatók 
Isten tudója csak. Megjártam eddig minden irányba Erdélyt megvertek bennünket 
a híres Kenyérmezőn, most Szeben következik. Isten legyen velem s Szüleimmel 

fiak 
Józsi 

hadnagy 

19. levélm Vöröstorony, 1849. március 18. 
Kedves Szüleim! 
Erdély véghatár széléről indítom e levelet bizonytalan u/tjára,merit e hely a hol jelenleg 

vagyunk a Vörös toronyi vár133 a graváczon13'1 van, harmincz lépésre ide már Oláh ország 
van. Martius 14én Medgyesnél két izben meg vertük Puchnert, s midőn muszka se
gítséggel 80 ezerre nőt táborával meg támadott vissza vonultunk Segesvár felé. Sze
gény Puchner egy Bemmel akar fel tenni kinek retirálásaiban is lángész félreismer -
hetlen jegyei tündöklenek. Puchner azt hitte hogy Bem ujolag meg támadja őt Med-
gyesen, pedig Bém tudta hogy Medgyes olly rossz positio,135 — a völgyben roppant 
hegyek közt feküvén, hogy egyátalában nem hadi szállásra való. De lett volna bár 

126 Kemény Farkas báró (1796—1852), honvéd ezredes . 1848. szeptember 11-től ő rnagy , a to rda -
a ranyosszék i nemzetőrzászlóal j p a r a n c s n o k a . 1849 február já tó l honvéd alezredes , d a n d á r n o k az 
erdélyi had tes tben . Ápril is 7-től ezredes , a gyu la fehérvár i os t romsereg , ma jd a kolozsvár i h a d 
osztály p a r a n c s n o k a . Ápril is 8-án 3. osztályú, má jus 16-án 2. osztályú ka tona i érdemjel lel t ün 
te t ik ki . A zsibói fegyverletétel ig (aug. 24.) szolgál. Emigrá l , haláláig a londoni m a g y a r emig
rác ió egyik vezetője. 

127 Visszavonulást (ném.) 
128 Bánffy János (nem László, 1816—1852) báró , honvéd ezredes. 1848. s zep tember 23-tól száza

d o s a 11. honvédzászlóal jnál . N o v e m b e r 2l-től ő rnagy , e zászlóalj p a r a n c s n o k a . December 20-tól 
a lezredes , d a n d á r n o k az erdélyi had tes tben . 1849. ápri l is 7-től ezredes, hadosz tá lypa rancsnok 
ugyani t t , egyben 3. osztályú é rdemrendde l tün te t ik k i . Májustól Bem b á n á t i expedíciós had 
tes tének hadosz t á lypa rancsnoka . Május 22-én m e g k a p j a a ka tona i é rdemje l 2. osztályát . J ú n i u s 
tól hadosz t á lypa rancsnok a 4. had t e s tben . Egy évi vizsgálat i fogság u tán , 1850-ben, kegye lmet k a p . 

129 Dévai csata , é r t sd : az 1849. f eb ruá r 9-i piski csa ta . 
130 Hadbí ró (lat.) 
131 T a n u l m á n y o z o m 
132 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának , 35. sz. levél. 
133 A Veres to ronyi - vagy Vörös toronyi -szoros s t ra tég ia i fontosságú hely . A Törcsvár i -szoros tól 

NY-felé ez volt az egyet len út , a m e l y e n az ágyúk és egyéb had iszekerek k ö n n y e n á t ju tha t t ak . 
A vá r Boica község D-i végén t a lá lha tó a Havasal fö ldre vivő országút NY-i o ldalán, a hegy le j 
tőjén. Magvát egy kb . 12 m magas , vörös re festett , négyszögle tű to rony te t te ki , amelyhez k é 
sőbb több to lda lékot épí te t tek. A t o r o n y D-i oldalán, a Havasalföld felé, h a t ágyú felvételére a l 
k a l m a s bás tya épült , míg az Oltra néző épüle tek kü lső fala egyszersmind főfalként is szolgált. 
A v á r a t mély , a belső oldalán falazott á rok választot ta el a hegyoldal tól . A v á r DK-i sa rká tó l 
kőfal nyú l t le az Öltig, ennek a k a p u j á n át vitt az ú t a Havasalföldre , 

134 A h a t á r o n 
135 Helyzet, harcá l lás (lat.) 
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mdlly jó positio Medgyes Bern láng esze másuitt járit. Betlen Gergelyt130 elküldte 
Medjes felé, hogy Puohner mistifikálja mintha csak ugyan szándéka volna Bem
nek Medgyes vissza vétele, azonba ő (Bém) napóleoni marschal, mellynek sujját 
égő talpaim most is érzik oda se nézve Puchnernek, egyenesen Szebennek ment, 
Puchner később észre vette rá szedetését nyakra főre sietet Szeben felé. De későn 
mert Bém elébb volt hat órai úttal, s látva hogy a hegyes úton a hátra hagyott ez
redes Bethlen Gergely a magyar hónból érkezett öt ezer emberrel nyolc ezerre nőtt 
táborával olly állásból támadhatja hol egésszen semmivé teheti őt, Segesvárra vo
nult, meg elégedvén azzal hogy Heyte137 generálját Bethlen után küldötte, de a kit 
Bethlen Medgyes alatt szélyel vert. Ez alatt mi Bethlentől fedeztetve haladtunk, 
vagy is szaladtunk előre Szeben felé. Ezen utazás csak Napoleon alpesi útjához ha
sonlít. Lovak dőlitek ki az ágyúból emberek maradoztak el, mindegy, mi folyvást 
reggeli hat órától éjji 10 óráig 1 mond egy órai pihenést kivéve szüntelen mentünk. 
Tdz órakor este meg érkeztünk Szeben alá. Sötét volt és hideg, az ember áltába 
majd elaludt, azt hittük lagerbe hálunk, hajnalra gondolván Szeben megtámadását. 
Elált szemünk szánk midőn láttuk stellirozni138 a gyalogságot, szegeztetni ki az ágyu
kat. Meg voltak dagadva inaink, a tisztek mondták „ez sok" a bakancsos káromko
dott, a huszár jobban. Bém ellovagolt a sorok előtt, s ez nem hibázta el hatását, 
mert valahányszor fehér kolcsagát látja a sereg rendithetlen bizodalma roppan él-
jenbe törr ki. Elfelejtők a fáradalmat, mert nincs köztünk ki a nyalt veszélyben is 
Bemben bizalmát elveszítené. Voltam olly veszélybe vele hogy esküvel mertem vol
na fogadni hogy nincs menekvés, és még is megszabadultunk. A Várba 8000 muszka 
volt s 49 roppant ágyú hogy becsülletes ellenség ollyat nem használ. A távol csillo
gó ablak fényből gyanítva csak a setétbe merre a város elkezdtük lőni 3 fontos go
lyókkal, eget rázó menydörgéssel feleltek a kutyák, s a kártács ugy hullott ránk, 
mint az eső, egyszere elesett 20 gyalog s 12 huszár egy huszár hadnagygyal a Wil-
helmektől.139 Bem látva a pusztítást elő lovagolt, s mintha pamlagán szivarozna vol
na lovát korbácsolta csak, a szokott szava járását hallatva „nur vorverz, nur nichts 
retiér ériem"140 elő vágtatott, s a tábor utánna. Mint a tigris ugy rohant a gyalog
ság a falakra, de a kapukat nem lelte mert roppant setét volt. Bém két pumát141 

lövetet s két világitó gojót lövetett a városba, s 3 ház tüstént lángba borult. Ekkor 
a Mariasiak142 és l l k h. v. zászló alj145 a falakra mászot, de a sánczokból a muszkák 
egyenként lővödözték le s vissza nyomtak 200 lépésnyire. Ekkor a székelyek kik a 
járást itt legjobban tudták elő rohantak utánna a mi zászló aljunk, s a torontáli 
önkéntesek, fel a falakra, a kaput betörték, s 3 24 fontos ágyút meg rohantak, s el
vettek. (Első volt a falon egy torontáli főhadnagy most major.144) A mint az ágyukat 
a bal oldalon elvették az ütközetnek vége volt, a székelyek felgyújtották a külvá
rost, s a tüz világánál 4 oldalon betörtek a mieink. S a muszkák a barricadok mel
lett hultak el. Leírhatatlan a mészárlás. A magyar katona elevenen emlékezett az 
ez előtt egy [valójában két] hóval történt Szeben alóli elveretésére, most is saját 
rokonainak patakzó vérén gázolt a városba be, irgalom nélkül konczolt mintegy 
félóráig okkor kezdett szűnni nem mintha meg elégelte volna a magyar, de mert 
nem volt már kit, csapatonként le rakták az oroszok a fegyvert vagy a ki birt elfu
tott. 5 óra volt reggel, s a mieink hozzá fogtak a tűz oltásához s bár főbe lövés alatt 

136 Bethlen Gergely gróf (1810—1867) h o n v é d ezredes . 1848. augusz tus 23-tól a lszázados, a „ K o s -
s u t h - h u s z á r o k " egyik szervezője. N o v e m b e r l - tő l ő rnagy , o sz t á lypa rancsnok a Kossu th -huszá rok -
ból a lakuló 15. huszá rez redben . 1849. f eb ruá r 2-ától a lezredes ugyani t t , egyben d a n d á r n o k az 
erdély i had tes tben . Ápril is 7-től ezredes, a 15. huszárez red p a r a n c s n o k a . Ápri l is 8-án a 3. osztá
lyú, má jus 9-én a 2. osztá lyú ka tona i k a t o n a i érdemjel le l t ün te t ik k i . Jún iu s tó l az erdély i h a d 
sereg lovasságának főparancsnoka . Világosnál teszi le a fegyver t . Emigrá l . 1859-től ezredes , 1860-
tól t ábo rnok a szard k i rá ly i hadse regben . 1862-ben n y u g á l l o m á n y b a helyezik . 1866-ban a porosz
országi m a g y a r légió tagja . 1867-ben haza té r . 

137 Heydte, August von, báró. 1848—1849-ben a es. kir . 5. d ragonyosezred ő rnagya . Az orosz 
in tervenció alat t összekötőt iszt az orosz csapa tok főhadiszál lásán. N y u g á l l o m á n y ú t á b o r n o k k é n t 
ha l meg 1880-ban. 

138 Felállni, c s a t a r endbe állni (ném.) 
139 Wi lhe lmek : Vi lmos-huszárok, a 10. h o n v é d huszá rez red ka toná i . 
140 Csak előre, sose h á t r a (ném.) 
141 Agyúgolyót (ném.) 
142 Már iássy-ezred : a Mihály orosz nagyhe rceg nevé t viselő 37. (magyarországi) gyalogezred 

ezredtu la jdonosa 1846-ig Már iássy A n d r á s t ábor sze rnagy volt . Emia t t a s zabadságha rc a la t t t ö b b 
ny i r e még mindig Már iássy-ezred néven emleget ik az ezredet . 

143 A 11. honvédzászlóal ja t Kolozsváron a lak í to t t ák meg 1848 n y a r á n . 
144 Őrnagy ném.) 
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tiltva volt a rablás még is más nap azt mondta minden huszár, hogy nincs a hu
szárok közt egy is, kinek 200 tallér ezüst pénze ne volna. Egy székelynél magam 
láttam egy kupa aranyat. Szeben egy roppant város szépségre és erőségre Erdély
ben első, nem győztük bámulni hogy olly roppantul meg erősített hely s ugy el 
baricadozva bevehető lenne 7 órai erős ositrom után is. Szeben hadi kölcség fejé
ben 3 milliót fizet Bemnek. Roppant sok ágyút munitiót, 10,000,000 ágyú s 20 millió 
puska töltést kíszen, s a puska por malomba roppant sok port találtunk. Azt hit
tük hogy Szebenben meg pihenünk, azonba más nap elindultunk üldözni a musz
kákat, s miután Vörös torony 2 órai ágyúzás után mienk lett az öreg Bem így szolt 
az őrnagyunkhoz „az urak férfiak nemde, azért ide rendelem ezen legfontosabb hely 
védelmére, az ágyuk kerekeit azért viszem el hogy utó csepp vérig innen ne moz
dulhassanak". Mi ezen meg tiszteltetést csak méltányolni tudjuk, de ki nem mond
hatom az egész tiszti karunk bosszankodását ide ebbe a Siberiba145 záratni, hol a 
tél most kezdődik, ide záratva ebbe a nagy koporsóba, mert ha Brassó140 felől, — 
melly ugyan most már a mienk, — áttörnek mi bizonyosan vagy elfogatunk, vagy 
egy lábig leöletünk, alkalmasint teljesül, a mit egyszer irtam, hogy soha sem lát
nak meg többé Kedves Szüleim. Legjobban fáj hogy kedves hazámban nem vehe
tek részt a Szabadság harczaiban; mi szivesen küzdenek Dembinszky147 táborában 
ha szinte bizonyosan tudnám is, hogy az első golyó enyém, de quis contra torren-
tem.148 Ez sorsom mostani vázlata, bus vagyok mint egy száműzött, s első panasz 
hang kel egész katonai életemben. Arra kérem Kedves Szüleimet hogy minthogy 
Bemnek az a politikája hogy a magyar országi honvédeket az erdélyi reactio bujto-
gatásai ellen erősebbeknek tartja minden erdélyi zászlóaljakat s a székelyeket ma
gyar honba visz s a magyarok maradnak Erdélybe és igy mi huzamosabb ideig ma
radunk itt mihelyt e levelet veszik legyenek szívesek pár sort irni, olly rég elhagy
tam a családi tűzhelyet, s olly rég nem kaptam egy sort is onnan házul, a czim ez — 
A Vörös toronyi vár szoroson állomásozó 55k honvéd zászlóaljnál hadnagy Kiss Jó
zsefnek. Várad Kolozsváron át Vörös toronyba. 

Többet nem irhatok, pedig olly sokat Írhatnék, de a transport indul. Isten áldja 
meg K. Szüleimet 

fiók 
József 

20. levélm Szeben, 1849. április 25. 
Kedves Szüleim! 
Mint láthatják levelem Szebenből kél, ezredes Bethlen Gergely meg hitta a tisz

tikarunkat s bejöttünk, azonban a bál előtt megkapván őrnagy úrtól leveleiket, s 
hozzá járulván fő fájásom a bálba csak betekintek, s most 1/2 l i r e irom ezeket. — 

Nem irom le mit érzek valahányszor szeretett anyám egésszségi álapotának gyen
gülését olvasom, elég ezt érezni le irni ugy sem lehet. Sándor sorsa mindég a régi, 
mi isten átka fekszik azon a szegény fiún, hogy a boldogulni nem bir. Igaz ki nyu-
gott csendes, veszélytelen családos életre vágyik az a katonaságról mondjon le. Ez 
az élet neme önmegtagadást életmegvetést, a lehető legborzasztóbb megcsonkitásra 
készséget, mondhatnám élet undort igényel. Kiben ezek meg vannak s kora s vi
szonyai engedik, s hónáért fegyvert nem fog, nem becsületes ember. De én sokkal 
jobban ismerem Sándor gyönge idegrendszerét, hogy sem a katonaságot neki java
soljam. Hogy bennem több emelkedett kedély bátorság van, azt hittem, sőt testem 
is az önmegtagadással erősebb, mint övé, még is midőn azok a napóleoni marsok 
egész éjjel tartottak, mikor, két egész nap az egész tábor nyers tengerinél egyebet 

145 Szibér iába 
146 Brassó (Brassó v i d é k e szász szék, Brašov, Krons t ad t R) a Tömös-pa tak ba l par t jához 

közel fekvő város , a Brassó-v idéke szász szék székhe lye . 
147 Demblnski, Henryk gróf (1791—1864), a lengyel s zabadságha rcban (1830—1831) a l t ábornagy , 

Emig ráns . 1849. f eb ruá r 5-től honvéd a l t ábornagy , a Tisza ba l pa r t j án összevont m a g y a r főerők, 
a későbbi feldunai hadse reg p a r a n c s n o k a . Márc ius 5-én a hadvezetésével e légedet len t isztek 
Görgei vezetésével megfoszt ják a főparancsnokság tó l . Ápri l is 19-től a fe l ső-magyarországi had 
sereg pa rancsnoka , j ú n i u s 15-ig, amiko r fe lment ik . Jú l ius l - jé től a honvédség vezé rka r i főnöke, 
jú l ius 30. és augusz tus 9. közöt t a Temesközben összpontosí tot t m a g y a r főerők p a r a n c s n o k a . 
Emigrá l , halá lá ig F ranc iao r szágban él. 

148 Mit t ehe tek az á r lien (lat.) 
149 BKML Ka tona -csa l ád ir., Kiss József levele édesap jának , 36. sz. levél. 
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nem evett, s midőn a 14 s fél fontos puska s a sujjos borjú150 nyomták vállamat, s 
a komisz bakkancs szoritotta lábomat, s egészségemet a scorbut kezdte alá ásni, 
születésemet kezdtem meg átkozni, kértem az istent, hogy az első csatában fejem
be jöjjön az első gojó. Igaz hogy ez csak olly Jób féle kifakadás volt, s a mint az 
első csatában Piskinél dicső Bemünk mindjárt kitüntetett, s midőn e roppant véres 
csatában elhittem hogy nem öntötték meg számomra a go j ót, azt mondtam s mon
dom, hogy bár júliusba lettem volna katona, s most kapitány volnék. No de a mi 
halad el nem marad, ád még csatát a hadak Istene ! ! 

Ezeket azért irtam hogy Sándor nem katonának való, ha olly katona akar lenni, 
mint van Váradon sok járda rontó czudar, ki a városból ki nem ment s tiszt, jó, de 
ha katona akar lenni, a szó valódi értelmében ez egészen más. Én a polgári viszo
nyainkat, s hivatalokat nem ismerem, mert össze nőtt lelkemmel a gondolat hogy 
a katonaságon kívül más élet nincs, s még is polgári pá j át ajánlok Sándornak. 

A múlt heteken épen Szebenbe voltam, egy fogadóba a hol minden tiszt ebédelni 
szokott én is ebédelek, épen Betlen ezredesnek beszéltem a Contumaci csatát151, s a 
mint el végzem meg szólít egy tiszt, hogy Veres toronyról vagyok é, én igenlém, s 
ő kéreli nem ismerek e Kis József nevű hadnagyot, s én mondám hogy Veres tor-
jiyon két Kis József hadnagy van. Egyik huszár és székely másik gyalog tiszt s az 
én vagyok. Téged kereslek pajtás mond (mert a tisztek, ha nem pecsovicsok tegezni 
szokták egymást, ha soha nem láttak is az előtt) s tőlle hallottam híreket, ki had
bírónak ment a beszterczei táborba, a nevit el feledtem. Miután ebédeltünk vele 
szállására mentünk, sokáig beszélgettünk. 

Vöröstorony április 24. 
Erdélynek ezen a szélin a dolgok igy álnak. Miolta ki vertük a Veres toronyi 

veszteglő házakból az oroszokat, ellenségeink nagyon meg voltak szorulva, mit mu
tat az is hogy az orosz katonák naponként szöknek át hozzánk. Eddig át jött mint 
egy 14 azt mondván, hogy az egész csapat kész volna át jönni. Ezek beosztattak a 
lengyel légióba. E hónap 20án az orosz vezér adjutánsa, egy orosz főhadnagy volt 
nálunk, mint parlamenter, a foglyok kicserélése ügyében, ki maga meg vallotta, 
hogy a milly félve jött hozzánk a császáriak által barbároknak nevezett magyarok
hoz, s ez okból még végrendeletét is meg tette, — olly nehezen tud el válni, töbször 
isimételvén: „hát ezek azok a barbár magyarok, hisz itt 40 tiszt közt egy barbár 
sincs". Ez a tiszt becsületére esküdte, hogy a mint Puchner ki vonult Bukarestben 
4 napi házi aristomban volt. Nem győzött eléggé csudálkozni, a különben életre való, 
de karcsukai152 engedelmességhez szokott tiszt a bizalmas viszonyon mellyel alez
redesünkhöz, a derék Ihászhoz153 álunk, s alig lehetett rá bírni hogy alezredesünk 
jelenlétében fővegjét az utczán is föl tegye. Midőn szinte ködös fővel mindjajunkat 
össze vissza csókolgatott azzal vált el „adja Isten hogy minket is meg verjenek a 
Kossuthok". Másnap mi is egy francziául tudó tüzér hadnagyot küldtünk át, kit a 
legnagyobb kitüntetéssel fogadtak, az ezredessel ebédelt, hol egy tiszt sem az oro
szok közül. Tegnap 23:,n a török vezér Ibrahim orvosa jött hozzánk kérvén basája 
nevében hogy őt és vezéröket Szebenbe élelmi szerek vásárlására bocsássuk be. Nem 
csak meg engedte a parancsnok, de bálra is meg hitta Szebenbe, mit csupán azért 
nem fogadott el, hogy négy elfogott vadászunknak, a nálunk levő orosz foglyokkali 
kicserélését mint ígérte még nem eszközölheté, azonban az általunk f. h. 28;in adan
dó bálra eligérkezett. E kútfőből tudjuk, hogy a török elfoglalja a határ szélt, s 

150 Szőrös bor júbőrből készült , vá l l ra csa tolható k a t o n a i há t i t á ska . 
151 Bem 1849. március 16-án itt szorította ki a Vöröstoronyi-szoroson az egyesült osztrák-orosz 

csapatok zömét, a maradék kb. 2000 főt pedig március 28-án az 55. és 78. honvédzászlóalj, vala
mint az I. honvéd-vadászezred 3 százada. Ez utóbbi összecsapásról Kiss József tudósítást küldött 
a Honvéd című lapnak. 

152 Karcsuka vagy k a n c s u k a (tör.) : vas tag szíjból font rövid nye lű ko rbács . Oroszországban 
a k a n c s u k a - b ü n t e t é s t ezzel ha j to t t ák végre úgy, hogy a bün te t endő személyt állva ké t k a r ó 
közé kötöt ték . A bün te t é snek ezt a módjá t l eg inkább a pol i t ika i okok mia t t e l í té l tekkel szemben 
a lka lmaz ták . II. Miklós cá r töröl te el 1895-ben. 

153 Ihász Dániel (1813—1881) honvéd alezredes. 1848. j ú n i u s 13-tól a 7. honvédzászlóal jná l . Szep
t e m b e r 27-től százados a 13. zászlóal jnál . November 25-től ő rnagy , az 55. honvédzászlóal j p a r a n c s 
noka . 1849. ápri l is 24-től a lezredes, a ve res to rony i d a n d á r p a r a n c s n o k a Erdé lyben . Ápri l is 8-án 
3. osztályú ka tona i érdemjele t k a p . Jú l ius 21-én a cár i c sapa tok véres h a r c b a n a Havasa l fö ldre szo
r í t ják, ahol a d a n d á r á v a l a t ö rökök előtt leteszi a fegyver t . Halál ig Kossu th személyi t i t ká ra . 
1859-től ezredes, az olaszországi m a g y a r légió szervezője, 1861—1862-ben p a r a n c s n o k a . 
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innen az oroszoknak ki kell menni, a mint meg is kezdték a menetelt Kinin104 felé. 
így álnak jelenleg dolgaink. Ha ebből valami közlésre méltót talál az Alföldi Hír
lap t. szerkesztője, a sok elfoglaltatás miatti styl ki javitását kéri 

Kiss József 
segédtiszt 

21. levéli:,r> Verestorony, 1849. április 27. 
Kedves Szüleim! 
Igen röviden irhatok csak, mert a transport indul. Jelenleg egy tiszt vezérlete 

alatt a 30 k. honvéd megy tőlünk Váradra ruhákért. Kérem Édes Szüleimet hogy 
mihelyt e levelemet kapják, nekem egy parádés attilára való zsinórt egész aranyra 
készíttetni kegyeskedjenek, én a jövő hónap elején az árát elküldöm, a zsinór bele 
jöhet 40 v. 50 p. fntba de itt semmi áron nem lehet aranyat kapni, ugy szinte ké
rem egy atilla alá való veres bársonyt bellésnek s a legsötétebb kávé szín posztót 
egy atillára. Ezeket a szabó meg mondja menyi kell. A debreczenbe számosan levő 
honvéd tiszteknek bizonyosan készittek s tudják millyen. Az egész költség 60 p fntra 
mehet, mit májusba Torn150 fő hadnagy viend Váradra. Ha pedig ezt élnem gon-* 
dolható akadájok miatt nem lehetne teljesíteni, mi rám nézve a leg nagyobb csa
pás mert ruhám nincs, s nem az a baj hogy pénz nem volna de az, hogy nincs se 
posztó se arany zsinór itt pénzér se : akkor egy nadrágnak való világos kék tos-
kins157, s végig rá meg kívántató arany veressel vegyes zsinórt s egy port ď epet v. 
kard bojtot minden esetre küldeni legyen jó édes atyám. (...) 
Isten önökkel 

fiók 
József 

22. levéli:,s Verestorony, 1849. április 28. 
Kedves Mari! 
Kimondhatatlan örömmel olvastam soraidat, ha nem látlak is benneteket keres

sétek meg leveleitekkel tőletek távol levő, de rólatok minden perczben gondolkodó 
testvértöket. Katonai szenvedéseim leírásával nem fárasztalak csak egyet említek: 
március 28™ a Szebenből kivert 4000 muszkát meg támadtuk, én az Ólt vize part
ján áltam a 3k Companiával1'1" csatárlánczba, vagy plenkbe, ha ugy jobban érted, 
s addig nyomulok elő mig egyszer azt veszem észre, hogy 5öd magammal vagyok, 
hátra akartam húzódni, de késő volt a muszka dragonosok a viznek szorítottak, lát
tam a kutyák, hogy el akarnak fogni, „fiuk kiáltám vagy a vizbe ugrálni vagy meg
halni inkább mint Szibériába menni." A dragonos káplár rám kiált „halt her officir" 
én felelet helyet pisztolyaim egyikét sütém rá de a melly süvegjét lőtte át, a má
sikkal magamat akartam meg lőni inkább mint elfogatni. Már fejemnek szegeztem 
midőn egyik legényem Bende nevű rám kiált meg aljon Hadnagy úr s mellybe lövi 
az e]ső dragonost. Ekkor a bal oldalról sor tüzelés volt s 7 dragonos röktön halva 
rogyott le lováról, a mieink voltaic Tüköri pajtás vezérlete alatt, kinek most másod
szor köszönöm életemet. Hlyen a háború! 

