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AZ 1848-1849-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

150. ÉVFORDULÓJÁRA 

BONA GÁBOR 

A SZABADSÁGHARC FEGYVERES EREJE 

Az 1848^49-es szabadságharcot vívó magyar hadsereg a kor színvonalán álló erős, 
reguláris fegyveres erő volt. Szinte példa nélkül állt ez az akkori Európában, hiszen a 
kontinens más népeinek, melyek ugyanakkor szálltak harcba nemzeti függetlenségükért, a 
polgári átalakulásért, vagy a demokratikus szabadságjogok kiteljesítéséért, céljaik érde
kében nem sikerült hasonló haderőt létrehozniuk. 

A magyar forradalom és szabadságharc eme sajátossága, amely abban nyilvánult meg, 
hogy leverését csak két nagyhatalom, Ausztria és Oroszország együttes katonai fellépése 
tudta elérni, több kedvező tényező egybeeséséből fakadt. Ezek sorában az egyik legfon
tosabb maga a helyzet volt, amely az 1848-as márciusi magyar forradalom győzelme 
nyomán kialakult. 

1848 tavaszának európai forradalmai, majd az azok hatásaként is jelentkező társa
dalmi és nemzetiségi mozgalmak a dunai monarchiát széteséssel, a Habsburg dinasztiát 
pedig uralma végleges elvesztésével fenyegették. Mivel az egyszerre több ponton jelent
kező veszély legyűréséhez a bécsi udvarnak nem állt elegendő erő a rendelkezésére, en
gednie kellett. Ezért került sor a császárvárosban március 13-án kitört forradalom nyo
mán Metternich kancellár menesztésére, aki a nép szemében a feudális hagyományokat 
konzerváló abszolutisztikus-bürokratikus kormányzási rendszert testesítette meg. S ennek 
következtében szentesítette az uralkodó rövid huzavona után 1848. április 11-én a ma
gyar országgyűlés elébe terjesztett törvényjavaslatait, melyek Magyarország polgári át
alakításának és birodalmon belüli önállóságának jogi kereteit biztosították. 