Isten tudja látlak e benneteket vagy soha de a felől legyetek meg győződve hogy 
gyáván nem, de az ügy szentségihez mellyért vivők méltólag halok meg. S, ha hall
játok hogy szegény Józsitok elesett vigasztaljon benneteket az, hogy a Piski csatá
nál, mellynél véresebb Erdélybe nem volt, nem csak ott voltam, de ott lettem nem 
ajánlás, de én-érdemem által tiszt. Mig sok gyáva hon ül, s tiszt lessz othon mert 
egy rokona addig csúszik mászik, sőt még érdem jelt is kap, én az érdem jelt nem 
kivül a ruhámon, de belől szivembe hordom mely vérét adni minden perczbe kész 
az imádott haza üdviért. Egyébiránt én gojótól nem félek, kitüntetésre nem vágyok. 

154 Kinin (Ciineni R) a Fogaras i -havasoktó l D-re , az Olt ké t pa r t j án fekvő város , amely e k k o r 
tö rök fennha tóság a la t t áll . 

155 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele édesap jának , 37. sz. levél. 
156 Torn főhadnagyró l n incsenek ada ta ink . 
157 Posztófaj ta neve 
158 BKML Katona-csa lád ir., Kiss József levele h ú g á n a k , 9. sz. levél. 
159 Századdal (lat.) 
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A gondviselésnek azért minden nap hálát adok, hogy február 9én ott voltam Pis-
kinél. Jegyezd fel ezen napot magadnak. Ha meghalok ezt iratom a sírköveimre: 
Ott volt Piskinél febr. 9éu 849. Hidd el katonát jobban meg dicsérni nem lehet. í r
jál minél töbször, lásd én ugy elvadultam, hogy csak csatákról tudok irma. (...) Mind
jajotokat csókol 

testvéred 
Józsi 

hadnagy adjutáns160 

23. levélm Verestorony, 1849. május 29. 
Kedves Szüleim! 
Az atillának való posztót sinort bellest leg nagyobb köszönettel meg kaptam, de 

már ekkor Campan-uniformisom162, mint utóbbi levelemben iram elkészíttettem Al
ezredesem unszolásaira, de ez nem baj mert nyereséggel adhatom itt el, most is 
száz kérője van, nagyobb baj az, hogy a pénz, mit kölcsön felvétetni kértem meg 
nem érkezett, ezt kérem minél előbb elküldeni (...) Igen sok kiadásom volt lovat 
kellett vennem, mert az álladalom egyre ád pénzt, 120 p. fnt de azon itt lovat nem 
lehet venni miután a lónak 300—400 p fnt az ára, háborús időben pedig egy segéd 
tisztnek két lovának kell lenni mert ha az egyiket ellövik mit csinál a szegény se
géd gyalok szaladgáljon parancsnoka után, az ellövés pedig könnyen meg esik mert 
a gyalogságnál az Őrnagy s adjutáns nem egyéb cžélnál mind az ágyú mind a fegy
ver go j ónak. Kérem tehát a pénzt minél elébb Váradra küldeni (...) 

Az orosz interventió már ugy hiszem nem újság, de hogy ezt mi leg hamarább ta
pasztaljuk nagyon hiszem. Hiteles tudósításunk van ugyan is hogy azon nehanyezer 
orosz ki oláh országba van az éjjel meg akar támadni bennünket, forpostjaink je
lentése oda mutat, s mi harcz-készen, e ránk bizott kapuját hazánknak utó csepp 
vérig védeni állunk készen. Hadd jöjjön isten nevében a minek jőni kell, anyi bi
zonyos hogy drágán adjuk el éltünket. A pénz elküldését még egyszer bizalommal 
kérve, a meg támadtatás esetére szükséges készületekkeli elfoglaltatásom miatt töb
bet nem írhatva meglehetős egészségbe vagyok. 
Kedves Szüleimet csókolva 

Kiss J. 
segédtiszt 

24. levélm Verestorony, 1849. június 22. 
Kedves Szüleim! 
Sietve írok talán egy nap múlva nem irháitok, a muszkák a császáriakkal egye

sülve betörtek, Brassót elfoglalták, s ha Szebenig előnyomulnak, mi egész Erdély
től el vágva egy szoros útra szorulunk, hol halál vagy fogság közt kell választanunk. 
De jöjjenek, készen vagyunk élet-halálra, minek viselnénk a fegyvert ha nem a gaz 
latrok ellen, meg lehet hogy mi áldozatok leszünk, de győz az ügy, mellynek veszni 
nem lehet. Csak az fáj hogy haza menetelem el marad, s talán Isten akaratja, hogy 
soha Kedves Szüleimet többé ne lássam, a pája mellyen állok ki zár minden ma
gán érdeket, Isten áldása Kedves Szüleimre, s testvérimre 

fiók 
József 

25. levélm Frekki vonal165, 1849. június 25. 
Kedves Szüleim! 
Keveset irhatok, azt is az Isten szabad ege alatt a csata téren. — A harczok meny-

dörgése az ágyuk ordítnak. Mi a Frekki vonalon vagyunk 1500an 4 ágyúval ren-

lGö Segédtiszt (lat.) 
161 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 38. sz. levél. 
162 Tábori egyenruhám (lat.) 
163 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 39. sz. levél. 
164 Uo. 40. sz. levél. 
165 Frecki-vonal : valószínűleg az Oltón át húzódó, Felek és Fenyőfalva közötti védelmi vonal.. 
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delve a 20 ezernyi császáriakból s oroszokból álló erőt addig f en tartani mig Bem 
positiót vesz magának. Mondhatom melegünk van, ez előtt félolával csapott le az 
ágyú go j ó 4 katonánkat. Isten velük 

József 

Ezen a részen 20 ezer, Beszterczénél166 30 ezerén törtek be, a Beszterczeiek Dézsig167 

retiráltak, mi reánk mi vár Isten tudja. 

26. levélm Verestorony, 1849. július 3. 
Szeretett Szüleim! s Testvérim! 
Harminckét ember veszteséggel vissza vertek bennüket a muszkák, ismét Veres-

toronyon vagyunk. Bem azt mondta, hogy négy hétig oltalmazzuk magunkat a Ve
restoronyi várba, és igy most már csak ugyan be tölt mitől mindég tartottam, hogy 
vagy Leonádási halál vagy fogság jut osztály részül. Mi kik a várat melly alig an
nak nevezhető ismerjük tudjuk, hogy négy nap se lehet oltalmazni, de Bemnek 
calculusába 300 ember nem is szám, s miránk a szabadság martyr halála vár. Kato
nának minden sorsra készen kell állnia. Tisztársaim végrendeleteket csinálnak ot-
hon maradt nejeik s gyermekeik számára, én is meg teszem a magamét. 

Testvérimet a leg forróbb szeretettel üdvözlöm, s minden jó kivánatim s áldásim 
összegét hagyom nékik örökségül. Ha ugy szeretendik egymást mint én távolban 
minden órán rájuk gondoló testvérjök, s ha egy szerető testvér áldása Isten előtt 
kedves, ugy ők Boldogok lesznek. 

Szeretett Szüleim iránti hála érzetem csak szivem végső dobbanásával alszik ki, 
adja Isten, hogy azon boldog napok sora, mit a jövőbe magamnak reméltem, s mit 
ifjú éltemből a harc-zivatarja levon toldódjék Kedves Szüleim becses éltéhez. Sor
sunk mire dőltét lessz egy tudositó ha más nem a „Honvéd" czimü lap ki meg ir-
ja, ha nem lessz is ki egy jelt tűzzön kiszenvedt poraink födibe. Üdvözöljék Kedves 
Szüleim nevemben minden rokonimat Nagy Atyámat, s minden ismerosimet áldást 
boldog életet kivánok mindjájoknak. 

Most egy kérésemet ujitom még meg, a többször kért 200 pfntot legyen szives K. 
Atyám elküldeni. Ha életbe maradnék valami csoda által kifizetendem. Ha elestem 
tekintse édes atyám utolsó adományának s engedjen azon boldog hitbe meghal
ni, hogy mint becsületes ember halok meg, s Ihász alezredesnek, kinek egyedül kö
szönhetek katonai éltemben mindent becsület szavamat beválthassam. (...) 

Távolról dörgenek az ágyuk rémes morajjal ott vivnak Gál ezredes169 seregei, 
vagy fájdalom már nem vivnak, hanem csatázva retirálnak a tul nyomó erő elől 
mig Bem Beszterczénél Tekén170 viv. Ki a földabroszt elő veszi egy tekintetre be 
látja helyzetünket Szeben eleste után. A Szabadság istenének paizsa óvjon mindja
junkat. 

Kiss József 
hadnagy segédtiszt 

166 Beszterce (Beszterce vidéke szász szék, Bistrita, Bistritz R) a Beszterce folyó jobb partján 
fekvő város a Nagy-Szamostól D-re. A Beszterce-vidéke szász szék székhelye. 

167 Dés (Désvár, Belső-Szolnak m., Dej, Desch R) a Szamos jobb partján, a Kis- és a Nagy-
Szamos torkolatánál fekvő város. Belső-Szolnok megye székhelye. 

168 BKML Katona-család ir., Kiss József levele édesapjának, 41. sz. levél. 
169 Gál Sándor (1817—1866). 1848 májusától segédtiszt az Országos Nemzetőri Haditanácsnál. 

Július 15-től honvéd százados, a pesti nemzetőrség segédtisztje. Szolgálati szabályzatot készít 
a nemzetőrség, majd a honvédség számára. Októbertől a székelyföldi, novembertől a három
széki sereg vezérkari főnöke. 1849. február 3-tól ezredes, a 14. határőrezred és a Székelyföld 
katonai főparancsnoka, március végéig tízezer embert állít fegyverbe. Április 8-án 3. osztályú ka
tonai érdem j éllel tüntetik ki. A nyári hadjáratban a székelyföldi hadosztály parancsnoka, jú
lius 29-től tábornok. A zsibói fegyverletételig szolgál. Emigrál, 1852-től Kossuth megbízásából 
fegyveres felkelést készít elő Magyarországon és Erdélyben. 1860-tól az olaszországi magyar légió 
tagja. Elborult elmével hal meg. 

170 Teke (Kolozs m., Tyaka, Teaca, Tekendorf R) a Kerlés-patak bal partján fekvő kisközség, 
Szászrégentői ENY-ra. 
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SZEMLE 
DIE GÜSSINGER 

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER HERREN 
V O N G Ü N S / G Ü S S I N G U N D IHRER ZEIT (13./14. J A H R H U N D E R T ) 

Hrsg. v. Heide Dienst—Irmtraut Lindeck-Pozza 
(Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, 1989. 511 o.) 

Jelen kötet a „Schlaininger Gesprä
che" sorozat jól ismert (így például a 
hadtörténeti szempontból sem érdek
telen „Andreas Baumkircher und seine 
Zeit" vagy a „Kleinlandschaft und Tür-
kenkriege") tanulmánykötetei után ez
úttal a nyugat-dunántúli és a mai bur
genlandi térség középkori történetét 
tárgyalja a Kőszegiek (Németújváriak) 
tevékenységének sokszempontú bemu
tatásán keresztül. Amint ez hagyomá
nyos, ismét osztrák és magyar kutatók 
közös kollokviumainak — 1986. szep
tember 24—28. és 1987. október 1—4.— 
eredménye a megjelent kötet. A Kősze
giek története valóban megérdemli a 
figyelmet. A XIII—XIV. században ki
emelkedő történeti jelentőségre szert 
tevő nemzetséggel Pór Antal, Révész 
Ferenc, Wertner Mór, Stessel József és 
Karácsonyi János jórészt családtörté
neti indíttatású munkái óta csak Kris
ta Gyula foglalkozott alaposabban (Va
si Szemle, 1975., és uő.: A feudális szét
tagolódás Magyarországon. Bp., 1979.) 

Herwig Wolfram a Nyugat-Dunántúl 
Karoling-kori történetét vázolta fel. 
Felvillantotta Nagy Károly híres 791. 
évi avar hadjáratának eseményeit, 
majd a 907. évi súlyos bajor vereség 
körülményeit, ami már közvetlenül 
szerepet játszott a középkori bajor— 
magyar határ formálódásában, majd 
megszilárdulásában. Tulajdonképpen 
Heide Dienst referátuma is a bevezető 
előadások közé sorolható, amennyiben 
a Kőszegiek „Landesherrschaf t"-j ának 
sajátos jellemzőit vizsgálja s összeha
sonlítja a hasonló ausztriai társadalom
történeti jelenségekkel. Heinz Dopscha 
nemzetség eredetéről a Kézainál, illet
ve a Krónikaszerkesztésben található 
tudósítást teszi tanulmánya tárgyául s 
a hainburgi eredet mellett sorakoztat 
fel adatokat. 

Fügedi Erik a Kőszegiek felemelke
dését és „tartományúri" hatalmának 
megteremtését társadalomtörténeti né
zőpontból mutatja be. Hangsúlyozza a 
tudatos birtokpolitika, a várak meg
szerzésének fontosságát — így majd
nem minden Vas megyei vár a hatal
muk alá kerül, miként az országhatár 
mentiek is szinte kivétel nélkül —, a 
királyi tisztségek és méltóságok szere
pót helyi hatalmuk kialakításában, a 
tartományúri família megszervezésének 
jelentőségét a kis- és középbirtokos ne
messég köreiből — a XIII. században 
még a várjobbágyok, közszabadok és 
serviensek köréből —, ami azonban a 
Kőszegiek esetében nem vezetett ön
álló tartomány kialakításához. 

Alfred Ratz genealógiai és heraldikai 
szempontokat is hasznosító előadása, 
amelyhez a résztvevők és a sajtó alá 
rendező I. Lindeck-Pozza számos kri
tikai észrevételt fűztek, a Kőszegiek 
Árpád-kori történetének egészét átfog
ta. 

Irmtraut Lindeck-Pozza, a Burgen
landi oklevéltár elismert kiadója, az ok
levéltár anyaga alapján tárgyalja a Kő
szegiekre és birtokaikra vonatkozó ok
leveleket, számos esetben kitérve egyes 
lokalizálási, kronológiai vagy termino
lógiai problémákra. 

Engel Pál első előadásában a Károly 
Róbert-kori politikatörténet kronológi
ájának pontosítása segítségével jut új 
eredményekre a Kőszegiek történetével 
kapcsolatban is. A király itinerariu-
mának rekonstruálása közben jól meg
foghatóvá válnak a nemzetség észak
dunántúli, illetve dél-dunántúli, szla
vóniai, zagóriai birtoktömbjei elleni 
hadjáratok eseményei és időpontjai. A 
függelékben két királyi oklevél kiadá
sa mellett (1338. XI. 11. Visegrád, DF 
248 978; 1339. V. 12. Dl 87 690) az ural-
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muk alá tartozó várak és ispánságok 
listáját is megtaláljuk. Második előadá
sában XIV. századi Vas megyei példák
kal igazolja a honor-rendszerre vonat
kozó elméletét (v. ö. Történelmi Szem
le 24, 1981. 1— , Századok 116, 1982. 
902— ). Feiszt György azt vizsgálja, 
hogy a XIV. században a nemzetség 
tagjai közül kik és mennyi ideig töltöt
ték be az ispáni—alispáni tisztséget 
Vas megyében. 

Borús József először általánosságban 
szól a XIII. századi hadseregekről és 
haditechnikáról, majd a magyar takti
kát és haditechnikát mutatja be az 
1278-as dürnkruti (morvamezei) ütkö
zet, s a Kőszegiek Albert, stájer her
ceg felett aratott 1285. évi győzelme 
alapján. Megerősíti azt a többek által 
is vallott nézetet, hogy a XIII. száza
di magyar seregekben a lovagi módon 
harcoló nehézfegyveresek mellett fon
tos, nélkülözhetetlen szerep jutott a 
könnyűlovas csapatoknak is. 

Gerald Gänser Albert stájer herceg 
1282 és 1290 közötti nyugat-magyaror
szági harcainak szentelte előadását. El
sősorban a Rímes krónika alapján 
nagy figyelmet szentel a várostromok 
technikai leírásának és az alkalmazott 
ostromtechnikának. 

Diether Kramer a Steiermark! közép
kori várak és erősségek lokalizálási 
problémáiból kínál válogatást, Wolf
gang Meyer pedig a Kőszegieknek a 
mai Burgenland területére eső várépí
téseit mutatja be a kötet legterjedel
mesebb és gazdagon illusztrált tanul
mányában. Magyar részről Bariska Ist
ván a nemzetség Vas megyei várainak 
áttekintésével teszi teljessé a képet. Ba
riska István másik tanulmányában a 
Kőszegieknek Kőszeg alapításában és 
kiváltságainak megfogalmazásában ját
szott szerepét vizsgálja. Valter Ilona a 
Kőszegiek építtető és templomalapító 
tevékenységét foglalta össze, kétséget 
kizáróan nekik tulajdonítva Kőszegdo-
roszló és Kőszegszerdahely templomait, 
lehetőségként megemlítve még Rech-
nitzet és Goberlinget. Deák Ernő a nyu
gat-magyarországi városfejlődés kezde
teit tekinti át a városprivilégiumok 
alapján a XIII—XIV. században. 

Miként a sorozat többi darabja, ez a 
kötet is jól szolgálja a középkori Nyu
gat-Magyarország történelmének, em
lékanyagának új eredményeket felmu
tató közös kutatását és közzétételét. 

Veszprémy László 

DIE RITTER 

Burgenländische Landesausstel lung 1990. 
Burg Güssing, 4. Mai—28. Oktober 1990. Katalogband 

(Burgenländische Forschungen, Sonderband VIII.) 
Redaktionsleiter: Oberregierungsrat Dr. Harald Prickler 

(Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, 1990. 338 o.) 

A „Die Güssinger: Beiträge zur Ge
schichte der Herren von Güns/Güssing 
und ihrer Zeit" c. történeti tárgyú ta
nulmánykötet megjelentetése után (Ei
senstadt, 1989. Wissenschaftliche Ar
beiten aus dem Burgenland, Heft 79.) a 
burgenlandi tartományi kormányzat 
igazán nagyszabású kiállítással hívta 
fel magára a figyelmet. Ezúttal éppen a 
Németújváriak, majd 1524-től a Bat
thyányiak tulajdonában lévő festői vár

kastélyban, Güssingben, azaz Németúj-
várott rendezték meg a közép-európai 
lovagság történetét bemutató reprezen
tatív kiállítást. A kiállítási tárgyak a 
mai államhatároknak megfelelően 
Ausztriából, Horvátországból, Magyar
országból valamint Németországból 
származnak, a kölcsönzők és a közre
működők számát tekintve azonban nyu
godtan mondhatjuk, hogy a kiállítás és 
az azt bemutató katalóguskötet osztrák 
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és magyar együttműködés eredménye
ként jött létre. (A szponzorok felkuta
tása kizárólag az osztrák fél érdeme, 
közöttük hazai cégeket sajnos nem ta
lálunk.) A bevezetőben felsorolt tárgy
kölcsönző intézmények között örömmel 
fedezzük fel a budapesti Nemzeti Mú
zeumot, a Nemzeti Galériát, az Orszá
gos Levéltárat, az esztergomi Keresz
tény Múzeumot, a győri Xantus János 
Múzeumot, a soproni Szent György plé
bániát és a Liszt Ferenc Múzeumot, a 
pannonhalmi bencés levéltárat. 

A témakörhöz, s egyúttal a kötethez 
is, jó bevezetésül szolgál Ernst Englisch 
és Karl Vocelka ügyesen megírt tanul
mánya, amely az európai lovagságról 
nyújt áttekintést, bemutatja az olvasó
nak a lovagság-kutatás főbb irányait 
és szempontjait. Elfogadják François 
Louis Ganshof véleményét, miszerint a 
lovagság egyidejűleg intézmény, társa
dalmi csoport és a mindennapi élet leg
különfélébb aspektusaiban jelentkező 
és kimutatható ideál. Helyesen hangsú
lyozzák a szolgálat központi szerepét a 
lovagság életében, így a hűbérúr had
seregében, az egyház és a nők védemé-
ben való szolgálat jelentőségét. (A ta
nulmányírók figyelmét bizonyára vé
letlenül kerülte el az utóbbi évek leg
jelentősebb tanulmánykötete a lovag
ságról, a Howell Chickering és Thomas 
H. Seiler szerkesztésében megjelent The 
Study of Chivalry. Resources and Ap
proaches. Kalamazoo, Mich. 1988.) 

Teljes mértékben indokolt, hogy a kö
tetben nagy teret kap a magyarországi 
lovagkori szellemi és anyagi kultúra be
mutatása, így Fügedi Erik a magyaror
szági lovagságról elsősorban mint tár-
sadailmi csoportról ad képet, az okleve
les és elbeszélő források mellett a ko
rábbi kutatók — Kurcz Ágnes, Boro-
sy András — eredményeit hasznosítva. 
Vizkelety András ugyanazon korszak 
irodalmi termését tekinti át, s kettejük 
tanulmányából világosan kivehetők 
azok a problémák és nehézségek, ame
lyek a hazai lovagság kutatását jellem
zik, sőt bizonyos időszakokban magá
nak a terminusnak a használatát is jog
gal megkérdő jelezhetőv é teszik. Kolba 
Judit elsősorban a Nemzeti Múzeum 
gyűjteményei alapján a középkori min
dennapi élet használati tárgyairól ír 
(gyertyatartók, ivókannák, aquamani-
lék, játékkockák stb.). A Szent László
ikonográfia megkerülhetetlen témáját 
Kerny Terézia értő munkája foglalja 

össze. Lövei Pál Zsigmond király Sár
kányrendjét mutatja be, Marosi Ernő 
pedig a magyarországi vár- és kastély
építészetet foglalja össze. Petneki Áron 
lengyelországi példákat is felhasználva 
a lovagi ideálok és szokások utóéletéről, 
elsősorban XVI—XVII. századi érde
kességekről értekezik. 

A hadiszolgálat témakörében tanul
ságos írásokban vizsgálják a szerzők a 
lovagság antik és koraközépkori meg
jelenési formáit (Kari Kaus), a lovagi 
harcmodor és fegyverzet jellemzőit 
(Matthias Pfaffenbichler), a felövezés 
és lovaggá ütés szertartását (Irmtraut 
Lindeck-Pozza), az ókori fegyverková
csok teljesítményét (Hermann Born) 
valamint a XIII—XV. századi burgen
landi várépítészetet (Wolfgang Meyer). 
Az egyház szolgálatát és a vallásos 
mentalitás szerepét, a katona- és lovag
szentek kultuszát ismét Englisch és Vo
celka közös tanulmánya tárgyalja. A 
német nyelvű lovagi irodalom alkotá
sairól is képet kapunk (Gerhard Vito-
relli, Gerhard J. Winkler). Jakob M. 
Perschy tanulmánya a középkori iro
dalom lovagábrázolásait követve (Chre
tien de Troyes, Boccaccio, Chaucer stb.) 
már átvezet az újkorba s eljut Heimito 
von Doderer 1936-os lovagregényéig. 
Egy másik tanulmány a középkor-re
cepció kutatása keretében vizsgálja a 
lovagságról kialakított képet a felvilá
gosodástól egészen Umberto Eco leg
frissebb bestseller könyvéig (Markus 
Reisenleitner). 

Németújvár építéstörténetéről és res
taurálási munkáiról, a város és vár tör
ténetéről is illő tájékoztatást kapunk 
Franz Bunzl és Maria Draskovich tol
lából. 

A tudományos katalógusok műfajá
nak megfelelően a tanulmányok után a 
katalógusrész következik. A tanulmá
nyokhoz hasonlóan igényesen összeál
lított katalógusrészhez csak néhány ap
róbb megjegyzést tennénk: 197. o. Nr. 
9.: hihetetlen, hogy még mindig ma
gyar lovasnak vélik az aquileiai kated
rális altemplomának egyik falfestmé
nyét. Az állítás annál is furcsább, mi
vel a katalógus szerzője átveszi a he
lyesnek tűnő datálást, amely a keresz
tes háborúk korára, a XII—XIII. szá
zadra teszi a kép keletkezését. A 251. o. 
Nr. 65.: az Admonti bibliánál joggal 
hiányolható a kézirattal legutóbb mo
nográfia keretében foglalkozó Wehli 
Tünde részben németül is megjelent 
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munkájának megemlítése. (Acta hist, 
art. Acad. Scient. Hung. 1977. 3—4. sz.) 
329. o. Nr. 27.: A Zágrábi missalénál 
pedig a kézirat provenienciáját megha
tározó Dobszay László nevét hiányol
juk. Legalább a Kódexek a középkori 
Magyarországon (Bp. 1985.) c. kataló
gus megfelelő tételére illett volna hi
vatkozni. 

Sajnálatos továbbá, hogy a színes ké
pek között a XVII. és XXXI. kép alá
írása felcserélődött. (Szent István, illet

ve Károly Róbert harcát mutatják a 
Képes Krónikában.) 

Az igényes kiállítású, gazdagon il
lusztrált katalógus, s maga a kiállítás 
követendő példáját mutatja annak, 
hogy miként lehet korlátozott anyagi 
erőforrásokkal is egy nemzetközi témát 
egy adott régió keretein belül igénye
sen, és egyúttal a nagyközönség érdek
lődését felkeltő módon bemutatni. 

Veszprémy László 

NICOLAE CIOBANU—ION CRISTEA—STEFAN PÀSLARU (SZERK.) 

LA GUERRE ET LA MONTAGNE DANS L'HISTOIRE DES ROUMAINS 
(Éditions Militaires, Bucarest, 1991. 319 o.) 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizott
ság XVII. (zürichi) kollokviumára ké
szülve a Román Haderő Hadtörténel
mi és Hadelméleti Intézete a meghir
detett „Háború és hegység" témában 
„a románok történelmében" végigve
zetve, tanulmányok sorát készítette el 
és adta ki francia nyelven. 

Nemcsak általában — mint romániai 
kiadású hadtörténelmi mű — érdemel 
figyelmet magyar szempontból is ez a 
tanulmánykötet, hanem különösen 
azért, mert Ion Safta előszava szerint 
„e mű főszereplői a Kárpátok és a ro
mánok" (5. o.), mivel „a románok leg-
dicsőbb haditetteinek színhelye, függet
lenségüket védve, e hegységben volt", 
mégpedig „az ókortól a második világ
háború végéig terjedően" (6. o.). „A ro
mán Kárpátok természetes fellegvárá
nak megtámadására indult agresszor el
leni harcot" (5. o.) a címlapon a Bécsi 
Képes Krónikából átvett miniatúra je
leníti meg, amely azt a történelmi ese
ményt ábrázolja, amikor az 1324 óta 
több ízben hódító támadást indító, majd 
vereségeit követően I. Károlynak lát
szólag meghódoló I. Bassarab vajda 
1330. november 9—12. közt a havasal
földi Posadánál lesből megtámadja 
a seregei élén bevonuló magyar királyt 
és megsemmisítő vereséget mér rá. A 
képaláírás sajnálatos módon leegysze
rűsítve és általánosítva, a középkori fe
udális összecsapást a „Románok és ma

gyarok közti csataként" nevezi meg a 
helyszín és az időpont megadásával. 

Áttérve az egyes tanulmányokra, el
sőnek Nicolae Ciobanu katonaföldrajzi 
bevezetőjét kell megemlítenünk. Ez a 
Keleti-, Déli- és Nyugati-Kárpátok 
összefoglaló leírását követően a „hegy
korona" gazdasági, társadalmi és kato
nai jelentőségéről szól, tudományos igé
nyű műnél szokatlanul rendkívül álta
lánosan és túlzottan leegyszerűsítve. 
Mit kezdjen az érdeklődő és a témát 
értő olvasó olyan megfogalmazással, 
mint például: „A Kárpátok természe
tes domborzatukkal, éghajlati feltétele
ikkel, úthálózatuk sajátosságaival, nagy 
hőmérsékletkülönbségeikkel stb. alap
vetően meghatározzák a harccselekmé
nyekre vonatkozó elhatározást, annak 
előkészítést és végrehajtását" (42. o.). 

E bevezető után kronológiai sorrend
ben következnek további tanulmányok. 
Az ókorral kapcsolatosan Mihail Za-
hariade foglalta össze az elmúlt két év
tizedben román részről publikált néze
teket. A Kr. e. XII—IX. századig* !) 
visszanyúlóan vázolja fel a hegyvidék 
hadi szerepét. Említi ugyan a hallstatti 
kultúrákat, a szkítákat, a szarmatákat, 
a hunokat és az avarokat is Erdéllyel 
kapcsolatosan, mégis, a hangsúlyt az 
észak-balkáni trákok, valamint a ge-
ták és dákok jelenlétére helyezi. A 
hegyvidéki harc szempontjából is Bu-
rebista Kr. e. 82—44 közti és Decebal 
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Kr. u. 87—106 közti uralkodását emeli 
ki. Bő teret szentel hegyvidéki dák erő
dök létének. E vonatkozásban említi a 
Háromszék vármegyei Kovászna, a 
Beszterce vármegyei Szeretfalva, a Hu-
nyad vármegyei Szurdok és a Szeben 
vármegyei Tilicske nevét is. Részlete
sebben a Kr. u. 87-ben, 88-ban, 101-ben 
és 105-ben a dákok részéről a rómaiak 
ellen vívott küzdelmet mutatja be. Be
fejezésül a rómaiak dáciai védelmi kon
cepciójának hegyvidéki momentumait 
emeli ki a szerző. 

Mircea Dogaru a középkorral foglal
kozó tanulmánya elején rögtön siet le
szögezni, hogy „a románok az északi 
trákok és mindenféle római városból 
Dáciába érkezett latin népesség leszár
mazottai", akiknek a jelenlétét a föld
rajzi elnevezések tanúsítják. Szerinte 
így a Tisza, Szamos, Maros, Körös is 
„trák—dák elnevezését őrizte meg" (69. 
o.). A továbbiakban azt állítja, hogy „a 
germán, török, vagy finnugor beván
dorlók" ellen erődítményekkel igyeke
zett magát védeni az őslakosság, így 
például Bihar, Orsova, Sajósár vár tér
ségében (71. o.). Középkori krónikák 
össze nem illő állításainak egybehordá-
sával máris eljut a szerző ahhoz az ál
lításhoz, hogy „a hegykorona a román 
ország és a román nép jelképe" (72. o.) 
volt, és a Kárpátokból, „ebből a gazdag 
és benépesített övezetből" indult ki a 
politikai egységesítés, amelynek ered
ménye „a három román vajdaság: 
Transsylvania (Valachia Tran Siuana), 
Moldavia (Valachia Minor) és a közön
ségesen Valachia nevezetű (Valachia 
Transalpina) létrejötte" (93. o.) volt. E 
teljesen elfogadhatatlan és megalapo
zatlan egybemosás úgy folytatódik, 
hogy a szerző minden hivatkozás nél
kül kinyilatkoztatja: „Erdély X. száza
di egységesítői, a Gyula család vajdái 
(sic! — Z. J.) ugyanúgy az Olt vidéké
ről származtak, minit ahogyan a Kárpá
tok Erdély felőli oldalában fekvő ».or
szágból«, Máramarosból jött a legendás 
Fekete herceg, a Havasalföld XIII—XIV. 
századforduló-beli megalapítója, vala
mint Dragos Giulesti és Bogdan Cuhea, 
Moldva XIV. század közepi alapí
tói" (74. o.). E felfogásnak megfelelő
en a szerzőnél a keresztény és a por 
gány magyarság polgárháborúját je
lentő Ajtony—Gyula összecsapás így 
jelenik meg: „A XI. század kezdetét a 
pannóniai magyarok elleni védelmi há
ború jellemzi, amelyet Ahtum, a Bán

ság fejedelme (sic! — Z. J.) és ifjabb 
Gyula, Erdély fejedelme vívott (1002— 
1004)" (77. o.). A továbbiakban pedig 
az 1297 óta az erdélyi vajda tisztséget 
viselő Kán nembeli Lászlónak I. Ká
roly előtti 1310. április 8-i szegedi hó
dolását úgy értelmezi, hogy „Er
dély X. századi nagyfejedelemségként 
(vajdaságként) való egységesülése után, 
az 1310. április 8-i szegedi egyezmény
nyel, a magyar korona autonóm vazal
lusa állapotába került" (78. o.). Ezt kö
vetően érthetetlen módon (pontosabban 
nagyon is jól érthetően) egy hosszú ki
térő következik a tanulmányban, 
amely, a népvándorlás korához vissza
térve, főleg a magyar nép eredetével és 
honfoglalásával foglalkozik, ide nem il
lően és a valós tényektől erősen függet
len, szubjektív megközelítéssel. Vissza
térve a történelmi események meneté
hez, minden központi hatalom elleni 
erdélyi megmozdulást, mint például 
Maylád István I. János által kinevezett 
erdélyi vajda szembefordulását uralko
dójával, „pro román" tényként állít be 
a szerző (113. o.), ugyanakkor minden 
moldvai vagy havasalföldi beavatkozást 
Erdély belügyeibe lelkesen üdvözlendő 
eseményként emel ki, így Petru Rares 
moldvai vajda erdélyi betörését és az 
említett Maylád István vajda elfoga-
tását, önmagával is ellentmondásba 
kerülve, ezt egyébként „országegyesí
tésnek" beállítva (113. o.). E szellemiben 
bőséges terjedelemben foglalkozik Vi
téz Mihály havasalföldi vajda 1599— 
1601 közti erdélyi szereplésével. Ezt kö
vetően befejezésül, nagy történelmi ug
rással, Erdély Habsburg-uralom alá ke
rülésének idejére tér át a szerző. En
nek során Nicolea Horea, Ion Closcaés 
Gheorghe Crisan 1784-es parasztzendü-
lését „valódi nemzeti felszabadító for
radalomnak" nevezi (132. o.) és mint 
ilyent elemzi. 

Negyedik tanulmányként CosticaPro-
dan az 1821—1914 közti időszakról szól. 
Középpontba „a nemzeti felszabadító 
háború" kérdését állította. így először 
az 1821-es havasalföldi felkelési kísér
letről ír, azt „román forradalomnak" 
(139. o.), és vezető egyéniségének Tudor 
Vladimirescu-t tartva, amellyel kap
csolatosan Alexander Ypsilanti nevének 
csak egy lábjegyzetben jut hely. A ve
zérszál értelmében azután 1848/49 be
mutatása következik, amellyel kapcso
latosan a szerző már bevezetőben le
szögezi, hogy az európai események ha-
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tására „a román nép ki akarta vívni 
nemzeti függetlenségét, egy nemzeti ál
lamban akarta egyesíteni a régi román 
tartományokat, és meg akarta indítani 
a fejlődést a társadalmi és gazdasági 
haladás útján" (144. o.). „A szabadság, 
egység és függetlenség reményének" 
azonban „teljesen ellentmondott a ma
gyar forradalom vezetőinek döntése, 
hogy Erdélyt Magyarországba bekebe
lezzék" (147. o.). így hiábavaló volt, 
hogy „a román nemzet képviselői 
egyetértettek abban, miszerint az el
nyomó Habsburg-birodalom elleni harc 
feltételezi a magyar forradalmárokkal 
való együttműködést", hiszen „a ma
gyar forradalmi kormányzat és Erdély 
helyi nemesi hatalmi tényezői egy sor 
intézkedést hoztak a románok ellen" 
(148. o.), és „az események a két nép 
fegyveres konfliktusa felé vezettek" 
(149. o.). Ezt követően részletes ismer
tetés következik az Avram Iancu ve
zette, Abrudbánya környéki 1849. ta
vaszi magyarellenes harcokról. Feltét
lenül ki kell emelnünk az eseményle
írás rendkívül visszafogott hangját. A 
szerző e vonatkozású zárómondatával 
pedig csak egyetérthetünk: „A román 
és magyar forradalmárok közti együtt
működés hiánya kedvezően járult hoz
zá a Habsburg-hadsereg és a cári had
sereg beavatkozásához, amelyhez a két 
nép szabadságért vívott harcának ve
resége társult" (160. o.). Befejezésül ki
tekintés következik Moldva és a Havas
alföld 1859-es egyesítésének, majd az 
1877/78-as orosz—török háborúnak az 
idejére és végül az első világháború 
előtti periódusra, mégpedig mint egy 
egységes korszakra, amelynek hadügyi 
előkészületei „Erdély felszabadítását" 
célozták (165. o.). 

Románia első világháborús részvéte
lével Stefan Päslaru tanulmánya fog
lalkozik. Ez bemutatja az 1916-os had
balépést megelőző hadműveleti terve
zést, amelynek középpontjában mind
végig az erdélyi támadó hadművelet 
állt. A szerző a Központi Hatalmakkal 
fennállt szövetséges-szerződéses kötele
zettségekről e tekintetben nem szól, 
csupán az antant hatalmakkal kötött 
1916-os titkos szövetségkötést említi 
meg a titkosságra való utalás nélkül. 
Ezt követően részletezi az erdélyi had
művelet végrehajtását, a szeptember 
eleji váratlan betörést, előrenyomulást, 
a támadás kifulladását, az osztrák— 
magyar és német szövetséges erők el-
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lentámadását, a nagyszebeni és a bras
sói csatát, a román haderő Erdélyből 
való kiverését, a román kötelékek fo
lyamatos visszavonulását a front 1917 
januári megmerevedéséig — a fegyver
szünet megkötését és a különbékére 
kényszerülést azonban éppen csupán 
csak röviden említve. A tanulmány ki
sebb, második része, az Osztrák—Ma
gyar Monarchia elismert világháborús 
vereségét és a harccselekmények fegy
verszünettel való lezárását ikövető er
délyi román bevonulást ismételten csak 
röviden érintve, a román haderőnek az 
1919. február 26-i demarkációs vonal
ról annak teljes hosszán a Magyar Ta
nácsköztársaság ellen megindított 1919. 
április 16-i támadásáról ad rövid elem
zést, azt érthetetlenül, minden bizonyí
tás mellőzésével „ellentámadásnak" 
minősítve. Meghökkentő módon, a 
Huszt-Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagy-
várad-Nagyszalonta-Arad vonalról áp
rilis 21-én az ország mélysége felé in
dított újabb támadássorozatról egy szót 
sem szólva említi a szerző a Tisza vo
nalára való május elsejei kijutást, a jú
lius 20-i magyar ellen offenzívát, annak 
kudarcát, Budapest augusztus 4-i ro
mán megszállását. Befejezésül a szerző 
a hegyvidéki harccal kapcsolatos követ
keztetéseit vonja le. Egész előadása szi
gorúan hadtörténelmi-hadművészettör
téneti leírás jellegű, és ez örömmel töl
ti el a magyar olvasót, még ha a téma 
megközelítését nem is fogadhatja el. 

Nicolae Ciobanu és Alesandru Du\u 
a román haderő második világháborús 
hegyvidéki harcait dolgozta fel közös 
tanulmányában. Bevezetőként visszate
kintenek a két világháború közti román 
hadgondolkodás fejlődésére, majd, a 
németek oldalán bekövetkezett szovjet
ellenes hadrakelésre áttérve, elemzik a 
Krím és a Kaukázus térségében vívott 
harcokat. Ezt követően az 1944. augusz
tus 23-án bekövetkezett román átállás
nak a román haderőre gyakorolt hatá
sát mutatják be. A szovjet Vörös Had
sereg melletti hadrakeléssel folytatva 
részletezik az erdélyi, a magyarországi 
és a csehszlovákiai harcokban való ro
mán részvételt. Valamennyi hadműve
lettel kapcsolatosan valódi hadművé
szettörténeti megközelítéssel ismertetik 
a saját és ellenséges elhatározást, fel
készítést, erőösszpontosítást, akciót, el
ért eredményt, elszenvedett kudarcot, 
veszteséget, hadvezetési következtetést. 
E tekintetben számos új momentumot 



ismerhet meg az olvasó a román had
erővel kapcsolatosan. 

Az utolsó, hetedik tanulmány szer
zője Ion Cristea és Grigore Alexand-
rescu, ők ketten a jelen román (hadmű
veleti elképzelések ismertetésére vállal
koztak, természetszerűleg, a kötet té
májának megfelelően, a hegyvidéki há
ború vonatkozásában. A második világ
háború utáni helyzet rövid félvázolását 
követően a terepviszonyok ismertetésé
re térnek át a szerzők. Ebből levont kö
vetkeztetések tükrében mutatják be a 
nemzetvédelmi doktrínát és a hegyvi
dékeknek abban játszott szerepét, en
nek a csapatok összetételére, felszere
lésére, kiképzésére, felkészítésére gya
korolt szerepét. 

A megújult Román Hadtörténelmi és 
Hadelméleti Intézet kollektívájának 
legújabb kiadványát letéve — és az ol
vasottakon elmélkedve — a magyar re
cenzens elsődleges kötelességének érzi, 

Magyar szempontból is rendkívül fi
gyelemreméltó kötetet jelentetett meg 
a világhírű párizsi kiadó újonnan indí
tott „Tények és ábrázolások" elnevezé
sű sorozatában. Az egész Közép-Euró
pában, így Magyarországon is jól is
mert francia hadtörténész, Jean Nou-
zille ezredes, a Strasbourg! Robert 
Schumann Egyetem tanára vállalkozott 
arra, hogy évtizedes kutatásai alapján 
történetiségében mutassa be napjaink 
legforróbb európai válságövezetét, a 
szerbek és horvátok lakta, egymást köl
csönösen átfedő délszláv határterülete
ket. Elemzésének középpontjában az 
egykori császári-királyi igazgatású ka
tonai határőrvidék 1718—1739 közti tör
ténete áll. 

Két vonatkozásban is túllép azonban 
a szűkebb téma keretein. Egyrészt az 
előzmények tekintetében a konkrét te
rületet illetően visszanyúl az 1462-es 

hogy kijelentse : ezúttal valóban egyes 
személyiségek felkészültségének, felfo
gásának és tudományos tisztességének 
tükörképe minden egyes tanulmány. 
Már nem áttörhetetlen falat érez az ol
vasó, hanem örömmel tapasztalja az 
egyes korok kutatóinak egyéni megkö
zelítését, egyéni elemzését és egyéni kö
vetkeztetésre jutását, vagy legalábbis 
az erre való törekvést. Még ha vissza 
is köszönnek, különösen a régebbi ko
rokkal kapcsolatosan, a régi román tör
ténelmi iskoláknak a magyar történet
tudomány részéről elfogadhatatlan — 
mert bizonyíthatatlan — nézetei, állí
tásai, már jelen van az objektivitásra 
törekvés is. A közös múlt és a jelenko
ri helyzet minden tisztességes tudóst 
kéznyújtásra kötelez Közép-Európában. 
Ennek jegyében, a pozitív tendenciákat 
üdvözölve, várjuk a folytatást román 
kollégáinktól. 

Zachar József 

esztendőhöz, amikor az Oszmán Biro
dalom bekebelezte Boszniát, és első íz
ben merülhetett fel és merült is fel egy 
cordon sanitaire gondolata a magyar és 
az osztrák udvarban, másrészt kitekint 
a katonai határőrvidék 1881-es meg
szüntetéséig terjedő későbbi történel
mi korszakokra is. 

A téma még általánosabb megközelí
tése érdekében azonban még egy tör
ténelmi bevezető előzi meg a valódi 
mondanivalót. Az ókorba visszanyúló
an idézi fel a szerző a birodalmak köz
ti határok kialakításának folyamatát. 
Későbbi korok iránt érdeklődő olvasók 
is nagyon tanulságosnak találhatják, 
amit az ókori Egyiptom, Izrael, Perzsia, 
Görögország egyes határainak kialaku
lásáról e mű tartalmaz. A továbbiak
ban Jean Nouzille bemutatja a Római 
Birodalom peremterületein kialakított 
limes történetét is. Bőséggel foglalko-

JEAN NOUZILLE 

HISTOIRE DE FRONTIÈRES, L'AUTRICHE 
ET L'EMPIRE OTTOMAN 

(Berg International Editeurs, Paris, 1991. 265 o.) 

— 169 — 



zik ennek során Pannónia és a csatla
kozó «területek kérdésével, a Duna ha
tárvonallá alakulásának folyamatával. 

A középkorra áttérve, a szerző a ka-
roling őrgrófságok kialakításától, a bi
rodalom felosztását követően kijelölt 
határvonalakon át, azok XVII/XVIII. 
századi, erődítményekkel való megerő
sítéséig követi a folyamatot. Termé
szetszerűleg középpontba e részeknél a 
formálódó Francia Királyság határai
nak kialakulását, kiigazításait, megszi
lárdulását, végleges rögzülését állítja, 
mégpedig elsődlegesen a Német Nem
zet Szent Római Birodalmával érintke
ző területeket tárgyalva hangsúlyozot
tan. E vonatkozásban rendkívül tanul
ságos annak a folyamatnak az ábrázo
lása, miként vált francia felségterület
té Elzász és Lotharingia, hogyan ala
kult ki ezzel párhuzamosan a Rajina-
menti határvonal, mégpedig két egy
mást kölcsönösen erősítő folyamat ered
ményeként, vagyis a francia uralkodó 
birodalmába betagolva és ugyanakkor 
a többi német—római területről, a csá
szári akaratnak megfelelően, a birodal
mi ügyekbe való francia beavatkozás 
lehetőségét kizáró céllal leválasztva. 

Valódi témájához közelítve, Jean 
Nouzille először a Habsburg-birodalom 
és az Oszmán Birodalom határainak 
alakulását mutatja be az 1522. decem
ber 22-i szerződéstől kezdve, amikor II. 
Lajos horvát királyságának határ védel
mét az Adriától a Dráváig terjedő vo
nalon apósára, (I.) Ferdinánd főherceg
re bízta, egészen az 1739. szeptember 
elsejei belgrádi osztrák—török békekö
tésig bezárólag, amikor tartósan rög
zült a Száva—Duna vonalán is a két 
birodalom határa. Ezt követően tér rá 
a szerző az oszmán hódítás további ki
terjesztésének és ezzel párhuzamosan a 
katonai határőrvidékek szervezésének 
folyamatára. Az 1522-es Habsburg-be
rendezkedéssel kapcsolatosan hangsú
lyozza a horvát őslakosság pusztulását 
és az oszmánok által a Balkánon kele
tebbre sanyargatott szerbek korai be
vándorlását a pusztasággá vált horvát 
területekre. Külön alfejezetben mutat
ja be a mű a magyar katonai határőr
vidékként felfogható délvidéki, a ko
rábbi vármegyeszervezéstől eltérő XV. 
századi berendezkedést: a Jajcai, a 
Szrebenyiki, a Macsói, a Nándorfehér
vári (a Barancsi és a Kucsói) és a Szö
rény (vár) i Bánság létesítését. Nem fe
lejtkezik el a szerző a magyar és az 

osztrák határon emelt oszmán végvá
rak rendszerének bemutatásáról, a 
szultán által elrendelt határvédelmi in
tézkedések ismertetéséről sem. 

A továbbiakban Jean Nouzille rész
letesen bemutatja a horvát és a magyar 
katonai határőrvidék berendezkedését, 
miként is biztosította ez a két kiemelt 
terület az oszmán veszély elhárítását. 
A horvát területtel kapcsolatosan jelen
tős részt szán a ház- és faluközösség, 
a zadruga bemutatásának, a parasztka
tonaság funkcionálásának. A magyar 
területről szólva, bemutatja a győri, az 
érsekújvári (a bányavidéki), a kanizsai 
és a kassai (vagy felső-magyarországi) 
kapitányság védelmi berendezését. Bé
csi források alapján bizonyítja azután, 
hogy az 1661-es példa szerint is e te
rület harcosai zömmel a helyi lakos
ságból kerültek ki : 14 094 összeírt ka
tona közt 4782 huszár és 6378 hajdú 
volt a királyi Magyarországról. Továb
bi adata szerint, átmeneti német zsol
dostöbbség után, a négy kapitányság 47 
végvárában a helyzet 1682-ben is ha
sonló volt: a 11991 harcos közt 5980 
huszárt és 5736 hajdút írtak össze ma
gyarországi illetőséggel. 

Az 1683-as Bécs elleni oszmán táma
dással kezdődő és az 1697-es zentai 
győzelemig tartó, illetve az 1699-es kar
lócai békével záruló nagy felszabadító 
háborúnak a horvát és a magyar ka
tonai határőrvidékre gyakorolt hatását 
elemzi a könyv következő nagyobb te
matikai egysége. Mindenekelőtt kieme
li, hogy az új határvonal a Száva—Ti
sza—Maros-vonalon húzódott, és ez 
szükségszerűen új katonai határőrvidé
kek kialakításához vezetett. Ezzel kap
csolatosan nem feledkezik meg az osz
mán hatalom elől menekülő szerbek tö
meges magyarországi befogadásáról és 
szerémségi letelepítéséről, sőt ezt, egy 
új katonáskodó réteg szolgálatkezdési 
feltételeként felfogva, a szükséges rész
letességgel tárgyalja. Ezt követően tér 
rá a szlavóniai—szerémségi és a Ti
sza—Maros-menti katonai határőrvidék 
létrehozására. Ennek ismertetését kö
vetően szól az adriai tengermellék fel
szabadulásával ott ugyancsak lehetővé 
vált új területi berendezkedésről is. Mi
vel e szervezés idejére esett a Rákóczi
szabadságharc, Jean Nouzille külön al
fejezetben tér ki a katonai határőrvi
dékeknek a szabadságharc államához 
fűződő viszonyára. 
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VI. Károly császár (III. Károly ki
rály) 1716/18-as első török háborújára 
és annak következményeire rátérve a 
szerző először a már korábban kialalkí-
tott új katonai határőrvidékek további 
sorsát mutatja be. Ennek során leg
részletesebben a szlavóniai területek 
fejlődésére tér ki. Ezt követően a po-
zserováci békével visszatért Temes-vi-
dék további történetét ábrázolja. Az új 
Temesi Bánság létrehozásával kapcso
latosan nem csak a magyar történel
mi előzmények megemlítését kell a 
szerző érdemeként kiemelnünk, hanem 
azt a körülményt is, hogy a császári
királyi Udvari Haditanácsnak közvet
lenül alárendelt újabb magyar terület
tel kapcsolatosan számos adatot közöl 
a német betelepítésre vonatkozóan, 
miközben hangsúlyozza, hogy e terüle
tet a bécsi kormányzati és hadügyi kö
rök eleve a további oszmánellenes ösz-
szecsapások ellátási központjává épí
tették ki. 

Miközben e kérdéskörrel kapcsolato
san is számos, eddig ismeretlen tényt 
mutat be a szerző, igazán új utakon in
dul el könyvének a valódi mondaniva
lót tartalmazó következő részében. Sa
ját forrásfeltárása alapján bemutatja 
ugyanis az alig bő két évtizedig Habs
burg-uralom alá került, a békekötésig 
korábban oszmán uralom alatt állt nyu
gat-havasalföldi, észak-szerbiai és 
észak-boszniai területeken (a középko
ri Magyar Királyság által egykor bir
tokolt hat vajdaságban) bekövetkezett 
császári-királyi berendezkedést. A po
litikai-közigazgatási intézkedések mel
lett elsődlegesen a katonai birtokba vé
telt, a szerb milícia megszervezését 
elemzi. Nem feledi azonban a vallás
kérdést sem, részletesen felidézi az e 
vonatkozású eseményeket is. 

A továbbiakban Jean Nouzille VI. 
(III.) Károly 1736/39-es második hábo
rúját és annak következményeit, a ka
tonai határőrvidékekben bekövetkezett 
változásokat mutatja be. Kitekintve a 
további XVIII. századi fejlődésre, szól 
még a katonai határőrvidékbeli ezredek 
szervezésének folyamatáról,s ebbeágyaz-
va az erdélyi katonai határőrvidék 

megszervezéséről. A déli és keleti ha
táron ezáltal teljessé vált mintegy 
ezernyolcszáz kilométernyi, összesen 
ötvenezer négyzetkilométernyinél na
gyobb területet átfogó sávban akkor élt 
823 950 lakos közül a szerző elemzése 
szerint minden nyolcadik fegyverben 
állt és következtetése szerint ez a ka
tonatömeg képes volt az előírt határ
őrizeti feladatra, ahogyan azt az 1787/ 
91-es utolsó török háború eseményei is 
tanúsították. 

A rövid zárófejezetben a szerző ösz-
szehasonlítja az ókori Római Biroda
lom limes-ét a Habsburg-birodalom ka
tonai határőrvidékével. Végül kitekint 
a katonai határőrvidék 1871—1881 köz
ti felszámolására. 

A jól jegyzetelt műhöz válogatott iro
dalomjegyzék csatlakozik. A magyar ol
vasó jóleső érzéssel tapasztalja, hogyia 
szerző hasznosította a magyar történet
tudomány eredményeit is. Ezek sorában 
külön kiemelést érdemel, hogy még Em
ber Győzőnek a Hadtörténelmi Közle
mények 1989-es évfolyambeli 4. szá
mában közzétett tanulmányát is feldol
gozta. A szokásosnál valamivel több 
sajtóhiba azonban ezt a hivatkozást is 
elérte, egy évfolyammal későbbre kel
tezi a publikálást és fordítottan közli a 
nevet a válogatott bibliográfia. Azon
ban sem ez a kétszeres pontatlanság, 
sem kisebb bosszankodást okozó más 
nyomdai tévedés nem csorbítja a ma
gyar olvasó maradéktalan örömét. 

Jean Nouzille itt röviden felidézett 
művét kézbevéve a francia nyelvű, Kö
zép-Európa, benne a magyarság múlt
ja iránt érdeklődő olvasóközönség egy 
mindeddig e vonatkozásban feldolgo
zatlanul hagyott témát ismerhet meg 
teljes történetiségében, hiteles forrá
sokra támaszkodva, a szaiktmai körök
ben jól ismert, minden szempontból el
fogulatlan francia hadtörténész objek
tív ábrázolásában. Ennél nagyobb ér
deme a műnek nem lehetne. Csak re
méljük, hogy a korszak és a téma iránt 
érdeklődő magyar olvasóközönséghez 
anyanyelvén is eljut egyszer ez az 
alapmű. 

Zachar József 
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ADONYI-NAREDY FERENC—NAGY KÁDMÁN 

MAGYAR HUSZÁROK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 
(Huszár Múzeum Baráti Kör, Sárvár, 1990., 4 hadrend és 35 térképvázlat) 

Szomorúan jellemzőnek tartom, hogy 
a huszárság második világháborús tör
ténetéről az első könyv a háború befe
jezése után 45 évvel jelent — jelenhe
tett meg. Más körülmények között ,yhé-
zagpótló" műről írhatnék, így „alapve
tőről". 

A lovasság a II. világháborúban a ke
leti hadszíntéren még nem volt elavult 
fegyvernem. Figyelembe véve az úthá
lózat gyengeségeit és a szovjet hadse
reg gépesítettségének hiányait, ha ép
pen nem páncélos támadás felfogására 
vetették be, a lovasság igencsak meg
állta a helyét. 

A könyv első része Adonyi-Naredy 
Ferenc munkája. Címe: „Magyar lovas 
seregtestek a második világháborúban". 
Ez a szerző egy korábbi művének vo
natkozó része, kibővítve néhány azóta 
előkerült dokumentum adataival. Rész
letesen ismerteti a 2. lovasdandár 1941-
es ukrajnai harcait (itt támaszkodha
tott volna társszerzője személyes ta
pasztalataira is!) — majd az 1. lovas-
(késöbb huszár-) hadosztály 1944/45-ös 
tragédiasorozatát a Priipjaty-mocsa-
raktól Észak-Dunántúlig. A dolgozatból 
megállapítható, hogy míg 1941-ben, sa
játosságainak megfelelően használva, a 
lovasdandár nemegyszer csatadöntő 
volt, addig a hadosztály sorsa „a német 
vezetés teljesen hibás, helytelen dönté
sei miatt" csak ismételt elvérzés lehe
tett, így érthető Simon László vk. őr
nagy öngyilkossága is. Mielőtt azonban 
az események mögött valami misztikus 
magyarellenességet keresnénk, célszerű 
tudomásul venni, hogy a németek a há
ború utolsó éveiben saját lovasságukat 
is ugyanilyen értelmetlenül áldozták 
fel (pl. 123. o.). 

Az első részből az olvasó hat lovas 
csapattest (1—4. huszárezred, 1. póthu
szárezred és az 1. ezred utóda, az 1. 
önálló osztály) történetét ismerheti meg 
több évtizedes munka eredményeként. 

A kötet második része „A magyar 
csapatlovasság a második világháború
ban" címet viseli. Nagy Kálmán mun
kája igazi hadtörténészi bravúr. Csak 
1988-ban kezdett hozzá a munkához, s 

most 58 század-szakasz erejű alakulat 
(32 önálló század, 8 önálló félszázad és 
18 önálló szakasz) sorsáról tudhatunk 
meg valamit. Természetesen részlete
sebben csak néhány alakulatról tudott 
írni, mert jó részükről egyelőre csak az 
volt megállapítható, hogy léteztek. (Ezt 
az ötvennyolc alegységet mindössze 11 
békebeli anyaalakulat — az I—IX. ön
álló és az 1—2. önálló hegyi század — 
állította fel.) A volt huszárok (nem csak 
tisztek!) összetartását dicséri, ahogy a 
szerzőnek egyik adatközlő a másikat 
„szállította". Ez a rész ugyanis zömmel 
visszaemlékezéseken alapul. A csapat
lovasság a hadtörténeti irodalom mos
tohagyereke, alig-alig emlékeznek meg 
róla. De azért Nagy Kálmán, amit tu
dott, összeszedett a szakirodalomból is. 

Részletesebben a következő alegysé
gek harcairól olvashatunk: 19. önálló 
huszárszázad (1942. V. 15—VIII. 18.) ; 13. 
önálló huszárszázad (1942. május—1943. 
április) ; 16. F. huszárszázad (1944, első
sorban a nyári harcok). Végül pedig 
részletesen beszámol saját egykori ala
kulata, a 20. F. huszárszázad 1944/45-ös 
történetéről. Itt saját emlékeit szeren
csésen ki tudta egészíteni volt bajtár
sai emlékezéseivel, jegyzeteivel, sőt iro
dalmi adatokkal is. így különvéleményt 
tudott alkotni a korábbi irodalomban 
található egyes állításokkal szemben 
(119. és 127. o.) 

A 20. hadosztály — és így a század is 
— mindig a harcok sűrűjében volt. 1944 
késő tavaszától augusztusig a Dnyesz
ter mentén védett, októberben visszavo
nult a Gyula—Szolnok—Cegléd vona
lon, hogy átszervezés és feltöltés után 
Tolna—Fejér megyék területére dobják 
át. A hadosztály ezután a Balaton észa
ki partján védett, de a huszárok részt 
vettek a januári székesfehérvári har
cokban is. Március végén aztán Zala 
megyén keresztül a Mura mentén hagy
ták el Magyarország területét. 

1944 folyamán többször is sikerült a 
századnak bekerítésekből viszonylag 
épen kitörnie, ha mindezt filmen lát
nánk, tán el se hinnénk (115—116. és 
119—120. o.). 
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A kötetet rövid fejezet zárja le a ha
ditettekről, majd a rövidítések jegyzé
ke következik. A műben számos érde
kes részlet található, melyekre kitérni 
terjedelmi okokból nem lehet, de né-
hány dolgot érdemes továbbgondolni. 

A német hadvezetésnek a lovasság 
alkalmazása során elkövetett melléfo
gásait említettem. Ez összefügghet azzal 
a színvonalsüllyedéssel, melyet az ál
landósuló hitleri beavatkozás jelentett. 

A könyvben olvashatók is megerősí
tik azt a véleményt, hogy október 15. 
annyira előkészítetlen volt, hogy nem is 
sikerülhetett. Ha a katonák nem akar
tak fogságba kerülni, tovább kellett 
harcolniuk. Viszont megerősödik az a 
feltevés, hogy március 19-én „lett volna 
keresnivalónk". 

A két szerző szinte két külön világ. 
Adonyi-Naredy volt vk. őrnagy, egy 
ideig a VKF szárnysegéde volt, majd 
hadosztály-vezérkari főnök a fronton. A 
háború után több, nyugaton megjelent 
hadtörténeti munka szerzője. Nagy Kál
mán a háborúban századparancsnok 
volt, és hazatért. 1956-ban alezredesi 
rangban a Zrínyi Aladémia hadtörté-

A nyugati szövetségesek 1939 és 1945 
közt Németország ellen folytatott légi 
háborúját sokszor és sokféleképpen ér
tékelték már a második világháború 
történetével foglalkozó kutatók. Ezek
re az értékelésekre nem egyszer a po
litikai aktualizálás nyomta rá bélyegét. 
Egyes nézetek szerint a német hátor
szág elleni bombatámadások döntő 
mértékben járultak hozzá a Harmadik 
Birodalom összeomlásához, más véle
mények szerint viszont a bombázások 
csak alibiül szolgáltak arra, hogy az 
imperialista nagyhatalmak a Szovjet
unióra hárítsák a háború fő terheit — 
hogy csak a legszélsőségesebb ellenvé
leményeket emeljük ki. 

E bonyolult kérdés feldolgozására 
vállalkozott Olaf Groehler német had-

neti tanszékének vezetőhelyettese, majd 
politikai fogoly és lefokozott honvéd, 
végül 1990 júliusától ny. ezredes. A per 
természetesen mind katonai, mind had
történészi pályáját eltörte. 

Stílusuk is élesen elválik egymástól. 
Adonyi-Naredyé becsületes katonai pró
za, érthető szakmai szöveg, amely azon
ban a hadtörténelem iránt nem érdek
lődőket hidegen hagyja. Nagyé viszont 
egyesíti magában a szakértelmet az iro
dalmi megformáltsággal. Utólag is érez
zük, tollából akár megszülethetett vol
na a második világháború magyar él
ményregénye is. 

Sajnos, a könyvön meglátszik a pénz
hiány. Költségeit ugyanis zömében az 
egykori huszárok és hozzátartozóik ad
ták össze, s ez eldöntötte a terjedelmet. 
A szerkesztő jelentős rövidítésekre 
kényszerült, néhol az értelem rovására 
is. Kimaradt a forráshivatkozások zö
me. Jó néhány kellemetlen sajtóhiba is 
található a könyvben, mely viszont nem 
írható a terjedelmi korlátok rovására. 

Nagy Domokos Imre 

történész, akinek neve A légi háborúk 
története című munkája révén a ma
gyar olvasók előtt is ismert. A Légi há
ború Németország ellen címen megje
lent legújabb kötete — ellentétben A 
légi háborúk történetével, amely inkább 
az ismeretterjesztő művek kategóriájá
ba tartozott — tudományos igénnyerké-
szült. Megállapításait a felhasznált le
véltári forrásokra utaló jegyzetappará
tus támasztja alá. A mű gerincét az 
1941—1945 közt Németország ellen vég
rehajított éjszakai angol és nappali ame
rikai légi hadműveletek katonai és po
litikai mozgatórugóinak vizsgálata ké
pezi. Ehhez járul hozzá az egyes jelen
tősebb bombatámadások részletes leírá
sa, amelyek segítségével az olvasó szin
te óráról órára követheti az eseménye-

OLAF GROEHLER 

BOMBENKRIEG GEGEN DEUTSCHLAND 
(Akademie-Verlag, Berlin, 1990. 457 o.) 
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ket a bombázók felszállásától a menté
si munkálatok befejezéséig. A közölt 
tények a brit Bombázó Parancsnokság 
(Bomber Command) és az amerikai 8. 
légi hadsereg (8. US Air Force) erede
ti dokumentumain alapszanak. Ezök se
gítségével próbál meg O. Groehler a 
nyugati hatalmak hadászati bombázó 
háborújának indítékairól és lefolyásá
ról az eddigieknél differenciáltabb ké
pet rajzolni. A bombázások indító okai
nak és végrehajtásának ismertetése 
mellett a német hátországra és a civil 
lakosságra gyakorolt szociális, demo
gráfiai, gazdasági és politikai következ
mények elemzése teszi kerekké a légi 
háború bemutatását. Bár a kéziratot 
még a németországi fordulat előtt, 1988 
tavaszán lezárta, előszavában a szerző 
reményét fejezi ki, hogy megállapítá
sai és értékelései a politikai változások-
ellenére megállják helyüket. 

A mû öt fő fejezetre tagolódik, ame
lyek közül négy a légi háború nagyobb 
szakaszait mutatja be az angolszász 
stratégiai elképzelések változásai alap
ján, míg az ötödik a különböző német 
védelmi intézkedéseket tárgyalja. 

A szerző már a prológusban cáfolja 
azokat a nézeteket, amelyek tagadják 
Németország felelősségét a légi hábo
rúnak polgári célokra való kiterjeszté
sében. Rámutat arra, hogy bár a német 
légierő nem rendelkezett az angolszá
szokéhoz hasonló stratégiai bombázók
kal, a Luftwaffe vezetői már a kezde
tektől vallották, hogy az ellenséges vá
rosok korlátlan bombázása a lakosság, 
majd ezen keresztül a hadsereg össze
omlásához vezet. Ezt az elméletet a 
gyakorlatba is átültették, mint ezt Gu
ernica, Varsó, Rotterdam, Coventry, 
Belgrád és Sztálingrád ellen végrehaj
tott pusztító légitámadások is bizonyít
ják. 

Ezért kapta a Németország elleni lé
gi háború kezdeteit tárgyaló első feje
zet az „Aki szelet vet..." címet. O. 
Groehler szerint a Szovjetunió elleni 
német támadás hozta a döntő fordula
tot a brit háborús stratégiában. A Nagy-
Britanniát fenyegető közvetlen invázi-
ós veszély megszűntével a légierő ka
pott prioritást, amely az adott időben 
az egyetlen olyan eszköz volt, amivel 
a Brit Birodalom demonstrálni tudta a 
háborúban való részvételét. Már 1941 
júliusában megfogalmazták a Királyi 
Légierő feladatát: „Azokat az alapdkat 
kell szétrombolnunk, amelyeken a (né

met) hadigépezet nyugszik: a gazdasá
got, amely ellátja, a morált, amely fenn
tartja, az utánpótlási vonalakat, ame
lyek táplálják és a győzelembe vetett 
hitet(...) Csak akkor leszünk abbanahely-
zetben, hogy visszatérjünk a kontinens
re, hogy részeit elfoglaljuk, ellenőriz
zük és akaratunkat az ellenségre rá-
kényszerítsük." A brit hadvezetés a tá
volsági bombázókban találta meg azt a 
fegyvert, amellyel Németország gazda
sági életét és erkölcsi tartását szétrom-
bolhatónak vélte. A fenti alapelvek el
fogadása után éles vita bontakozott ki 
az angol katonai, politikai és gazdasá
gi körökben a légierő fejlesztéséről, al
kalmazásáról, valamint a célpontok 
fontossági sorrendjének megállapításá
ról. Végül a Bombázó Parancsnokság 
álláspontja győzedelmeskedett, amely 
szerint a lakosság háborús akaratának 
megtörését kell a fő célnak tekinteni. 
Ez pedig a német nagyvárosok elleni 
tömeges légitámadásokkal érhető el. A 
normális élet feltételeinek megsemmi
sítése, az állandó halálos rettegés olyan 
hangulatot teremt majd a hátország
ban, amely kapitulációira kényszeríti a 
politikai és a katonai vezetést. Politi
kai megfontolásból Churchill is emel
lett a nézet mellett szavazott. A légi 
háborút ugyanis a szárazföldi csapatok 
többéves felkészülése idején egyfajta 
második frontként kívánta beállítani. S 
attól tartott, hogy a fontos gazdasági 
célpontok elleni légitámadások — ak
kor is ha a háború folyására gyakorolt 
hatásuk effektive nagyobb — nem fe
jezik ki annyira Nagy-Britannia hábo
rús erőfeszítéseit, mint a nagy erőkkel 
végrehajtott területbombázások. A szer
ző levéltári adatokra támaszkodva be
mutatja a területbombázások híveinek 
és ellenzőinek érvelését, a felfutó bom-
bázórepülőgép-gyártást. Értékeli a meg
jelenő új típusokat, bombákat, célrave
zető berendezéseket és a bombázó eljá
rásokat, különös tekintettel a gyújtó
bombák egyre növekvő arányú alkal
mazására. Részletesen tárgyalja az 1942. 
március 28-i Lübeck elleni támadást, 
amelyet a későbbi nagy éjszakai angol 
légitámadások főpróbájának tekint. Az 
1942. év igen kritikus volt a szövetsé
gesek számára. Sokak szemében kato
nailag lehetetlennek látszott egy part
raszállás Európában. Ezzel egyenes 
arányban erősödtek azok a nézetek, 
amelyek a győzelem zálogát a straté
giai bombázókban látták. Egyre fokoz
ták a bombázások intenzitását. 1942. 



május 31-én végrehajtották a történe
lem első 1000 gépes bevetését Köln el
len. Erről és még számos nagyobb lé
gitámadásról pontos leírást találunk a 
könyv lapjain. Ezek az események gon
dos rögzítésén kívül tartalmazzák a be
vetett gépek számát, a ledobott bombák 
mennyiségét és fajtáját, az okozott ká
rokat, valamint az áldozatokat. --• 

Az 1942/1943. fordulóján a háborúme
netében beállott változás lehetővé tet
te, hogy a szövetségesek megkezdjék a 
felkészülést a partraszállásra. Ennek a 
stratégiai célnak rendelték alá a légi
erő tevékenységét. A Bombázó Parancs
nokság vezetői elméletileg lemondtak 
arról a koncepciójukról, hogy a háború 
egyedül a bombázók által is megnyer
hető. Elfogadták, hogy a légi hadjárat 
az invázió előkészítő szakasza és ehhez 
kell igazítani célkitűzéseit. Ezt dolgoz
za fel A katasztrofális 1943. év című fe
jezet. Az angol és amerikai vezetők 
1943 januári Casablancái értekezletén a 
légierők számára fő célként a német ka
tonai, gazdasági és ipari rendszer állan
dó rombolását, dezorganizációját, vala
mint a német nép moráljának aláásá-
sát tűzték ki. Ez lényegében megegye
zett az amerikai légi -hadászati doktrí
nával, amely kimondta, hogy a nehéz 
bombázókat nem területtámadásokra, 
hanem az ellenséges hátország legérzé
kenyebb pontjai elleni precíziós beveté
sekre kell koncentrálni. Az amerikai 
légi stratégák szerint a német gazdaság
nak három nagyon sebezhető pontja 
volt: az energiagazdaság, a közlekedés 
és a kőolajipar. Ezek lerombolása meg
bénítaná a hadiipart, amely végzetesen 
visszavetné a Wehrmacht teljesítőképes
ségét. Csak miután a lakosság elveszí
tette hitét a győzelemben, lehet megin
dítani a városok folyamatos bombázá
sával a morális offenzívát. O. Groehler 
úgy véli, hogy az amerikai légierő nem 
erkölcsi okokból utasította el a brit te-
rületbombázási elvet, mint ezt a szak
irodalom egy része állítja. Az angol és 
az amerikai légi háborús koncepció nem 
lényegében, hanem végrehajtási mód
szerében különbözött egymástól. Míg a 
Királyi Légierő 1942 februárjától a la
kosság tartásának megtörését állította 
támadásai középpontjába, addig az Ar
my Air Corps azt a légi háború meg
koronázásának tartotta. A két légierő 
együttműködésére dolgozták ki 1943 ja
nuárjában az ún. vegyes bombázó had
járat terveit. Ezek szerint az Angliába 
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települt amerikai 8. légi hadsereg bom
bázói hadiüzemek, pályaudvarok, ellen 
intéztek nappali támadásokat, az angol 
gépek pedig éjjel bombázták az ipari 
városokat. 

A bombázó stratégia megváltozása lé
nyegében nem változtatott a Bombázó 
Parancsnokság módszerein. A német 
hadiipar rombolása címén a német ipar
városok ellen folytattak iterületbombá-
zásokat — beleértve a lakónegyedeket 
is. Ezek közül a Ruhr-vidék elleni (tá
madásokat, a Hamburgot elpusztító Go-
morra hadműveletet és a kasseli tűz
vészt mutatja be részletesen a szerző. 

1943-ban, stratégiai célkitűzéseinek 
megfelelően, az amerikai 8. légihadse
reg megkezdte a tnémet hadiipar rom
bolását. Támadásai a német gazdaság 
legsebezhetőbb része, a golyóscsapágy
gyáraik, valamint a kőolaj- és műgumi-
ipar ellen irányultak. Eközben, a Luft
waffe kikapcsolása érdekében, csapá
sokat mértek a repülőgépgyárakra is. 
Ezek a tűszúrásszerű támadások, bár 
jelentős kieséseket okoztak, nem vol
taik döntő hatással a német vadászgép
gyártásra. O. Groehler részletesen is
merteti az 1943. évi nagy amerikai lé
gitámadásokat, azok módszereit, ered
ményeit és az elszenvedett vesztesége
ket. Bebizonyosodott, hogy a zárt alak
zatban repülő, egymást fedező légierő
dök sem képesek magukat megvédeni, 
ezért 1943 őszétől egyre nagyobb jelen
tőséget kaptak a távolsági kísérővadá
szok. 

E fejezet foglalkozik a Királyi Légi
erő 1942—1945 közt végrehajtott híres 
pontcél elleni támadásaival, amelyek 
közül talán a legismertebb a Ruhr-vi
dék völgyzáró gátjainak lerombolása. A 
szerző megállapítja, hogy az ilyen tá
madások nem váltak általánossá. Az 
angol légierő átlagos személyzetének 
kiképzése és gépeinek felszereltsége 
nem tette lehetővé tömeges precíziós 
csapások végrehajtását. 

Az író itt ismerteti a szovjet távol
sági bombázőerőknek a német hátor
szág elleni hadműveleteit. Bemutatja a 
szovjet stratégiai bombázóelméletet, 
amely alapjában véve megegyezett az 
amerikai koncepcióval. A háború mene
te azonban úgy hozta, hogy a szovjet 
légierő nem hajtott végre jelentős stra
tégiai bombázásokat. Az 1941 augusz
tusi és kora őszi Berlin, valamint az 
1942 szeptemberi Budapest, Bukarest és 
Helsinki elleni néhány tucat gépes be-



vetések propagandajellegűek voltak. így 
kívánták bizonyítani, hogy a Vörös Lé
gierő megsemmisüléséről szóló goebbel-
si állítás hazugság. A háború folyamán 
a szovjet távolsági bombázóerőket gya
korlatilag, a front igényeinek megfele
lően, a német utánpótlási vonalak rom
bolására alkalmazták. 

A stratégiai légi háború színe és visz-
szája című fejezet a szövetséges légi
erőnek a partraszállás közvetlen előké
szítésében játszott szerepét tárgyalja. A 
Bombázó Parancsnokság szélsőségesei 
még 1943 végén is a területbombázások 
mellett foglaltak állást. Véleményük 
szerint a nagyvárosok további pusztítá
sával 1944 áprilisára el lehetne érni a 
kapitulációt. A bombázások tehát nem 
előkészítenék a partraszállást, hanem 
egyenesen feleslegessé tennék azt. Is
mét fellángolt a vita a területtámadá-
sak hívei és ellenzői közt. A Bombázó 
Parancsnokság egy Berlin elleni nagy
szabású hadművelettel akarta térdre 
kényszeríteni a Harmadik Birodalmat. 
Az 1943 novemberétől 1944 márciusáig 
tartó „berlini csata" a mindkét oldalon 
elszenvedett nagy veszteségek ellenére 
sem hozta meg a várt eredményt. A ber
lini kudarc miatt megrendült bombázó
generálisok végül kénytelenek valtak 
belátni, hogy a győzelem a három had
erőnem együttes fellépésével érhető 
csak el. 1944 februárjában megkezdő
dött az invázió közvetlen légi előkészí
tése, amelynek első szakaszában a né
met repülőipari célpontokra mértek 
csapást. A szerző a Big Week-nek ne
vezett hadművelet ismertetésekor meg
állapítja, hogy a támadássorozat febru
árban megbénította a német vadász
gyártást és a későbbiekben is csökken
tette azt a tervezetthez képest. Ez azon
ban még nem jelentett döntő lépést a 
légi uralom megragadása felé. A légi 
fölény megszerzését az amerikai kísérő 
vadászok egyre növekvő száma biztosí
totta. Ez lehetővé tette számukra a sza
bad vadászatot. így már alapjaikon és 
gyülekezés közben megtámadhatták a 
német elfogó vadászokat, amelyek ül
dözőkből üldözöttekké váltak. A továb
biakban a franciaországi közlekedési 
hálózat, valamint a német olajipari cé
lok 1944 májusában megkezdett inten
zív bombázását ismerteti az író. Groeh-
ler szerint ez utóbbiak voltak a legha
tásosabb bevetések, amelyeket a szövet
séges légierő a német gazdasági célok 
ellen végzett. A német hadiipar lefé

kezésével kétségtelenül hozzájárultak 
az európai háború befejezéséhez, de a 
partraszállás eseményeit, kései kezdé
sük miatt, csak kisebb mértékben be
folyásolták. 

A bombázások hatását mutatja be a 
kötet Élet a bombazáporban című ne
gyedik fejezete. A szerző levéltári és 
statisztikai adatok alapján bizonyítja, 
hogy Németország sem a lakosság, sem 
iparának védelme szempontjából nem 
volt eléggé felkészülve a bombahábo
rúra. Az állami és pártvezetés minden 
erejével igyekezett úrrá lenni a hely
zeten: A fejezet ismerteti az óvóhely
építési programot, amely elégtelensége 
ellenére is megnyugtatóan hatott a la
kosságra. Bemutatja a fedél nélkül ma
radtak elhelyezésére hozott intézkedé
seket és a szükséglakások építésére vo
natkozó nagyszabású terveket, amelyek 
jóval meghaladták a realitásokat. Képet 
kapunk a szinte népvándorlásszerű eva
kuálásokról, azok előnyeiről és hátrá
nyairól. O. Groehler véleménye szerint 
az ipar védelmére sokkal hatékonyabb 
intézkedéseket hoztak, mint a lakosság 
érdekében. Ezt tárgyalja az ipar de
centralizációjáról, majd föld alá tele
pítéséről szóló rész. A kimutatások sze
rint 1944-ben az építkezések 98%-a a 
háború folytatását szolgálta, ennek esett 
áldozatául az óvóhelyépítési program 
is, éppen akkor, amikor a bombázások 
elérték tetőpontjukat. 

A légi háború — az angol várakozá
sokkal ellentétben — nem vezetett ná
ciellenes felkeléshez. Ehhez nagyban 
hozzájárult az, hogy a lakosság morál
jának felügyeletére már a háború előtt 
létrehozták az állami, elhárító és párt
szervek átfogó apparátusát. Ez azonnal 
reagált a bombázások okozta változá
sokra. A légitámadások által leginkább 
sújtott nagyvárosok ellátásának javítá
sa, a mentés és az evakuálás megszer
vezése növelte a népesség bizalmát ve
zetői iránt. A fosztogatók kivégzésepe
dig, az emberek igazságérzetének kielé
gítése mellett, a megfélemlítést is szol
gálta. A „csodahívő megtorló propagan
da" nem csak a bombázások okozta gyű
lölet és bosszúvágy levezetésére volt hi
vatott, hanem az erőviszonyok megvál
tozásába vetett hitet is erősítette. E 
fentiekkel magyarázható, hogy a lakos
ság a súlyos veszteségek ellenére — az 
áldozatok számát 370—390 ezerre becsü
li a szerző — még 1944/1945 fordulóján 
sem fordult szembe a rendszerrel. 



A háború utolsó szakaszának esemé
nyeit a Győzelem mégis csak a légierő 
által? című rész foglalja össze. Ennek 
első része az úgynevezett bombázó in
gajáratokat ismerteti, amelyek során 
szovjet területeken létesített bázisokra 
szálltak le a német olajipari célokat tá
madó, Angliából és Olaszországból star
toló amerikai bombázók. 

1944 őszére a szövetségesek hadásza
ti légiereje mind mennyiség, mind imi
nőség szempontjából ereje csúcsán volt. 
A szerző közli az Európában állomáso
zó távolsági bombázók és kísérő vadá
szok számát, ismerteti a legújabb navi
gációs, célkereső és radarzavaró beren
dezéseket, rajzos táblázatokkal szemlél
teti az angol repülők tökéletesített bom
bázóeljárásait, valamint az amerikai lé
gierődök harcrendjét és bemutatja a k i 
vívott légi fölény birtokában okozott 
pusztításokat. 

Annak ellenére, hogy a szövetséges 
hadseregek az év végére mind keletről, 
mind nyugatról megközelítették Német
ország határait és biztossá vált a Har
madik Birodalom katonai veresége, az 
angolszász légierő egyre fokozta csapá
sait. Sőt a háború utolsó hónapjaiban 
került sor a legpusztítóbb bombatáma
dásokra, amelyek Berlint, Drezdát és a 
kelet-németországi városokat érték. O. 
Groehler szerint e városok ilyen mér
vű elpusztításának hátterében elsősor
ban nem katonai, hanem egyéb okok 
álltak. Mindenek előtt itt kell megem
líteni az angol, de főleg az amerikai 
repülőtábornokok azon törekvését, hogy 
haderőnemük jövőbeli fokozott fejlesz
tése érdekében így adják bizonyságát a 
stratégiai légierő pusztító erejének. Ez 
az erődemonstráció bizonyára nem volt 
ellenére azoknak a politikusoknak sem, 

akik már a háború utáni viszonyokat 
mérlegelték. A szerző részletesen tag
lalja a kelet-németországi városok 
bombázásának előzményeit, a támadá
sok végrehajtását. Bemutatja az oko
zott pusztításokat, amelyek az angol 
közvéleményben is oly nagy felháboro
dást keltettek, hogy politikai okokból 
maga Churchill is a területbombázások 
leállítása mellett foglalt állást. A légi 
stratégia lényeges átdolgozására Német
ország kapitulációja miatt azonban már 
nem került sor. 

összefoglalójában O. Groehler meg
állapítja, hogy bár a bombatámadások 
a német ipar össztermelését jelentősen 
korlátozták és a lakosságnak mérhetet
len szenvedést okoztak, a Harmadik Bi
rodalom összeomlása alapvetően a szá
razföldi hadműveletek hatására követ
kezett be. 

A kötet számos eredeti fotó — köz
tük színes felvételek —, rajz, ábra, gra
fikon és táblázat teszi szemléletesebbé. 
A repülés rajongói számára bizonyára 
csemege az európai hadszíntéren alkal
mazott bombázók nyolc nagyméretű, 
színes röntgenrajza. Bár a könyv kivi
telének minősége még nem éri el a nyu
gaton kiadott hasonló jellegű művek 
színvonalát, s talán lesznek, akik egyes 
megállapításaival vitába szállnak, bát
ran ajánlhatjuk a második világhábo
rú és a repülés története iránt érdeklő
dők figyelmébe. Reméljük, hogy a Ma
gyarország feletti légi háborút bemuta
tó mű, amely most van előkészületben 
a Zrínyi Kiadónál, legalább olyan át
fogó képet nyújt majd a hazánk feletti 
légi harcokról, mint Olaf Groehler 
könyve a Németország elleni légi had
járatról. 

Bonhardt Attila. 
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SZAKÁLY SÁNDOR 

HADSEREG, POLITIKA, TÁRSADALOM 
(Lánchíd Kiadó, Budapest, 1991. 170 o.) 

1991 tavaszán új kötettel jelentkezett 
Szakály Sándor, a Hadtörténeti Inté
zet főmunkatársa, akinek neve a két 
világháború közti katonai elit történe
lemszociológiai módszerrel való vizs
gálatával és feldolgozásával vált is
mertté a történelemtudomány és a kor
szak története iránt érdeklődők köré
ben. Levéltári kutatásokon és a magán
kézben lévő források összegyűjtésén 
alapuló publikációi, tárgyilagos előa
dásmódja az úgynevezett ellenforra
dalmi korszak katonapolitikájának el
ismert szakértőjévé tették, akinek vé
leményére a szakmai körök, valamint 
a hazai és a határokon túl élő érdek
lődők egyaránt odafigyelnek. 

Szakály Sándor ezúttal tíz olyan ki
sebb-nagyobb tanulmányát gyűjtötte 
össze egy kötetbe, amelyek 1983 és 1989 
között különböző — ma már nem min
denhol hozzáférhető — folyóiratokban, 
szaklapokban jelentek meg. Ezen írá
sok közös vonása, hogy mindegyikük a 
magyar hadtörténelem egy-egy olyan 
kérdésével foglalkozik, amelyeket az 
1950—1960-as évtizedek történetírása 
általában néhány rövid mondatban, 
sommásan elintézett és lényegében azó
ta sem kerültek a maguk komplexitá
sában vizsgálat alá. Ilyenek például : A 
csendőrség az uralkodó osztályok el
nyomó szerve, amelynek fő feladata a 
dolgozók féken tartása volt; A m. kir. 
honvédség tisztikara az arisztokraták 
és tőkések fiaiból került ki; A sváb 
származású tábornokok háborúba haj
szolták az országot; Bárdossy minisz
terelnök a parlament megkérdezése 
nélkül jogtalanul hadat üzent a Szov
jetuniónak, avagy A 2. hadsereget a 
magyar uralkodó osztályok azért küld
ték a halálba, hogy megszabaduljanak 
szegénysorsú, baloldali és zsidó állam
polgáraiktól, hogy csak néhányat ra
gadjunk ki a kötetbe felvetett problé
mák közül. A fenti súlyos megállapítá
sokat a koalíciós idők politikai küzdel
meit tükröző publicisztiikából vette át 
a történetírás és onnan átkerültek a 
köztudatba. E kérdések tisztázásában 
még jelentős feladatok várnak a ma
gyar hadtörténetírásra. „A történettu

domány ezen ágának feladata katonai 
múltunk kendőzetlen feltárása, objek
tív értékelése a »sine ira et studio« elv 
alapján" — hangzik Szakály Sándor 
történészi hitvallása. Ennek jegyében 
született ez a válogatás, amely mód
szertani útmutatóként szolgálhat egy-
egy kérdéskör részletesebb kidolgozá
sához, többoldalú megvilágításához. 

A szerző a tárgyalt kérdéskörök idő
rendjében csoportosította írásait a kö
tetben, így került az első helyre a m. 
kir. csendőrség felállításával foglalko
zó Egy közbiztonsági testület létreho
zása és feladata a XIX—XX. század 
fordulóján c. tanulmány. A közlemény 
bevezetőjéből megtudjuk, hogy a 65 
évig fennállott m. kir. csendőrségről 
„mind a mai napig nem jelent meg tu
dományos igénnyel, politikai érzelmek
től mentesen megírt munka, holott egy 
közbiztonsági testület történetét is szi
gorúan történeti megközelítésben sza
bad feldolgozni, a politikai minősítés 
és »ítélkezés* nem a történész felada
ta." A fenti álláspont alapján mutatja 
be a szerző a m. kir. csendőrség felál
lításnak előzményeit, azokat az okokat, 
amelyek 1880-ban arra késztették a ma
gyar kormányt, hogy a közbiztonsági 
szolgálat ellátására egy központi irá
nyítás alatt álló, katonailag szervezett 
őrtestület felállítását javasolja. A to
vábbiakban ismerteti a kettős (belügyi 
és honvédelmi) alárendeltségű őrtestü
let megszervezésének történetét, szer
vezeti felépítését, a csendőrségi szolgá
lat fajtáit és a testülethez való jelent
kezés feltételeit. A tanulmány befeje
ző része egy 1907-ben készült statisz
tikát közöl, amely szerint a csendőrsé
gi nyomozások eredményeként az ösz-
szes elkövetett bűncselekmény 94%-ára 
derült fény. Természetesen a köztörvé
nyes bűnesetek felderítése mellett a 
csendőrség feladatai közé tartozott a 
munkás- — elsősorban az agrárszocia
lista — megmozdulások feloszlatása is. 
Az eközben történt fegyverhasznála
tokra és az áldozatok számára vonat
kozólag szintén találunk adatokat a ta
nulmányban az 1891—1914 közti idők
ből. Mindent összevetve írása végén a 



szerző megállapítja: „A polgárosuló 
Magyarország a csendőrség felállításá
val jelentősen előrelépett a közbizton
ság megszilárdítása terén." 

Érdekes, eddig még nem eléggé elem
zett kérdést vet fel a kötet második, A 
Magyar Tanácsköztársaság Vörös Had
seregének tisztikara c. tanulmánya. A 
Tanácsköztársaság hadseregéről szóló 
eddigi munkák legtöbbje megelégedett 
a legmagasabb katonai beosztásokat 
betöltött — katonai képzettséggel csak 
ritkán rendelkező — személyek bemu
tatásával. Szakály Sándor arra keresi 
a választ, kik voltak azok a tisztek, 
akik a Monarchia feloszlatott, szétzül-
lött haderejének maradványaiból 1919 
tavaszán egy új hadsereget teremtettek 
és azt a sikeres felvidéki hadjáratra ve
zették. A levéltári kutatások bebizonyí
tották, hogy a Vörös Hadsereg tiszti
kara alapjában véve a Monarchia volt 
hivatásos tisztjei közül került ki. Mi 
késztette ezeket a férfiakat arra, hogy 
egy neveltetésüknek, addigi életszem
léletüknek merőben ellentmondó rend
szer hadseregében szolgáljanak? A szer
ző az alábbi okoban találja meg a ma
gyarázatot: 1. A Tanácsköztársaság vál
lalta a haza védelmét, a megszállt te
rületek (egy részének) visszafoglalását, 
ami egybe esett a tisztikar törekvései
vel; 2. A tábornoki kar és az ezredesek 
nagy részének még 1918-ban történt 
nyugalmazása után gyors karrier lehe
tősége nyílt meg a fiatalabb tisztek 
előtt; 3. Mint hivatásos tisztek, csak a 
katonai mesterséghez értettek, ezért — 
más jövedelem híján — megélhetésük 
érdekében kénytelenek voltak szolgá
latot vállalni az ország egyetlen hadse
regében. A Vörös Hadsereg politikai 
okokból történt visszavonulásával és a 
szegedi Nemzeti Hadsereg megalakulá
sával megszűntek azok az okok, ame
lyek a tiszteket a Tanácsköztársaság 
mellé állították és sorra átálltak a „ré
gi, számukra megszokott és elfogadott 
rendet képviselő ellenforradalom mel
lé". A Vörös Hadseregbe tett kitérőjük 
tulajdonképpen nem befolyásolta kato
nai pályafutásukat. Tanulmányában a 
szerző példaképpen 19 olyan, a Vörös 
Hadseregben szolgált tisztet sorol fel, 
akik az ellenforradalmi rendszer idején 
fényes karriert futottak be, közülük 
nem egy honvédelmi miszter, illetve a 
vezérkar főnöke lett. 

A kötet harmadik, A katonai elit az 
ellenforradalmi Magyarországon c. ér

tekezése azt kutatja, vajon megalapo
zottak-e azok a vélemények, amelyek a 
magyar tábornoki és tisztikar dzsentri, 
dzsentroid eredetére, ugyanakkor né
met származására utalnak. Igazolható-
e a két világháború közötti honvédség 
ellenforradalmi eredete? A szerző a le
véltári és anyakönyvi dokumentumok, 
valamint a családoktól kapott adatok 
alapján a történeti szociológia módsze
rével vizsgálja az 1919—1945 közötti pe
riódus katonai vezetői közé sorolható 
mintegy 1200—1300 fő származását, tár
sadalmi helyzetét. A 60—95%-os adat
bázison nyugvó vizsgálatok bebizonyí
tották, hogy a magyar katonai vezetés 
döntő többsége többgyermekes, kispol
gári és a középrétegek alsóbb régióiba 
tartozó értelmiségi családokból szár
mazott, akik pályaválasztásában bizo
nyára nagy szerepet játszott az ingye
nes tanulás lehetősége. Mindössze 5%-
uk tartozott születése révén az arisz
tokráciához, illetve a pénz- és iparmág
nás körökhöz. Ugyancsak 5% családja 
rendelkezett jelentősebb, 500—1000 hold 
értékének megfelelő vagyonnal, 75%-uk 
pedig teljesen vagyontalan, csak a csa
ládfenntartó jövedelméből élő családból 
származott. Szakály Sándor elveti a 
nemzetiségi hovatartozásnak névelem-
zésen alapuló vizsgálatát. Megállapítja, 
hogy nevük esetleges idegen hangzása 
ellenére csaknem mindegyikük már a 
Monarchia idején is magyarnak vallot
ta magát. A magyar katonai elit német 
orientáltságát, tehát nem „sváb szár
mazásukban", hanem neveltetésükben, a 
múlt század óta Németországhoz fűző
dő szövetségi viszonyban, az első világ
háborút lezáró igazságtalan békerend
szerben, amelynek megváltoztatását Né
metországtól remélték, valamint a má
sodik világháborús nagy német győzel
mekben kell keresnünk. A szerző e ta
nulmányában még több szempont sze
rint — születési hely, vallás, jövede
lem stb. — elemzi a két világháború 
közti magyar katonai vezetést. E vizs
gálatok új támpontokat adnak a ma
gyar hadvezetés szerepének, cselekede
tei mozgató rugóinak megértéséhez és 
megítéléséhez. 

Eddig szinte feltáratlan témát vet fel 
A hadsereg és a zsidótörvények az el
lenforradalmi Magyarországon c. pub
likáció. A m. kir. honvédség 1921 óta 
az 1938—1939. évi zsidótörvények meg
hozatalával találkozott először szembe 
a zsidókérdéssel, amely igen érzéke
nyen érintette mind a legénységi állo-
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many, mind a tisztikar szempontjából. 
A tanulmány első része a zsidó szár
mazású hadkötelesek szolgálatteljesíté
sének módjáról 1939—1941 közt lefolyt 
vitát mutatja be, amelynek eredménye
ként végül a zsidók számára a fegyve
res hadkötelezettség helyett a kötelező 
munkaszolgálatot írták elő. A tanul
mány második része a tisztikaron belül 
lefolytatott származási igazolásokat 
tárgyalja. Bemutatja a zsidónak minő
sülő tisztekkel szembeni eljárást, vala
mint azokat az intézkedéseket, amelyek
kel a zsidónak nem tekinthető, de nem 
tiszta keresztény származású tisztek 
pályafutását korlátozták. Ezek a ren
delkezések számos tehetséges tisztjétől 
fosztották meg a honvédséget, akik kö
zül később többen az ellenállás vezetői 
lettek. A hivatásos állomány zsidót-
lanítását a legtöbb parancsnok — baj
társi, humánus, de főleg szakmai szem
pontból — helytelenítette. A szerző több 
levéltári példát hoz arra, amikor magas 
rangú katonai vezetők nem tiszta ke
resztény származású beosztottjaik és el
ső világháborús zsidó bajtársaik érde
kében exponálták magukat. A zsidó
kérdés összetett voltát mutatja, hogy 
mind a fronton, mind a hátországban 
létrehozták a munkaszolgálatos alaku
latok felügyelőjének hivatalát, amely
nek feladata a munkaszolgálatos ala
kulatok helyzetének javítása volt, va
lamint az, hogy a zsidó munkaszolgá
latosokra vonatkozó előírások betartá
sára kényszerítsék a hatalmukkal gyak
ran visszaélő munkásszázad-parancs
nokokat és a keretlegénységet. 

A hadüzenet, avagy Egy miniszterta
nácsi jegyzőkönyv margójára című köz
lemény a Szovjetunió elleni hadba lé
pés törvényességét vizsgálja az 1941 jú
niusában érvényben lévő törvények 
alapján. Írása első felében a szerző a 
híres 1941. június 26-i minisztertanácsi 
ülésről fennmaradt két jegyzőkönyvet, 
az 1942 márciusában hitelesített Bár-
dossy- és az 1941 június végén kelte
zett Bárczy-féle variánst elemzi. Meg
állapítja, hogy jegyzőkönyvek egyiké
ben sem szerepel a hadüzenet kifeje
zés, csupán Bárczy Istvánnak a Bár-
dossy-féle jegyzőkönyvhöz fűzött meg
jegyzései közt látható az említett szó. 
Szakály Sándor a Bárczy István jegy
zőkönyvében helytelenül használt kato
nai rendfokozati elnevezések alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
történészek által eddig elfogadott és a 
Bárdossy-féle jegyzőkönyvnél hitele

sebbnek tartott Bárczy-féle variáns a 
rajta lévő keltezésnél később keletke
zett. A közlemény hátra levő része a 
hadba lépés törvényességének, illetve 
törvénytelenségének kérdésével foglal
kozik. Kimutatja, hogy nem a parla
ment előzetes hozzájárulását igénylő 
hadüzenet történt, hanem a kormányzó, 
az országot ért „indokolatlan és pro-
vokálatlan" ellenséges támadás miatt, a 
minisztertanács felelőssége és az or
szággyűlés utólagos hozzájárulása mel
lett, elrendelte a hadseregnek az ország
határokon kívüli alkalmazását, ami az 
akkor érvényben lévő 1920. évi XVII. 
te. értelmében törvényes volt. Fenti írá
sával a szerző — mint írja — termé
szetesen nem a hadba lépés helyessé
gét, vagy helytelenségét kívánta eldön
teni, hanem csak magának a procesz-
szusnak a törvényességét akarta tisz
tázni. 

A második világháborús katonai elit 
összetétele című közlemény ismét azzal 
az 1950-es évektől sztereotípiává vált 
nézettel kíván szembeszállni, amely 
szerint a magyar tábornoki kar zömmel 
német származású, ezért németbarát, 
hazájukat elárulni kész személyekből 
állt. Szakály Sándor újfent a történeti 
szociológia eszközeivel veszi vizsgálat 
alá a magyar tábornoki kar 1938. no
vember 2. és 1945. április 4. közt ve
zérezredesi rendfokozatot elért 35 tag
ját. A szerző itt is elveti a névelemzé
sen alapuló származásvizsgálatot, 
hangsúlyozva, hogy valaki magyarsá
gát nem nevének hangzása, hanem cse
lekedetei alapján kell megállapítani. A 
közlemény húsz — az alábbiakban — 
négy nagyobb csoportra osztott szem
pont szerint elemzi a kiválasztott sze
mélyeket: I. Eleve adott adatok; II. Is
kolák; III. Katonai pályafutás; IV. A 
vezérezredesek szerepvállalása 1944. ok
tóber 15—16-án és a nyilas kormány
zat idején. A fenti adatok alapján a 
szerző megállapítja, hogy a katonai ve
zetés eme felső rétege a kispolgári és a 
középrétegek alsóbb régióiba tartozó 
családokból származott, akik karrier
jük folytán nagyot léptek előre a tár
sadalmi ranglétrán. Ragaszkodásuk az 
akkor fennálló társadalmi rendhez 
nyilvánvaló, hisz egy rendszerváltozás 
teljes egzisztenciális romlást jelentett 
(volna) számukra. Az 1944. október 15. 
előtt aktívan szolgáló vezérezredesek 
közül csak egy (Beregfy Károly) vál
lalt a későbbiekben szolgálatot. A ké
sőbb kinevezettek — a szerző megál-
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lapításai szerint — Szálasi uralomra 
kerülése nélkül sohasem lettek volna 
vezérezredesek. Szakály Sándor véle
ménye az, hogy a magyar tábornoki kar 
e legfelső rétege hűséges volt Horthy 
kormányzóhoz és rendszeréhez: „szá
mukra 1944. október 15—16-án Magyar
ország mint állam megszűnt létezni." 
Az írás befejező része képet ad a ve
zérezredesek sorsáról a háború utáni 
években: 

A Vita Nemeskürty Istvánnal című 
cikk azzal a nézettel száll szembe, amely 
szerint a nincstelenekből, baloldali ér-
zelműekből és nemzetiségiekből — egy
szóval a fennálló társadalmi rendszer 
számára nem kívánatos elemekből — 
álló, gyengén felszerelt 2. magyar had
sereget pusztulni küldték a Donhoz. 
Szakály cáfolatában bizonyítja, hogy a 
2. hadsereg kiküldésének célja a győ
zelem kivívása, illetve az abból való 
részesedés volt. Utal arra, hogy a had
sereg szervezésekor a hadvezetés igye
kezett az állítási terheket lehetőleg 
egyenlő arányban, az ország egész te
rületére elosztani. A felállított 2. had
seregben a legértékesebb elemnek tar
tott tényleges idejüket szolgálók és a 
behívott tartalékosok aránya megegye
zett az országos mozgósítás esetén ki
alakuló átlaggal. A hadsereg mintegy 
20%-át kitevő nemzetiségi katonák szá
ma is nagyjából megfelelt a nemzetisé
gek magyar lakossághoz viszonyított 
arányának. Az elvonuló hadsereget az 
adott magyar viszonyok közt a legjobb 
felszereléssel látták el, az más kérdés, 
hogy az mennyire felelt meg a köve
telményeknek. Szakály Sándor, mint 
kivihetetlent, elutasítja Nemeskürty 
István azon felvetését,nogy a 2. magyar 
hadsereg erősen németellenes maradvá
nyait kellett volna 1944-ben a magyar 
függetlenség megvédésére felhasználni. 
Cikke végén a szerző cáfolja Nemes-
kürtynek olyan, a publicisztikából át
vett kijelentéseit, mint a magyar érzel
mű volt honvédtisztek hátrányos hely
zete a többnyire sváb származású volt 
közös hadseregbeli tisztekkel szemben, 
vagy a törvénytelen hadbalépés. 

A kötet nyolcadik közleménye Stomm 
Marcell és a magyar légió címen azt ku
tatja, miért nem alakult a szovjet fog
ságban lévő magyar hadifoglyokból a 
szövetségesek oldalán harcoló antifa
siszta légió. A szerző röviden jellemzi 
Stomm Marcell altábornagyot — a ma
gyar antifasiszta légió kiszemelt pa

rancsnokát —, mint embert és katonát. 
Ezt követően ismerteti Stomm és tiszt
társai feltételeit, amelyek elismerése 
esetén elvállalták volna a légió veze
tését, illetve a szövetségesek követelé
seit, amelyek nélkül nem engedélyezték 
egy magyar antifasiszta fegyveres erő 
felállítását. A hadifoglyok a kormány
zóra tett esküjük megtartását kívánták, 
míg a másik oldal a Horthyval és rend
szerével való teljes szembeforduláshoz 
ragaszkodott. Ez utóbbit a már a hábo
rú utáni rendezésre gondoló csehszlo
vák és jugoszláv emigráns kormány 
erőltette a legjobban. „1943 őszén a ma
gyar légió létrehozásának külső és bel
ső feltételei közti ellentmondás felold
hatatlannak bizonyult és ez a magyar 
ellenállási mozgalom egészének későb
bi fejlődése szempontjából nagy jelen
tőségű kezdeményezés meghiúsult." 

A katonai ellenállási mozgalom Ma
gyarországon a második világháború 
éveiben című írás első része azt elem
zi, miért nem alakult ki antifasiszta el
lenállási mozgalom hazánkban Ma
gyarország német megszállásáig. A po
litikai ellenzék és a háború végső ki
menetelét egyre inkább látó katonai ve
zetők úgy vélték, hogy a háborúból va
ló kiválást a kormányzó vezetésével, a 
hadseregre támaszkodva lehet végre
hajtani. A tisztikar többsége a kibonta
kozást még 1944. március 19. után is a 
helyén maradt államfőtől várta, akinek 
határozott parancsok esetén kész lett 
volna engedelmeskedni. A továbbiak-
batn a szerző rámutat az 1944. október 
15-i kiugrási kísérlet alapvető hibáira, 
amelyek miatt a hadsereg tulajdonkép
pen passzívan figyelte az eseményeket. 
Végül ismerteti a nyilas hatalomátvé
tel után kibontakozó katonai ellenállás 
formáit, összehasonlítja a polgári és 
kommunista ellenállás katonai szárnyá
nak elképzeléseit, módszereit és bemu
tatja személyi összetételét. 

A kötet Katonai múltunkról a jelen
ből című utolsó írása rámutat arra, hogy 
a magyar történelem és hadtörténelem 
napi politikának való alárendelése, 
egyes — a mindenkori kurzusnak meg
felelő — részeinek aránytalan kieme
lése, más részek elhallgatása, sőt meg
tagadása milyen kedvezőtlen hatással 
volt a magyarság nemzeti tudatára és 
milyen negatívan hatott a katonatisz
ti hivatás presztízsére, a hivatásos tisz
tek utánpótlására, a katonai nevelésre. 
A tisztikar politikai okokból 1950-re 
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szinte teljesen kicserélődött. Elvesztet
te tradícióit, személyes kapcsolatát a 
múlttal, amelyet meg kellett tagadnia. 
Az új tisztjelöltek — a körülmények
ből adódó — alacsonyabb műveltségi 
foka, a tisztképzés csökkentett ideje és 
színvonala mellett ez a gyökértelenség 
is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
tiszti pálya és a hadsereg elvesztette 

azt a társadalmi tekintélyt, amelyet a 
háború előtt élvezett. 

„Nemzeti, így katonai múltunk meg-, 
illetve letagadása (...) megítélésem sze
rint rosszabb, mint a múlt kritikával 
illetett vállalása." E gondolat vezérli 
Szakály Sándort történészi munkája 
során és vezette e kötet összeállításá
ban is. 

Bonhardt Attila 



KRÓNIKA 

ZACHAR JÓZSEF 

H A D S E R E G ÉS T Á R S A D A L O M A H A B S B U R G - M O N A R C H I Á B A N 
1815—1914 

Nemzetközi kol lokvium, Strasbourg, 1991. 
június 6—8. 

A strasbourgi Robert Schuman Egye
tem Német Tanulmányi Központján be
lül működő Habsburg-Monarchia Tan
székcsoport és a Franciaországi Osztrák 
Kultúrintézet közös szervezésében im
már hagyományosan megrendezésre ke
rülő évi nemzetközi kollokviumot ez
úttal a hadsereg és társadalom kapcso
latrendszerének 1815—1914 közti vizs
gálatára hasznosították a nyolc ország
ból érkezett kutatók és érdeklődők, 
mintegy hatvan fő. A kollokvium ez 
évben is jelentős helyi érdeklődés mel
lett zajlott, jelen voltak az állami, po
litikai, társadalmi, kulturális és kato
nai szervek vezetői, illetve képviselői, 
továbbá a tudományos területről szá
mos érdeklődő. 

A rendező szervek üdvözleteinek tol
mácsolását követően az első tudomá
nyos ülésre június 6-án délelőtt Jeani
ne Charue egyetemi tanár (Dijon) el
nökletével került sor. 

Dr. Johann Christoph Allmayer-Beck 
udvari tanácsos, az Osztrák Hadtörté
neti Múzeum nyugalmazott igazgatója 
(Bécs) témabevezető előadásában elő
ször a korszak és a hadsereg korreláci
óját hangsúlyozta. Állítását az 1815— 
1848 közti időszakkal kapcsolatosan úgy 
bizonyította, hogy kimutatta, a tartós
nak ígérkező béke nem igényelt sem
miféle alapvető szervezési változtatást, 
vagy továbbfejlesztést. A hadügy kere
tei és a hadsereg felépítése a régi ma
radt, csupán annyi feladatváltás tör
tént, hogy immár inkább egyfajta bel
ső biztosítási funkció került előtérbe. 
Ez indokolta az egyes ezredek széttagolt 
elhelyezését és az állandó gyakorlást, 
gyakori helyőrségváltozást. Miután 
mind a politikai, mind a katonai ve
zetés szigorúan őrködött a haderő 
„nemzetek feletti" jellegén, váratlanul 

érte 1848-ban a nemzeti jelleg eleven 
erővel való jelentkezése, amely a had
erő szétesését is eredményezte. A ma
gyar és olasz egységeknek a nemzeti 
mozgalmakhoz való csatlakozása vi
szont növelte az uralkodóhű tisztikar 
társadalmi szerepét és presztízsét. Ez
zel egy időben Ferenc József arra tö
rekedett, hogy a haderőt egészében 
uralkodói eszközévé tegye. Ez indokol
ta az egymást követő, sok esetben egy
másnak ellentmondó számos intézke
dést, miközben lényegében a hadügy, a 
hadsereg szervezése a régi maradt. Vál
tozások csak az 1859-es háborús vere
séget követően, a kirobbant vezetési 
válság közepette következtek el. Az 
összeírási rendszerből az általános had
kötelezettségbe való átvezetésre mégis 
csupán az 1866-os újabb háborús vere
ség egyenes következményeként került 
sor. A megváltozott társadalmi körül
mények között szükségszerűvé vált az 
új szervezés, az új kiképzés, az új har
cászati elvek alkalmazása. A változá
sok jelképeként az előadó az egyéves 
önkéntes szolgálat bevezetését mutatta 
be, amely lehetővé tette az értelmisé
gi és polgári erőknek a tisztikarba való 
tömeges bevonulását is. Befejezésül an
nak a folyamatnak a bemutatására 
vállalkozott, miként vezetett el az ál
talános hadkötelezettség szükségszerű
en az általános választójoghoz. 

Dr. Georges Englebert, a Belga Ki
rályság ausztriai nagykövetségének kul
turális tanácsosa (Bécs) „Theodore de 
Baillet-Latour gróf, az 1848-as hadügy
miniszter" című előadása következett 
ezután. Az előadó az 1780—1848 közt élt 
hivatásos katona életrajzának főbb ál
lomásait a mindeddig publikálás nél
kül elfekvő naplóra alapozva és az 
egyéb forrásokkal szembesítve mutat
ta be. Kiemelte, hogy ugyancsak hiva-
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tásos katona édesatyja révén ke
rült az eredetileg osztrák-németalföldi 
család Csehországba. Onnan viszont 
hőse tanulmányai elvégzésére előbb 
Bécsújhelyre a Katonai Akadémiára, 
majd Bécsbe a Mérnöki Akadémiára 
került. Ám alig fejezte be tizenkilenc 
esztendősen iskoláit, mérnökkari fő
hadnagyként az éppen folyó franciael
lenes háborúban azonnal a hadszíntér
re vezényelték. A hadiszerencse hol kí
sérte, hol elhagyta, csatadiadal és ha
difogság egyaránt része lett, közben ha
ladt előre a ranglétrán. 1812-ben már 
alezredesként vonult az oroszországi 
hadjáratba. Ottani hősi helytállása 
eredményeként nyerte el a Katonai Má
ria Terézia Rend lovagkeresztjét és a 
vezérkari ezredesi előléptetést. A béke 
bekövetkeztével vezérőrnagy lett és pá
lyája egyre magasabbra emelkedett. 
1822-ben elnyerte a 3. tüzérezred tu
lajdonosi jogkörét, miközben az olmüt-
zi tüzérdandár élére állították. 1829-
ben a frankfurti Szövetségi Gyűlés had
ügyi bizottságának élére távozott. Két 
év múlva nyerte el az altábornagyi elő
léptetést. Alig egy esztendő múlva 
Bécsbe helyezték a műszaki csapatok 
élén állt János főherceg mellé, helyet
tesnek. Egyúttal elnyerte a 28. gyalog
ezred tulajdonosi jogát. 1841-ben lép
tették elő táborszernaggyá. 1848-ban a 
márciusi bécsi forradalom után alakult 
kormány hadügyminiszterévé nevezték 
ki. E beosztásából fakadóan is, elkö
telezett katonaként is, a magyar forra
dalomból szabadságharccá váló esemé
nyek egyik főszereplője, a magyaror
szági nyílt katonai intervenció egyik 
fő előkészítője és végrehajtója lett. Ép
pen egy gránátos zászlóaljat akart Bécs
ből a magyar forradalmárok ellen in
díttatni, amikor 1848. október 6-án a 
tömeg elfogta és egy lámpavasra fel
akasztotta. Halálát az előadó a végső
kig való helytállás példájaként méltat
ta, egyúttal tragikumát is kiemelte. 

Az első ülés harmadik előadásait 
Catherine Horel, a Felszabadítási Ér
demrend Múzeumának tudományos 
munkatársa (Párizs) tartotta „Zsidók 
az 1848/49-es magyar szabadságharc
ban" címmel. Bevezetőben részletesen 
felidézte a Nemzetőrség, az önkéntes 
alakulatok, majd a Honvédség szerve
zésének körülményeit. Az alapvető le
véltári adatok hiányában ezt követően 
az egyes települések népszámlálási ada
tai és az önkéntesekre vonatkozó össze
írások egybevetésével kísérelte meg ki

következtetni a zsidó katonák lehetsé
ges arányát és létszámát. Eközben újó
lag a kutatás nehézségeit hangsúlyozta. 
Kiemelte a korabeli antiszemita meg
nyilvánulásoknak és a kormány ezek 
elleni fellépéseinek a negatív, illetve 
pozitív szerepét a hiteles számbavételt 
illetően. Ezután rátért arra, mennyivel 
nehezebb még ennél is annak a reális 
megközelítése, milyen szerepet játsz
hattak a magyarországi zsidók az egyes 
hadműveletekben. Visszakövetkeztetni 
talán egyszerűbb, tette hozzá az előadó, 
mert ismertebb, milyen mértékben ér
te a zsidó lakosságot a Haynau-féle 
megtorlás a szabadságharc elbukását 
követően. Befejezésül ismertette a sze
gedi országgyűlési határozatot a zsidók 
egyenjogúságának kimondását illetően, 
és rámutatott a kölcsönhatásra, meny
nyiben volt ez a zsidó lakosság csat
lakozásának egyfajta elismerése és 
mennyiben lehetett volna további ösz
tönző a csatlakozást illetően a szabad
ságharc továbbfolytatását tekintve. 
Mindenesetre források sorával bizonyí
totta magyarországi zsidók magyar ha-
zafiságát az 1848/49-es súlyos hónapok
ban. 

Június 6-án délután a második ülés 
a magyar születésű André Reszler egye
temi tanár, irodalomtörténész (Genf) 
elnökletével kezdte meg munkáját. 

Elsőnek Zachar József honvéd alez
redes, a történelemtudomány kandidá
tusa, az Osztrák Hadilevéltár mellett 
működő Állandó Magyar Levéltári Ki
rendeltség vezetője (Budapest—Bécs) 
tartotta meg előadását. „A dualizmus 
és az Osztrák—Magyar Monarchia had
seregének újjászervezése" című referá
tumában először is arra mutatott rá, 
hogy az 1868-as véderőtörvény a had
ügy XIX. századi általános fejlődésé
nek, valamint a dualizmus megszületé
sét eredményező sajátos Habsburg-bi-
rodalornbeli belső fejlődésnek volt 
alapvetően a következménye. Ezt kö
vetően röviden felvázolta az egyes 
Habsburg-birodalombeli területeken ér
vényesült hadügyi, hadszervezési elve
ket az 1815—1866 közti időszakra vonat
kozóan, majd kitért a felső hadvezetés 
ezen időszak alatti bizonytalan újítási 
kísérleteire is. Ezt követően röviden is
mertette, milyen körülmények tették 
szükségszerűvé a birodalom belső szer
kezetének átalakítását 1866-ban, mi
lyen nézetekkel kezdtek ehhez a mér
tékadó politikai körök és milyen komp-



romisszumok sora révén sikerült meg
állapodásra jutnia az uralkodónak és 
legszűkebb körének a magyarországi 
mérsékeltebb liberálisokkal, valamint a 
birodalom nyugati felében élő osztrák
németek mérsékeltebb liberálisaival, il
letve ezeknek egymással. Előadása fő 
részét a politikai megállapodásra jutást 
követően a hadügyi téren folytatott tár
gyalássorozatok bemutatása képezte. 
Végül összehasonlította az új véderő-
törvényt a többi európai nagyhatalom
ban érvényesülttel, majd egybevetette 
egymással az új osztrák—magyar véd
erő egyes részeit: a császári és királyi 
(közös) hadsereget és haditengerészetet, 
a magyar királyi honvédséget, a csá
szári-királyi (ciszlajtániai) Landwehr-t, 
valamint az utóbbi kettőhöz csatlako
zott népfölkelést, illetve Landsturm-ot, 
mégpedig az összetétel, felszereltség, 
kiképzés, vezetés és hadrafoghatóság 
szempontjából. 

Ezt követően Dr. Erwin A. Schmidl, 
az Osztrák Szövetségi Honvédelmi Mi
nisztériumban működő Hadtörténelmi 
Szolgálat tudományos főmunkatársa 
(Bécs) következett „Zsidó katonák a cs. 
(és) kir. hadseregben" című előadásával. 
Röviden visszatekintett a zsidó kato
nák 1788 óta megtett útjára, majd rá
tért az 1848/49-es eseményekben való 
részvételért a zsidó lakosságot ért újabb 
megkülönböztetésekre. Ezután az egy
mást követő háborúkban 1866-ig had
ba vonultatott zsidó katonák arányát 
elemezte. Külön szólt a zsidó tisztek 
hadbaállításával kapcsolatos kérdéskör
ről. A továbbiakban bemutatta a dua
lizmus érvényre jutását követően a bi
rodalom két felében eltérő módon ér
vényesült zsidópolitikát, amely azonban 
nem akadályozhatta meg, hogy a zsidók 
lakosságbeli arányuknak megfelelően 
szerephez jussanak a császári és kirá
lyi haderőben is. Külön elemezte az 
előadó a sorállomány és a hivatásos 
tiszti, altiszti kar létszámadatait a kö
zös, a magyar és a ciszlajtán fegyveres 
erőknél. Kiemelte a zsidók helytállását, 
amely lehetetlenné tette a naderőbeli 
megkülönböztetést. Külön részletezte az 
első világháború szempontjából sors
döntőnek bizonyult tényt, a zsidó tar
talékos tisztek figyelemreméltóan ma
gas arányát. 

További előadóként Jean Charue tan
székvezető egyetmi tanár, irodalomtör
ténész (Dijon) az 1880—1942 közt élt és 
élete első felében hosszabb időn át ka

tonáskodott Robert Musil, a nálunk is 
jól isimert elbeszélő „A tulajdonságok 
nélküli ember" című, sajnálatos módon 
befejezetlenül maradt, egyetemes értékű 
trilógiáját elemezte. Minit ismeretes, 
Musil e művében a rá jellemző ironi
kus-szatirikus hangvétellel az Osztrák— 
Magyar Monarchia létének éppen e 
kollokviumon is tárgyalt utolsó évtize
deit mutatta be, bőségesen szólva a 
haderőről, a katonákról is, amikor a 
társadalmi problémákról ejtett szót. Az 
1930-ban megjelent első, majd a két 
részletben 1932-ben és már Musil halá
lát követően 1943-ban kiadott második 
kötet a befejezetlenség ellenére is jól ta
núsítja az 1892—1894 közt a kismartoni 
katonai alreáliskolában, majd a morva
országi Weißkirchen-beli katonai felső
reáliskolában tanulmányait megkezdett 
és bécsi, brünni felsőfokú műszaki, ké
sőbb berlini bölcsészeti és kísérleti 
pszichológiai képzettséget szerzett egye
temi magántanárból az első világhábo
rú teljes időszakára bevonult tartalékos 
tiszt személyes élményeit. Az előadó 
nagy érdemeként említést érdemel, hogy 
a publikálás nélkül hátrahagyott több 
ezer oldalnyi kéziratból a tervezett har
madik kötet anyagát is átolvasva ab
ból is bőségesen idézett, amikor a had
ügy, a hadsereg, a katona Musil által 
láttatott képét bemutatta. 

A június 7-i délelőtti következő ülé
sen Jean Charue egyetemi tanár el
nökletével további három előadás kö
vetkezett. 

Elsőnek Jean-Paul Bled tanszékcso
port-vezető egyetemi tanár (Stras
bourg), a rendezvénysorozat főszerve
zője és házigazdája tartotta meg „Alb
recht főherceg és a konzervatív hagyo
mány a cs. és kir. hadseregben" című, 
nagy érdeklődéssel várt és fogadott elő
adását. Bevezetőben ismertette az 
1817—1895 közt élt, kora Ifjúságától a 
katonai életútra felkészített főherceg 
pályafutását. Eközben kiemelte, hogy 
konzervatív nézeteinek korai megnyi
latkozásaként az 1845 óta altábornagy i 
rendfokozatban az alsó- és felső-auszt
riai, valamint salzburgi vezénylő tá
bornokként tevékenykedett hadvezér az 
1848-as forradalom diadalakor lemon
dott beosztásáról és önkéntesként csat
lakozott, parancsnoki beosztást sem 
várva, Radetzky tábornagy itáliai had
seregéhez. Végül hadosztályparancs
nokként olyan hősi helytállást tanúsí
tott a csatatéren, hogy elnyerte a Ka
tonai Mária Terézia Rend lovagkereszt-
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jét. E magatartása alkalmassá tette, 
hogy Ferenc József 1851—1860 közt rá 
bízza Magyarország katonai és polgári 
kormányzását. További katonai beosz
tásokat követően 1866-ban az itáliai 
hadsereg parancsnokaként aratott újabb 
hadidiadalt, amelyért a Katonai Mária 
Terézia Rend nagykeresztjét kapta vi
szonzásul. Benedek kudarca után a po
roszellenes háború főparancsnoki be
osztásába helyezte az uralkodói biza
lom. Meghatározó szerepe volt az új 
véderőtörvénnyel kapcsolatos tárgyalá
sokon, majd a létrehozott közös hadse
reg főfelügyelőjeként. Nézetei alapján 
az előadó úgy jellemezte, hogy a kon
zervatív katonai körök kétségtelenül 
vezető egyéniségeként a kamarilla rossz 
szelleme, igazi reakciósként minden 
modernizáció fő ellensége volt. Részle
tesen bemutatta ezt követően Bled pro
fesszor, miként tevékenykedett Kuhn 
közös hadügyminiszter fő ellenlábasa
ként a korral való szembenállás jegyé
ben mind névtelenül megjelentetett röp
irataival, mind hadseregparancsaival. 
Befejezésül hangsúlyozta, ihogy Albrecht 
főhercegnek a haderőről alkotott nézet
rendszere az Ausztriáról vallott állás
pontjának a következménye volt, ennek 
lényegét pedig a dinasztiához és annak 
fejéhez való feltétlen hűség jelentette. 
Ennek megfelelően a haderőnek mind a 
belső, mind a külső ellenséggel szemben 
készséges és hű eszközként kellett szol
gálnia. Az egyfajta föderatív szerke
zetű birodalomkép jegyében szemben 
állt a dualista átalakulással, az ennek 
következtében szükségessé vált hadse
regreformmal, ahogyan például a ma
gyar kormány beiktatásához időzítetten 
kibocsátott hadseregparancsa tanúsítot
ta. Ebben „a közös osztrák haza" irán
ti változatlan hűséget hangsúlyozta, 
amelyet szerinte nem szoríthatott hát
térbe „a szűkebb szülőföld iránti sze
retet" sem. 

Ezt követően Vajay Szabolcs UNES-
CO-szakértő (Genf) „A Mária Terézia 
Rend és a nemességre emelés" című elő
adása következett. A harctéri katonai 
teljesítmények elismerésére 1757. július 
18-án alapított és az első világháború 
végéig a legmagasabb katonai kitünte
tésnek tekintett rend történetének rö
vid felvázolását követően az előadó a 
társadalmi mozgás lehetőségének szem
pontjából elemezte a kitüntetést. Ismer
tette, miként került bevezetésre az ere
deti kettő helyett három fokozat és mi
lyen összefüggésben állt a haderők lét

számának növelésével és a harctéri ha
disikerek, hőstettek további disztingvá-
lásával. A továbbiakban Vajay az ere
deti .kis- és nagykereszt, majd a lovag-, 
parancsnoki és nagykereszt adományo
zásának tükrében részletezte a társa
dalmi emelkedés lehetőségeit, hiszen 
már a kis-, majd lovagkereszt alapján 
is kérhető volt a bárói méltóság ado
mányozása. Befejezésül az előadó pél
dák során át bizonyította, hogy a tár
sadalmi emelkedés és a társadalmi be
illeszkedés mégsem volt korrelativ, a ki
tüntetés révén társadalmi megbecsülés
hez jutottak a hadimesterséghez értők 
és a haderő jelentette természetes kö
zegüket, amelynek a magatartásformá
ival tisztában voltak. Ezzel szemben a 
korábbi birtokos és hivatalnak nemes
ség körei idegenek maradtak számukra, 
befogadásuk igen esetleges maradt. 

André Reszler egyetemi tanár, iro
dalomtörténész (Genf) ezt követően „A 
hadsereg ábrázolása Herczeg Ferenc 
művészetében" című előadásával szin
te az előbbiekben elhangzottak színes 
bemutatására is vállalkozott. Bevezető
ben felidézte, hogy az író a katonai ha
tárőrvidék szülötteként és neveltjeként 
első élményei közt őrizte á hadsereggel 
kapcsolatosakat. A továbbiakban azt 
hangsúlyozta, hogy az egyéniség kiala
kulása, az íróvá fejlődés, a későbbi 
mentalitás és gondolkodásmód, egyaránt 
a teljes magyar nemzeti államiság alap
élményéhez kötött volt, és ez befolyá
solta mind a gyorsan magasra ívelő 
karriert, mind az ezt követő gyors fe
ledést. Az 1863—1954 közt élt író alko
tásai közül ezt követően kiemelte az 
1892-ben és 1895-ben a Gyurkovics-csa-
ládról publikált két regényt, mint ame
lyekben a legjellemzőbb módon tükrö
ződik — a Bácskához kötötten — a tár
sadalomábrázolásba ágyazottan az író
nak a katonatiszti pályáról és a hadse
regről vallott felfogása. 

A június 7-i délutáni, következő ülé
sen Nicole Pietri egyetemi tanár (Pá
rizs) elnökölt. 

Elnökletével elsőnek Dr. Lothar Hö
belt egyetemi adjunktus (Bécs) „Két li
berális vezető katonaegyéniség: Kuhn 
és Tegetthoff" című előadása került na
pirendre. Bevezetőben tisztázta, hogy 
korabeli értelemben használja a „libe
rális" jelzőt Franz Freiherr Kuhn von 
Kuhnenfeld (1817—1896) táborszernagy 
és Wilhelm von Tegetthoff (1827—1871) 
altengernagy személyiségével kapcsola-



tosan. Ezt követően bemutatta antikle-
rikalizmusukat és szabadelvű nézetei
ket, amelyek következtében elszigetel
tek maradtak korábbi katonai pályáju
kon. Ezt követően rátért arra, hogy 
mindkettő a kiegyezéssel kapcsolatos át
szervezéssel kerülhetett be a felsőveze
tésbe, holott erre predesztinálta volna 
őket, hogy mindketten katonanemesi 
családból származtak és mindketten 
— a liberális eszmeáramlathoz való 
minden közeledés ellenére —, ép
pen a forradalomellenes háborúban, 
szépen felfelé ívelő katonakarriert kezd
hettek, amely az ötvenes és hatvanas 
években is tovább vitte őket. Az 1866-
os háború mindkettőjüknek meghozta 
a Katonai Mária Terézia Rend parancs
noki keresztjét, Kuhnnak Dél-Tirol 
mesteri megvédéséért, Tegetthoffnak 
pedig lissai győzelméért. Az osztrák— 
német liberális Alkotmánypárthoz kö
tődő két jeles katona e párt ciszlajtá-
niai hatalomra jutását követően kerül
hetett magas méltóságba, Kuhn 1868-
tól közös hadügyminiszter, Tegetthoff 
pedig ugyancsak 1868-tól helyetteseiként 
és a haditengerészeti osztály főnöke
ként, egyúttal haditengerészeti főpa
rancsnokként, gyakorlatilag haditenge
részeti miniszter volt. A továbbiakban 
Höbelt e két vezető egyéniségnek Alb
recht főherceggel való állandó ütközé
sét elemezte. Bemutatta, hogy eközben 
a liberális nézetet vallókat is érhette 
elmarasztalás. Tegetthoff túlságosan a 
haditengerészetet állította a középpont
ba, Kuhn pedig nem ismerte fel a ko
rabeli jelentős fejlődést a tüzérségi és 
műszaki eszközök, valamint a szállító
eszközök területén, ezért, ezek iránt ér
dektelen maradván, egész életében a 
gyalogság döntő szerepe (mellett állt ki. 
A liberális eszméket mindketten, a di
nasztikus érdekekkel való ütközés esetén 
is, előtérbe helyezték, és ez Kuhn 1874-
es miniszteri bukásához vezetett, míg 
Tegetthoffot ettől megmentette 187l-es 
korai és váratlan halála. Talán nem ér
dektelen magyarként azt is felidézni, 
számos hajmeresztő nézete közt Kuhn 
azt is vallotta, hogy a darwinizmus ér
telmében a magyar kihalásra ítélt faj, 
ebből fakadóan nem is titkolta szenve
délyes magyarellenességet. 

Következő előadóként Dr. Klaus 
Koch, az Osztrák Kelet- és Délkelet-
Európa Intézet tudományos főmunka
társa (Bécs) tartotta meg „A Benedek-
vita" című előadását. Bevezetőben, az 
1804-ben Sopronban született és 1881-

ben Grazban elhunyt Benedek Lajos tá
borszernagy önéletrajzát felidézve, ki
emelte az abban megnyilatkozó ma
gyarságtudatot, vállalt protestantizmust 
és az orvosgyermek társadalmi kötődé
sét. A továbbiakban ismertette a bécs
újhelyi Katonai Akadémián végzett ta
nulmányokkal kezdődő, 1825-ös hadna
gyi kinevezéssel, 1848-as ezredparancs
noki megbízatással, 1859-es — immár 
altábornagyi rendfokozatban elnyert — 
hadtestparancsnoki ténykedéssel ki
emelkedő teljesítménj^eket felmutató 
katonai pályát, amelynek során a had
színtéren való helytállás 1848-ban a Má
ria Terézia Rend lovagkeresztjét, 1859-
ben pedig e rend parancsnoki kereszt
jét, valamint a nemességre emelést 
eredményezte. Az előadás fő hangsú
lya az 1860—1866 közt az itáliai hadse
reg vezérkara élén és a velencei főpa-
rancsnoki beosztásban eltöltött időre, 
majd az 1866-ban a Poroszország ellen 
vonuló északi hadsereg élére való át
helyezésre került. Előbbivel kapcsola
tosan a kiemelkedő katonai sikereket 
hangsúlyozta az előadó, míg az áthe
lyezésre vonatkozóan elsődlegesen azt 
emelte ki, hogy politikai okok miatt 
következett az be. Végül a königgrätzi 
csatavesztéssel és Benedek felelősségé
vel kapcsolatosan először is azt részle
tezte, mennyire tisztában volt a jeles 
hadvezér a katasztrofális helyzettel, 
mennyire kerülni akarta a csatát, mi
közben hiábavaló táviratváltásra került 
sor az uralkodóval. A csata lefolyását 
felidézve bemutatta Benedek téves dön
téseinek sorozatát, majd azt idézte fel, 
hogy a csatavesztést követő vizsgálat 
során mennyire magára vállalta a tel
jes felelősséget. Végül Koch azzal fog
lalkozott, hogy Benedek valójában so
hasem értette meg karrierje kettétöré-
sének szükségszerűségét és nem fogad
ta el élete további folyamán a teljes 
mellőzést, ez pedig vitát eredményezett 
a kortársak közt a valódi felelősség kér
dését illetően. 

Zoran Konštantínovia egyetemi tanár 
(Innsbruck) előadása következett ezu
tán „Ausztria és a délszláv katonai ha
gyomány" címmel. Elsőnek az előadó a 
katonai határőrvidék probléma tiká j ávail 
foglalkozott. Felidézte, milyen történel
mi körülmények között és milyen fo
lyamatok eredményeként miként jött ez 
létre a Habsburg-birodalom déli és ke
leti határvonalán. Magyarként jól esett 
hallani, mennyire tárgyszerűen szólt e 
folyamatról, főleg az oszmán pusztítás 
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következtében egyre fogyó magyarság
ról és az ennek a helyére mind nagyobb 
számban betelepülő délszláv lakosság 
letelepedéséről. A katonai határőrvidék 
történelmi szerepének bemutatását kö
vetően a megszüntetés dualizmuskori 
folyamatát mutatta be. Ismét rendkí
vül tárgyszerűen szólt a terület szerep
vesztéséről, a lehetővé vált magyar és 
horvát területegyesítésről és az ezt in-
dokló folyamatokról. A továbbiakban az 
1868-as horvát kiegyezéssel és összhi-
rodalmi szintű haderőreformmal kap
csolatosan a horvát ezredek felállításá
nak folyamatát mutatta be. Kiemelte, 
hogy a négy gyalog- és egy ulánusezred 
a magyar királyi honvédségen belül ke
rült megszervezésre, ezzel szemben a 
birodalom nyugati feléhez tartozónak 
minősített Dalmáciában felállított há
rom gyalogezred a császári-királyi 
Landwehr keretébe került. Befejezésül 
az előbb okkupált, majd annektált 
Bosznia és Hercegovina területén meg
szervezésre került, úgynevezett bosnyák 
ezredek megszervezésének folyamatát 
idézte fel. Mindhárom folyamattal kap
csolatosan bőségesen idézett a délszláv 
népek költészetéből, és ezekkel bizonyí
totta, hogy a katonai határőrvidókbeli-
ek azonosultak a katonáskodással, a bi
rodalom védelmével, és ez megmaradt 
egészen az első világháború végéig. 

A június 8-i délelőtti ülésszak Vajay 
Szabolcs elnökletével ült össze. 

Elsőként ezúttal Jean Nouzille ezre
des, egyetemi magántanár (Strasbourg) 
tartotta meg „Bosznia-Hercegovina ok
kupációja a francia katonai attasé ta
núságtétele szerint" című előadását. Az 
előadó az 1878-as eseményekkel kap
csolatosan a rövidesen kiadott hivata
los verziót jelentő összefoglaló mű alap
vető megállapításait vetette egybe a 
francia katonai attasé Bécsben kelte
zett és fennmaradt jelentéseivel. Eköz
ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy 
a nemzetközi felhatalmazásra tekintet
tel az osztrák—magyar hadvezetésben 
fel sem merült, hogy nem bevonulás, 
hanem súlyos harcok árán való birtok
bavétel vár a kijelölt hadierőre. A to
vábbiakban részletesen felidézte a he
lyi lakosság, főleg a moszlimok ellen
állását, az ennek következtében szük
ségessé váló egyre újabb csapaterősí
tések hadszíntérre küldését. Folyama
tosan kitért a helytelen terep- és erő
felmérések következtében sorozatos 
helytelen döntések bemutatására. Vé

gül, ugyancsak a fennmaradt jelenté
sek tükrében, részletesen ábrázolta a 
császári és királyi hadsereget ért sú
lyos veszteségeket is. 

Ezt követően Nadine Lange egyete
mi adjunktus (Párizs) „Az osztrák— 
magyar tisztek és a keleti kérdés 1900/ 
14" című előadása következett. Ebben 
azt a rendkívül fontos kérdést vizsgál
ta, mennyit tudhattak az Osztrák—Ma
gyar Monarchia haderejének tisztjei a 
balkáni államok hadseregeiről. Az 
egyes országokat sorra véve az előadó 
mondandója középpontjába Bosznia-
Hercegovina annektálásának kérdéskö
rét állította, és ennek tükrében vizs
gálta a szerzett információk mélységét 
és valósághűségét. A továbbiakban, a 
várható hadieseményekkel kapcsolato
san elkészült különböző kidolgozásokat 
felidézve, középpontba a .preventív há
ború megvívásának gondolata került. 
Befejezésül az előadás a pánszláv fé
lelmek megalapozottságával, a balkáni 
terjeszkedés külpolitikájának realitásá
val és a bekövetkezhető háború esetén 
mutatkozó erőviszonyokkal foglalkozott. 

Befejezésül Jeanine Charnue egyete
mi tanár (Dijon) „A szatíra és a kari
katúra Josef Roth és Jaroslaw Hasek 
műveiben" című előadása hangzott el. 
Az ismert irodalomtörténész bevezető
ben megállapította, hogy a tárgyalt kor 
fő szereplői voltak a hadsereg, a hiva
talnokréteg és a klérus képviselői. Így 
természetes, hogy főleg ők jelentek meg 
az irodalmi művek hőseiként is. A leg
nevesebbé vált megjelenítések közül az 
előadó ezúttal Josef Roth (1894—1939) 
és Jaroslaw Hasek (1883—1923) fő mű
vével, az 1932-ben publikált „Radetzky-
mars" című regénnyel és a már 1921-
ben közzétett „Svejk, a derék katona 
(világháborús élményei)" című írásával 
foglalkozott. Bemutatta a két írót, a 
galíciai zsidó fakereskedő újságírónak 
tanult és tartalékos tisztté vált fiát, il
letve a cseh kispolgári család tisztvi
selő sarját. Ezt követően azt részletez
te, hogy míg előbbi, aki tartalékosként 
bevonult tisztként végigszolgálta az el
ső világháborút, nosztalgiával emléke
zett vissza a békebeli — neki felemel
kedést biztosító — rendre, addig az 
utóbbi, aki dezertált az első világhábo
rú idején az osztrák—magyar hadaktól, 
szemben állt a korábbi renddel, sőt ak
tív szerepet is vállalt annak szétverésé
ben. Befejezésül az előadó bőséges idé
zetekkel szemléltette ugyanannak az 
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időszaknak kétféle megközelítéssel, 
nosztalgikus-szatirikus, illetve ellensé
ges-ironikus módon való ábrázolását. A 
kétfajta katonaábrázolás tanulmányo
zása magyar szempontból is rendkívül 
tanulságosnak bizonyult, ugyanis bősé
gesen szó van mindkét világsikerré vált 
alkotásban a magyar katonaitisztről is. 

Június 8-án délben a záróülésre Jean-
Paul Bled professzor elnökletével ke
rült sor. 

Ezen Bernard Michel egyetemi tanár 
(Párizs) összegezte a kollokvium tizen
öt előadását és az ezekhez csatlakozó 
vitában elhangzottak tanulságait. Beve
zetőben arról szólt, hogy az Osztrák Ha
dilevéltárban őrzött sok ezer személyi 
adatlap rejti valósághűen a Habsburg 
Monarchia haderejének társadalmi ösz-
szetételét. A dualizmus nemcsak két-
központú birodalmat, hanem a közös 
hadsereg és haditengerészet mellett kü
lön honvédséget és Landwehrt is te
remtett. Ugyanakkor polgári közigaz
gatás alá került az addig közvetlenül a 
hadvezetéstől függő katonai határőrvi
dék. Mindez és az általános hadkötele
zettség bevezetése, folytatta az előadó, 
nagyfokú egyenjogúsítási tendenciát ér
vényesített. 1848 óta társadalmi problé
mákba ütközött a hadügy fejlesztésének 
kérdése, és azokkal együtt is került 
megoldásra. Mind politikai, mind had-

A Helvét Konföderáció fennállásának 
700. évfordulója alkalmából 1991-ben a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság 
visszatért abba a városba, amelyben, 
éppen svájci hadtörténészek kezdemé
nyezésére, 1938-ban megalakult. A hely
színre való tekintettel mi más is lehe
tett volna az immár évenként szokásos 
kollokvium tárgya, mint a háború és a 
hegyvidék kapcsolatrendszere, vagyis a 
hegyvidéki háború kérdésköre. E témá
ban a svájci hadtörténészek már ko
rábban is jelentős eredményeket pub
likáltak, hiszen a jelen tudományos ta
nácskozásnak helyet adó zürichi Mű-

ügyi téren az 1859-es és az 1866-os 
vereség tette világossá a továbblé
pés szükségességét. Ez végül is ér
vényesült, hiába igyekeztek olyan 
reakciósok, mint Albrecht főher
ceg, megakadályozni. Minden előre
lépés mellett szükségszerű volt a későb
bi bírálat is — a számos felemás meg
oldás miatt. De az alapvető fejlődési 
tendencia helyességét éppen az 1914-
ben szükségessé vált mozgósítás és had
baszállás sikere bizonyította. Ebben az 
összefüggésben befejezésül arról szólt az 
összegző, hogy az 1918-as bukás sem po
litikai, sem hadügyi téren nem az 1867/ 
68-as átalakítás következménye, azzal 
nem hozható kapcsolatba. Mindkettő 
erősen a külkapcsolatok függvénye volt, 
és annak figyelmen kívül hagyása erős 
tévedésekhez vezethet. A kollokviumán 
szereplő kérdéskomplexum, a társada
lom és a hadsereg kapcsolatrendszere, a 
korabeli irodalomban is tükröződött, így 
megértése könnyebb az utókornak. Az 
utókor szempontjából pedig az hangsú
lyozandó elsődlegesen, hogy az 1815— 
1914 közti korszak is tartogat még sok 
meglepetést a kutatónak, feltótlenül ér
demes a további szaktárgyi vizsgálatra. 

A kollokvium nemcsak az előadások
hoz kapcsolódó vitákon, hanem egyéb 
rendezvényeken is módot nyújtott kol
legiális eszmecserére. 

szaki Főiskolán működik az a svájci 
Hadtörténelmi Tanszék, amely ösztön
zi az ezirányú kutatásokat. 

A megnyitó ülésre 1991. augusztus 
19-én a zürichi Műszaki Főiskola nagy 
előadótermében a helyi állami, politi
kai, társadalmi, tudományos és katonai 
körök nagy érdeklődése mellett ikerült 
sor. A meghívottak és megjelentek közt 
volt Dr. Ulrich Bremi, a Szövetségi 
Gyűlés Nemzeti Tanácsániák elnöke, Dr. 
Kaspar Villiger szövetségi tanácsos, 
nemzetvédelmi miniszter, Heinz Häsler 
hadtesttábornok, a svájci f egy veres erők 
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vezérkari főnöke, Adrien Tschumy had
testtábornok, a hegyi hadtest parancs
noka, Paul Angst, Zürich Kanton Kor
mányzótanácsának elnöke. 

Elsőinek Louis-Edouard Roulet dan
dártábornok, egyetemi tanár, a helyi 
szervezőbizottság elnöke köszöntötte a 
magas méltóságokat és a külföldről ér
kezett résztvevőket, illetve helyi megje
lenteket. Kiemelte, hogy mennyire a 
helyszín diktálta aktuális téma megvi
tatására vállalkozott a 24 országból ér
kezett 104 kutató és a hozzájuk a hely
színen csatlakozó 76 svájci hadtörté
nész. Befejezésül köszönetet mondotta 
szponzoroknak, akik lehetővé tették a 
rendezvényt, amikor felsorakoztak a 
Svájci Hadtörténelmi Bizottság mögé. 

Ezt követően Dr. Cornelius M. Schul
ten kutatóintézeti igazgató, a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság németal
földi elnöke mondott köszönetet a ren
dezőknek az újabb találkozás lehetősé
gének megteremtéséért, és köszöntötte 
a résztvevőket. Hosszan méltatta a Sváj
ci Nemzeti Bizottság aktivitását és ed
digi eredményeit. Befejezésül kegyelet
tel emlékezett meg a röviddel koráb
ban elhunyt Dr. Dr. h. c. Daniel B. 
Reichel vezérkari ezredesről (1925— 
1991), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság Bibliográfiai Albizottságának 
megteremtőjéről, húsz éven át volt el
nökéről, a múlt esztendő óta tisztelet
beli elnökéről, a jelen rendezvénysoro
zat egyik fő előkészítőjéről, a svájci 
hadtörténettudomány e meghatározó 
alakjáról. Ugyancsak megemlékezett 
két másik fájdalmas veszteségről, Dr. 
André Duchesne (1896—1991) belga 
hadtörténész-muzeológusnak, a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság tisztelet
beli főtitkárának és Dr. Alexandru Gh. 
Savu ezredesnek (1931—1991), a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság volt 
román alelnökének elhunytáról. 

Dr. Kaspar Villiger, Svájc nemzetvé
delmi minisztere, a tudományos ülés
szak fővédnöke, megnyitó beszédében 
Svájc jövendőleg is követendő bizton
ságpolitikájának bemutatására helyez
te a fő hangsúlyt. Kiemelte, mennyire 
helyes volt a korábbi évtizedek fegy
veres békefenntartási politikája, még 
ha 1815 óta nem is kényszerült ez a 
boldog állam háború viselésére. Fel
idézte a jelenleg fenyegető bizonyta
lansági tényezőket: az új nemzeti ösz-
szecsapások lehetőségét, a nemzetközi 
bűnözés erős fokozódását, a tömeges el

vándorlásból fakadó veszélyeket, az óri
ási mennyiségben felhalmozott termo
nukleáris eszközök bűnös körökhöz ke
rülésének és emberiségellenes felhasz
nálásának rémképét és a katasztrofá
lis környezetszennyezést, mint a totális 
honvédelmet továbbra is megkövetelő 
kihívást. A továbbiakban az európai 
béke feltételeként emelte ki annak 
szükségességét, hogy a több évtizedes 
diktatúra és idegen megszállás alól fel
szabadult közép- és kelet-európai álla
mok stabil demokratikus berendezke
dést és a nyugat-európaihoz csatlakozó 
tényleges piacgazdálkodást valósítsanak 
meg. Befejezésül ezt az alkalmat ra
gadta meg annak hivatalos bejelenté
séhez, hogy a Helvét Konföderáció, bár 
nem tagja az Egyesült Nemzetek Szö
vetségének, a nemzetközi békefenntar
táshoz való aktív és tényleges hozzájá
rulásként egy hatszáz-ezer fős kötelék
nek a rendelkezésre bocsátásával belép 
a békefenntartó erők közé. 

Az első tudományos ülésre augusz
tus 20-án reggel André Corvisier nyu
galmazott egyetemi tanár, a Nemzetkö
zi Hadtörténelmi Bizottság tiszteletbe
li elnöke (Franciaország) elnöklete mel
lett került sor. 

Pierluigi Bertinaria tábornok (Olasz
ország) tartott elsőként „Hegyvidéki há
ború — filozófia, alapelvek, meghatá
rozó szabályok" címmel bevezető előa
dást. Pietro di Bourcet (1700—1780) 
alapművéből kiindulva vizsgálta, mi
ként változott a felfogás a hegyvidéki 
háború alapkérdéseivel kapcsolatosan 
Napóleon, Clausewitz, Jomini, majd 
Kuehn és Cristoforis műveiben, hogyan 
éltek tovább századunkban e klasszi
kussá vált nézetek és hogyan szembe
sültek a valósággal a bekövetkezett há
borúkban. 

Pierre B. Ducrey egyetemi tanár, a 
Lausanne-i Egyetem rektora (Svájc) 
„Háború és hegyvidék az ókorban" cí
mű előadásában a klasszikus görög és 
római történelem példáival szemlelitet-
te az akkori harceljárásokat. Mondani
valója középpontjába a Thermopylai 
nevéhez kapcsolt, Kr. e. 480-ban, 279-
ben és 191-ben lezajlott három csatát 
állította. 

Szünet után az üléselnöki tisztet 
Manfried Rauchensteiner egyetemi do
cens, kormánytanácsos, az Osztrák Had
történészek Nemzeti Bizottságának fő
titkára vette át. 

Manuel Freire Themudo Barata tá
bornok, a Portugál Hadtörténészek 
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Nemzeti Bizottságának elnöke a Kr. e. 
154—133 közt a Viriathus lusitaniai 
pásztor által vezetett, a római uralom 
ellen irányult felkelést elemezte „A 
függetlenségről és a portugáliai hegyi 
háborúról szóló legenda" című előadá
sában. 

Jehuda Neumann magyar születésű 
egyetemi tanár (Dánia) Hannibálnak a 
második pun háborúban az Alpokon 
való, Kr. e. 218-ban végrehajtott átke
lése hagyományát az éghajlati és idő
járási feltételek szempontjából tette 
vizsgálat tárgyává. Ezzel kapcsolatos 
kutatási eredményeit azután ütköztette 
az átkelésre vonatkozó irodalmi leírá
sokban szereplő adatokkal, elsődlegesen 
a veszteségadatokkal, hogy az itáliai 
harcok valós létszámadataihoz közelebb 
sikerüljön jutni. 

Az augusztus 20-i délutáni ülés Mor-
dechai Gichon alezredes, egyetemi ta
nár (Izrael) elnökletével kezdte meg 
munkáját. 

Christiane Saulnier egyetemi docens 
(Franciaország) a rómaiak Vespasianus 
vezette Kr. u. 67-es galileai hadjáratát 
elemezte. Hangsúlyozta ezenközben, 
hogy ez nemcsak a hegyvidéki háború 
egyik jól dokumentált korai példája, 
hanem a reguláris erőkkel irreguláris 
erők ellen vívott harc szempontjából is 
tanulságos. Elemzésében más forráso
kat szembesített Josephus Flavius tör
téneti leírásával, ezzel tette utóbbi el
fogult ábrázolását teljesen nyilvánvaló
vá. 

Dr. Stuart Morgan tudományos kuta
tó (Svájc) előadásának tárgyát a dél
kelet-svájci középkori erődítmények 
vizsgálata képezte. Elemzésével kimu
tatta, hogy a települések és az azokon 
át a hágókhoz vezető utak védelmét 
egyaránt célozták az Alpok térségében 
ezek az erődítmények. A nem svájci 
hallgatók különösen nagy érdeklődés
sel fogadták a Grisons-térségbeli sajá
tos erődítmények egyes típusainak be
mutatását. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Jörg 
Zumstein hadtesttábornak, volt vezér
kari főnök, a Hadtörténelmi és Hadfej
lesztési Központ elnöke (Svájc) vette át. 

Dr. Georges Andrey tudományos ku
tató (Svájc) Teli Vilmos számszeríját 
mutatta be számos korabeli és későbbi 
ábrázolás segítségével, miközben azt a 
kérdést vizsgálta, hogy hadi-, vagy va
dászfegyverről volt-e szó. Bebizonyítot
ta, hogy a XIV. századi kezdeti időszak

ban egyértelműen hadifegyvert jelení
tettek meg, ez változott át az idők fo
lyamán az ábrázolásokban egyre inkább 
vadászfegyverré, míg a XVI. századtól 
kezdve már csak vadászfegyverként 
bukkan fel a számszeríj. A hadifegyver
ként való azonosításból fakadó hadtör
ténelmi következtetésekkel zárta mon
danivalóját az előadó, vagyis Teli Vil
mosban nem vadászó parasztot, hanem 
jól kiképzett harcost kell látnunk, aki 
korábbi fegyveres szolgálat után lett a 
svájci kantonok függetlenségi harcának 
legendás alakja. 

Következő előadóként Dr. Rudolf Bol-
zern kutatóintézeti tudományos titkár 
(Svájc) a Svájci Alpokkal, mint a XVII. 
század első felében spanyol átvonulási 
területté vált térséggel foglalkozott. 
Megközelítését az a sajátos aspektus ké
pezte, hogy a hegyvidék nem csupán 
maga lehet hadszíntér, hanem a máshol 
kiválasztott hadszíntérhez való eljutás 
akadályát is képezheti, amelyet előbb 
le kell győzni. így volt ez a Flandriá
ba vonulni szándékozó spanyol hadak 
esetében, amelyeknek átvonulását fel
ségterületén a Helvét Konföderáció en
gedélyezte, de amelyeknek az útja az 
előadó elemzése szerint nem volt egy
szerű a hágókon át. 

Az augusztus 21-i délelőtti ülésen a 
kollokvium Pierluigi Bertinaria tábor
nok (Olaszország) elnökletével folytat
ta munkáját. 

René Quatrefages egyetemi tanár, ku
tatóintézeti igazgató (Franciaország) az 
1702—1710 közt a Cévennes hegységben 
a spanyol örökösödési háborúval egy-
időben zajlott, ezért máig a kutatás hát
terébe szorult, a protestáns lakosságnak 
a központi francia hatalom ellen irá
nyuló fegyveres felkelését mutatta be 
előadásában. 

Manuel Gordo Gracia tábornak, he
gyihadosztály-parancsnok (Spanyolor
szág) referátumában a spanyol hegyi 
csapatok keletkezéstörténetéről szólt. Az 
ország földrajzi meghatározottságának 
bemutatását követően felidézte, miként 
szerveztette meg V. Fülöp 1735-ben az 
első két hegyi gyalogzászlóaljat. Ez 
azonban még csak epizód maradt. 1762-
ben III. Károly az Aragóniái és a Ka-
talóniai önkéntesek egységének felállí
tásával valójában két hegyi gyalogez
redet szerveztetett. A „hegyi gyalog" 
körülírás valójában mindkét esetben 
vadászokat takart. E vadászkötelékek 
száma a következő háborúk szervezé-
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seivel azután egyre nőtt és száz év alatt 
a spanyol haderő fele hegyi alakulatok
ból szervezetté vált. Befejezésül az elő
adó a hegyi tüzérség és más különleges 
hegyi alakulatok létrejöttét vázolta fel. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Jean 
Delmas tábornok, a Nemzetközi Had
történelmi Bizottság alelnöke, a Fran
cia Hadtörténészek Nemzeti Bizottsá
gának elnöke vette át. 

Claude Bonard őrnagy, tudományos 
kutató (Svájc) a franciaellenes máso
dik koalíciós háború bevezető szakaszát 
jelentő, 1799 márciusától májusáig En-
gadin területén folyt hadműveleteket 
elemezte, amelyeket Claude-Jacques Le-
courbe francia tábornok vívott az Inn 
felső, széles völgyét koszorúzó hegyek
ben telepített császári-királyi csapatok 
ellen. Az előadás nézőpontja az volt, 
miként látta e magashegyvidéki had
műveletsorozatot Jomini, a korszak 
Clausewitz és Károly főherceg mellett 
harmadik és éppen svájci születésű had
gondolkodója. 

Szinte e téma folytatását jelentette 
Zachar József alezredesnek, a Magyar 
Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága 
főtitkárának előadása, amelyet „A he
gyi háború elmélete és gyakorlata Ká
roly főhercegnél az 1799-es hadjárat 
példáján" címmel tartott meg. Ebben 
röviden felvázolta Károly főherceg 
(1771—1847) elméleti és gyakorlati fel
készülésének útját, míg eljutott az 1799-
es főparancsnok! kinevezéshez. A to
vábbiakban bemutatta e hadjárat elő
készítését, vezetését, korlátait és ered
ményeit. Ezt követően azt elemezte, 
miként tért vissza a hadvezér későbbi 
elméleti írásaiban újra és újra e had
járat elemzéséhez. Középpontba az 
1819-ben elkészült monografikus fel
dolgozást állította, ennek példáján mu
tatta be, miként szembesült a hadgon
dolkodó saját korábbi ténykedésével, és 
milyen elméleti következtetéseket vont 
le a magashegyi hadviselés stratégiájá
val kapcsolatosan. 

Az augusztus 21-i délutáni ülés első
nek Francisco Lopez de Sepulveda tá
bornok, a Spanyol Hadtörténészek Nem
zeti Bizottságának elnöke vezetésével 
kezdett munkához. 

Hubert Foerster százados, levéltáros 
(Svájc) előadása azzal a kérdéskörrel 
foglalkozott, miként vette tekintetbe a 
hadvezetés a Svájci Alpok sajátossá
gait a Helvét Köztársaság 1804-es had
seregszervezése során. Hangsúlyozta, 
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hogy a létszámot és annak kantonon-
kénti összetételét Napóleon írta elő. Ezt 
követően bemutatta a hadsereg tagoló
dását, majd azzal a kérdéssel foglalko
zott, hogy a franciaellenes 3. és 5. koa
líciós háború során, 1805-ben és 1809-
ben az a hadsereg hatékony határzár
ral biztosítani tudta semlegességét, a 6. 
koalíciós háború folyamán 1813-ban 
azonban, a lényeges túlerőre tekintet
tel, nem tudta megakadályozni a vert 
francia csapatokat üldöző szövetségesek 
svájci területen való átvonulását. 

Dr. Roland Beck von Büren vezérka
ri őrnagy, egyetemi docens, a Diák Had
tudományi Tanulmányutak Társaságá
nak elnöke (Svájc) Guiilleaume-Henri 
Dufour (1787—1875) tábornok hegyi 
hadviselési gyakorlati és elméleti mun
kásságát mutatta be. A számos terüle
ten aktív államférfinak, politikusnak, 
közéleti férfiúnak, így a Svájci Vörös
kereszt Társaság alapító elnökének ta
lán legkevésbé ismert ténykedési terü
letét választotta témájául az előadó, és 
ezen belül is az elméleti fejlődés hang
súlyozására törekedett. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Rai-
mondo Luraghi intézetvezető egyetemi 
tanár, az Olasz Hadtörténészek Társa
ságának elnöke vette át. 

Mircea Dogaru őrnagy, tudományos 
kutató (Románia) adta elő elsőnek „Há
ború és hegyvidék a román nép hadtör
ténelmében" című eszmefuttatását. Eb
ben a Tisza—Duna—Dnyeszter közti te
rületen kimagasló Kárpátok hegyko
szorújának a Kr. e. II. évezredtől nap
jainkig terjedő hadtörténelmi szerepét 
villantotta fel, mégpedig egybekapcsol
va az északi trákok, vagyis géto-dá-
kok(?) Burebista uralkodása alatt Kr. e. 
80—44 közt folytatott küzdelmével, vala
mint Decebál Kr. u. 86—106 közti há
borúival, továbbá állítólagos román vaj
daságoknak „a X—XIV. századi ma
gyar- és tatárellen es ellenállásával," „Ho-
rea, Closca és Crisan 1789-es (sic!) for
radalmi néphadseregének (?!) harcá
val", Tudor Vladimirescu 1821-es „for
radalmával" (?!), Avram Iancu 1848-as 
magyarellenes támadásával és az 1919-
es tiszai offenzívával, közben az 1867-
es osztrák—magyar kiegyezésről azt ál
lítva, hogy az „törvénytelen módon Er
délyt magyar tartománnyá tette". 

Robin Higham egyetemi tanár (Egye
sült Államok) előadásában a hegyvidé
ki határterület katonai szempont sze
rinti kategorizálásának kísérletére vál-



lalkozott, mégpedig földrajzi, népesség 
szerinti és időbeli távolsági szempont 
szerint. A történelmi példákat elemez
ve, a tényezők változóságát emelte ki 
és az e változásokkal együttjáró had
viselési következményekre mutatott rá. 

Augusztus 22-én reggel a kollokvium 
Stellán Bojerud alezredes, tudományos 
kutató (Svédország) elnökletével kezd
te meg újabb ülését. 

Jean Nouzille ezredes, egyetemi ta
nár (Franciaország) magyar szempont
ból is figyelemreméltó témában tartott 
előadást : Bosznia-Hercegovina 1878-as 
okkupálását mutatta be a bécsi francia 
katonai attasé jelentéseinek tükrében. 
Rendkívül érdekes, miként látta e ka
tonadiplomata a bécsi kongresszus dön
tését követően a hadművelet helyszínét, 
beleértve a földrajzi és éghajlati viszo
nyokat, a lakosság összetételét, továb
bá az okkupáció tervezésének folyama
tát, a megfelelő vezénylő tábornok 
megtalálásának nehézségét, a mozgósí
tást, az összevonást, a hadszíntérre való 
elvonulást, végül pedig a hadmüvelet 
végrehajtását, majd még az ebből le
vont következtetéseket is. 

Richard Munday kutatóintézeti igaz
gató (Nagy-Britannia) az 1915-ös olasz 
hadüzenetet követően Tirolban kirob
bant háborúval kapcsolatosan az első 
hónapok területvédelmi szervezőmun
káját, a nagy történelmi hagyományok
kal rendelkező lövészegyletek „utolsó 
kontingensként" való hadbaszólítását és 
a haderőbe való betagolását elemezte. 

Szünet után az üléselnöki tisztet Wal
ter Schaufelberger vezérkari ezredes, 
tanszékvezető egyetemi tanár (Svájc) 
vett át. 

Kemal Soyupak tábornok (Törökor
szág) az első világháború egy kevéssé 
ismert epizódját választotta előadása 
témájául. Azt mutatta be, miként foly
tatott támadó hadműveletet a 3. török 
hadsereg az orosz kaukázusi hadsereg 
ellen 1914. december 23—31 közt az 
észak-keleti határon át az Orosz Biro
dalom által az 1877/78-as háborúban el
csatolt Sarikamis-vidék visszafoglalása 
érdekében. 

Dr. Wolfgang Etschmann tudományos 
főmunkatárs (Ausztria) a Marmolata-
gleccservidéken 1915/17-ben folytatott 
harcokat idézte fel előadásában. Az 
olasz és osztrák—magyar hadak em
bertelen körülmények közti, 2000—3200 
m magasságban vívott támadó-védelmi 
harcai valóságos magas^alpesi régióban 

folytak és külön nehézséget okozott az 
állandó gleccserveszély. Az előadás 
újonnan feltárt források segítségével 
mutatott valós képet a szélsőséges fel
tételek között vívott harctevékenység
ről. 

Az augusztus 22-i délutáni ülés első 
felében Edouard von Orelli vezérkari 
ezredes, egyetemi tanár (Svájc) elnö
költ. 

Gianni Oliva tudományos főmunka
társ (Olaszország) az olaszországi alpe
si csapatok létrehozásának folyamatát 
az 1872—1900 közti időszakban az el
képzelések és a valóság szembesítésével 
mutatta be. 

Pierre Carles ezredes, tudományos 
kutató (Franciaország) előadásának tár
gya az 1943/44-es olaszországi hegyvi
déki háborúban bevetett francia expe
díciós hadtest tevékenysége volt a har
cosok visszaemlékezéseinek tükrében. 

Szünet után az ülés Zachar József al
ezredes, a történelemtudományok kan
didátusa elnökletével folytatta munká
ját. 

Dr. Pierre Rocolle nyugállományú ez
redes, katonai akadémiai tanár (Fran
ciaország) a személyesen átélt két ma
gashegyi ütközetet, az 1917-es caporet-
tói és az 1944-es Monte Majo-i fegyver
tényt hasonlította össze annak az egy
kor tanult állításnak a tükrében, misze
rint „aki a magaslatot birtokolja, bir
tokolja a völgyet is". 

Dr. Horst Rohde alezredes, egyetemi 
docens (Németország) magyar szem
pontból is figyelemreméltó előadást 
tartott a Wehrmacht 1. hegyi hadosztá
lyának az 1939-es hadjáratba való be
kapcsolódásáról. Ugyanis részletesen be
mutatta, hogy az 1939. augusztus 25-én 
München térségéből a hadszíntérre in
dított magasabbegységnek a Magas 
Tátrától keletre, Poprád térségében kel
lett gyülekeznie és Bártfa térségéből lé
pett harcba, Florynka, Gorlice és Kremp-
na irányában mérve csapást a szem
ben álló lengyel élőkre, hogy kijuthas
son Lemberg/Lvov térségébe. 

Az augusztus 23-i reggeli ülés Kon-
sztantinosz Varfisz sorhajókapitány, ha
ditengerészeti akadémiai tanár (Görög
ország) elnökletével kezdett munkához. 

Giorgio Rochat egyetmi tanár (Olasz
ország) az 1940/43-as időszakban vizs
gálta az olasz hegyi csapatok súlyát, 
szerepét a hadműveletek tükrében. 
Először a hegyi zászlóaljakból, hegyi 
tüzérütegekből, vegyes műszaki zászló-
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aljakból álló alpesi hadosztályok szer
vezését, felszereltségét részletezte. Az
után az újoncozásról, kiképzésről és 
harcalkalmazási lehetőségekről szólt. 
Az előadás további részében a tényle
ges harcba vetést vázolta fel a jelzett 
időszakban. 

Stuart Kirby nyugalmazott alezredes, 
egyetemi tanár (Nagy-Britannia) az 
1941—1945 között a Burmai Fennsíkon 
folyt hadműveletekről szólt személyes 
élményei és későbbi alapkutatásai alap
ján. Részletesen ismertette a szemben 
álló erőket és hadműveleti elképzelé
seket, majd röviden felvillantotta az 
eseménytörténetet. Befejezésül a hadvi
selés sajátosságait és az elszenvedett 
veszteségeket mutatta be. 

Szünet után a tudományos ülés John 
E. Jessup ezredes, egyetemi tanár, az 
Egyesült Államok Hadtörténelmi Bi
zottságának elnöke elnökletével foly
tatta munkáját. 

Jean Delmas tábornok (Franciaor
szág) az 1942 augusztus—1943 január 
közt folytatott kaukázusi magas- és kö
zéphegységben hadműveleteket elemez
te előadásában. Miután bemutatta, mi
lyen szerepet játszott a Kaukázus a né
met és a szovjet hadműveleti tervek
ben, ismertette a német 49. hegyi had
testtel végrehajtott két hadműveletet, 
amely változást hozott a szovjet hadi
felfogásban is: felismerték, hogy elő
nyös hegyi kötelékek szervezése a hegy
vidéki hadviselés sikerének biztosítása 
érdekében. 

Fritz Stoeckli vezérkari ezredes, egye
temi tanár (Svájc) az 1944/45-ben a Ke
leti Kárpátokban vívott harcokat vá
lasztotta elemzése tárgyául. Ez az elő
adás így természetszerűleg különös fi
gyelmet érdemel magyar szempontból 
is, az előadó kitért az I. német páncé
los hadsereggel együtt bevetett I. ma
gyar hadsereg szerepére is. Ugyancsak 
említésre méltó, hogy Stoeckli igyeke
zett pontos létszámadatokkal szolgálni, 
és bemutatni, milyen magas árat kellett 
fizetnie a szovjet hadvezetésnek a ki
csikart diadalért, a hágókon való átke
lését. Sajnálatos módon a magyar ki
ugrási kísérletnek a hadműveletekre 
gyakorolt hatására itt nem térhetett ki 
az előadás. 

Az augusztus 23-i délutáni ülés Fritz 
Stoeckli vezérkari ezredes (Svájc) el
nökletével kezdett munkához. 

Antoinette Loezère tudományos ku
tató (Egyesült Államok) a 10. amerikai 

hegyi hadosztályról tartott előadást. Á 
hadrendi szám ellenére ez volt az Egye
sült Államok haderejének egyetlen ilyen 
jellegű magasabbegysége. Az előadó 
részletesen ismertette az 1941-ben tör
tént megszervezést, amelyet a követke
ző évben a japánok elleni rövid beve
tés követett. Az előadás nagy részét a 
személyes élmények és tudományos ku
tatások eredményeinek szerves egysé
gét jelentő beszámoló képezte, amely 
azokat a hadműveleteket idézte fel, 
amikor 1944-től Olaszországban harcolt 
ez a magasabbegység. 

A. G. Khorkov vezérőrnagy, a törté
nelemtudomány doktora (Szovjet
unió) előadásában a második világhá
ború szovjet hegyvidéki hadművelete
it mutatta be. Tematikus megközelítés
sel szólt az észak-kaukázusi, a keleti-
kárpátokbeli, a Balkán-hegységbeli és a 
távol-keleti tajga-hegységbeli harcok
ról. Jelentős szerepet tulajdonított a lé
gi tevékenységnek és részletesen bemu
tatta az ezirányú támogatást. Ugyan
csak hangsúlyozta, hogy a szovjet had
vezetés nem a speciális kiképzéssel, ha
nem a megfelelő politikai felkészítéssel 
igyekezett e területeken is győzelmet 
kovácsolni. 

Szünet után J. A. Azomov sorhajóka
pitány, tudományos főmunkatárs (Szov
jetunió) elnökletével folytatta munká
ját a kollokvium. 

Sampo Atho alezredes, tudományos 
kutató (Finnország) a német hegyiköte
lékek 1941—1945 közti finnországi had
műveleteit elemezte referátumában. Az 
öt hadosztályba tagolt, és hadosztály
csoport-, sőt hadseregparancsnoksággal 
is megfejelt erő közel kétszázezer főt je
lentett. Ezek a hegyi kötelékek azon
ban nem hegyvidéken, hanem az észak
finnországi erdős terepen kerültek be
vetésre. Bevetésük mégis indokolt volt, 
mert a hosszú téli időszak természeti 
körülményei megegyeznek a közép
európai magashegyekben tapasztalha-
tókkal. Ezt követően az előadó ismer
tette a németek által vívott észak-finn
országi harcokat. Ennek során levéltá
ri forrásait és az abban szereplő ténye
ket szembesítette a szovjet emlékirat
irodalommal és annak állításaival. 

John E. Jessup ezredes, egyetemi ta
nár (Egyesült Államok) a koreai hábo
rú 1950 decemberi—1951 januári sza
kaszában a hegyvidéki hadműveletek
ben bevetett különleges harccsoportot 
mutatta be előadásában. Mondanivaló-



ja annál nagyobb figyelmet keltett, 
hogy a szűkös levéltári forrásokon túl, 
az oral history módszerét alkalmazva, 
feldolgozta az egykori és túlélő részt
vevők személyes feljegyzéseit és vissza
emlékezéseit is. 

Augusztus 24-én reggel James Collins 
nyugállományú tábornok, katonai aka
démiai tanár (Egyesült Államok) elnök
letével került sor a kollokvium követ
kező ülésére. 

Először Dr. Ekkehart Guth katonai 
akadémiai tanár (Németország) tartot
ta meg „A német hegyi hadosztályok
nál szerzett második világháborús 
egészségügyi szolgálati 'tapasztalatok" 
című előadását. Bevezetőben felhívta a 
figyelmet a téma fontosságára, hiszen 
míg a német haderő vesztesége halot
takban 3,5 millió volt, a második vi
lágháború során sebesülés, betegség mi
att 55 millió fő részesült egészségügyi 
ellátásban. Ezt követően az előadó is
mertette a hegyi egészségügyi ellátás 
sajátosságait, a német szervezeti kere
teket és eljárási módokat. 

Dr. Terrence J. Gough tudományos 
kutató (Egyesült Államok) a koreai há
borúban alkalmazott hegyvidéki szál
lítás sajátosságait mutatta be referátu
mában. Már előadása alcíme sokat sej
tető mondanivalója lényegét illetően: 
„Koreai kézikocsi az amerikai hadse
regben". 

Szünet után Ernei Kanninen altábor
nagy, a Finn Hadtörténészek Nemzeti 
Bizottságának elnöke vette át az ülés
elnöki tisztet. 

Elnökletével Henry S. Bausum had-
történész-főszerkesztő (Egyesült Álla
mok) tartotta meg „Hegyvidéki háború 
a nemzeti Kínában" című előadását. Eb
ben az 1927—1933 közti négy polgárhá
borús hadjáratot elemezte, miközben a 
valóságos eseményeket folyamatosan 
szembesítette Mao Ce-tung elméleti né
zeteivel. 

Ezután Dr. Jürgen Rohwer profesz-
szor, nyugalmazott kutatóintézeti igaz
gató (Németország) vette át az ülésel-
nöklést. 

Ezt követően Dr. Daniel Asher ezre
des, tudományos tanácsadó (Izrael) 
szólt az 1975/76-os libanoni polgárihá
ború idején bekövetkezett szíriai kato
nai beavatkozásról, mégpedig a szov
jet haderőben a hegyvidéki háborúról 
vallott nézetek tükrében vizsgálta a 
szovjet tanácsadók segítségével irányí
tott egyes harci eseményeket. 

Végül Mordechai Gichon alezredes, 
egyetemi tanár (Izrael) tartotta meg 
nagyszabású szintézist jelentő előadá
sát, amelynek már a címe pontosan kö
rülírta mondanivalóját: „A hegyvidék 
befolyása a palesztinai hadviselésre az 
évszázadok forgatagában — Svájccal 
való összehasonlítással". 

Valamennyi elhangzott előadáshoz 
csatlakozóan adott volt a szabad tudo
mányos vita lehetősége. Ezzel sokan és 
sok kérdéssel kapcsolatosan éltek is, 
így mások mellett az egyetlen magyar
országi résztvevő is. A kereken száz
húsz felszólalás: kérdésfeltevés, kiegé
szítés, ellentétes véleménynyilvánítás, 
valamint az ezekhez kapcsolódó előa
dói válaszok nagyban hozzásegítették a 
kollokvium résztvevőit, hogy tisztázzák 
a hegyvidéki háború sajátosságait. 

Az utolsó vitát követő szünet után ke
rült sor a tudományos tanácskozás zá
róülésére. Ezen Louis-Edouard Roulet 
dandártábornok, egyetemi tanár (Svájc) 
foglalta össze a rendezvénysorozaton el
hangzottakat. Kiemelte, hogy a példá
san előkészített kollokviumon jól fel
készült előadók színvonalas referátumai 
hangzottak el, és ezekhez tartalmas vi
ták csatlakoztak. Az egyes korszakokat 
tekintve jelenkorunk dominált, míg 
földrajzilag az Alpok térsége volt kö
zéppontban, bár más korok és más 
hegyvidékek is szerephez jutottak. Ezt 
követően megkísérelte tipizálni az el
hangzott előadásokat. E szerint, voltak, 
akik nagy hadgondolkodók nézeteit 
tették vizsgálat tárgyává, mások törté
neti leírásokra vállalkoztak, megint 
mások a jellegzetességek megragadását 
tűzték ki célul, végül egyesek összefog
lalásokkal, összehasonlításokkal igye
keztek eljutni a tendenciák megragadá
sához. Befejezésül a rendkívül kollegi
ális, baráti légkörű rendezvénysorozat
tal kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a 
jelenlevők nem akarnak háborút, de 
tudják, hogy a háború még nem kizárt 
jövőbeli lehetőség, ezért igyekeznek azt 
jobban megismerni, hogy elkerüléséhez 
iméginkäbb hozzájárulhassanak. 

Dr. Cornelius M. Schulten kutatóinté
zeti igazgató, a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke (Hollandia) 
ugyancsak a rendezvénysorozat sikeres
ségét hangsúlyozta. Sorban köszönetet 
mondott a siker kovácsolóinak : a ren
dezőknek, az előadóknak, a résztvevők
nek. Ezzel a kollokvium munkáját be
fejezettnek nyilvánította. 
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A tudományos ülésekhez csatlakozó
an egy sor egyéb rendezvény is hozzá
segítette a résztvevőket további eszme
cserék folytatásához. 

1991. augusztus 19-én délután város
néző és városkörnyéki körutazáson is
merkedhettek meg a résztvevők a kol
lokvium zürichi színhelyével. Ennek 
méltó befejezéseként a Schweizerisches 
Landesmuseum állandó hadtörténelmi 
kiállítását és a Codex Manessa című 
időszaki kiállítását tekintették meg. 

Ugyancsak a Schweizerisches Landes
museum épületében augusztus 19-én es
te Zürich Kanton Kormányzótanácsa és 
Zürich Város Tanácsa fogadást adott a 
résztvevők tiszteletére. 

Augusztus 20-án este Zürich egyik 
legszebb, „Zur Meisen" nevezetű céh
házában a Svájci Hadtörténelmi és 
Hadtudományi Társaság adott vacsorát 
a résztvevőknek. 

Augusztus 21-én este a Zürich fölé 
magasodó Uetliberg 870 m magas csú
csán álló Alto Kulm hegyi vendégfo
gadóban Svájc Szövetségi Honvédelmi 
Minisztériuma látta vendégül vacsorán 
a kollokvium résztvevőit. 

Augusztus 22-én este a svájci kolle
gák házigazdaként kisebb csoportokban 
találkoztak külföldről érkezett társaik
kal. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság és a jelenlevő 25 nemzeti bizott
ság tisztségviselőit Fritz Wille hadtest
tábornok, a Svájci Hadtörténelmi és 
Hadtudományi Társaság alelnöke csa
ládi körben a Zürechi tó partján ma
gasodó Meilen .községben fekvő Marien
feld nevű családi birtokán fogadta. 

Augusztus 22-én este a Limmat folyó 
partján álló patinás „Zum Storchen" 
nevű vendégfogadó összes termében 
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volt a kollokvium hivatalos záróvacso
rája. 

Augusztus 25—28 közt pedig a ven
déglátó svájci rendezők lehetőséget biz
tosítottak az érdeklődőknek, hogy a 
Szent Gotthárd-hágó térségében meg
ismerkedhessenek a Svájci (Nyugati) 
Alpok terepviszonyaival és az e térség
beli svájci harceljárásokkal — bekap
csolódva egy összfegyvememi hadgya
korlatba. 

A kollokviumhoz csatlakozóan ülést 
tartott a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság Bibliográfiai Albizottsága Jean 
Langenberger dandártábornok, a bizott
ság elnöke (Svájc) vezetésével. Bemu
tatták a Nemzetközi Bibliográfia elké
szült XII. kötetét, és megvitatták az 
előkészületben levő következő kötettel 
kapcsolatos aktuális tennivalókat. 

Ugyancsak ülést tartott az ezúttal 
véglegesen megalakult Hadilevéltáros 
Albizottság, amelynek munkájába 18 
nemzeti bizottság képviselője kapcsoló
dott be. Ezúttal az 1995-ös világkong
resszusig terjedő mandátummal elnök
ké választották Dr. Manfred Kehrig 
ezredest, a Német Hadilevéltár igazga
tóját, főtitkárként pedig megerősítették 
Oleg Starkov őrnagyot, a Szovjet Ha
dilevéltár osztályvezetőjét. A jelenlevők 
elfogadták együttműködésük alapszabá
lyát és a következő ciklus munkatervét. 

Adminisztratív ülést tartott a kollok
vium folyamán maga a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság is. Ezen az ak
tuális és folyamatban levő ügyek meg
tárgyalása sorában központi helyet fog
lalt el a következő négy év tudományos 
rendezvényeinek és publikációinak vég
leges rögzítése. 
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Az 1917. VI. 4-én elsüllyedt WILDFANG romboló 
(Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hadműveletei az első világháborúban) 
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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 esetíeges 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 
hátlapjár, a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 
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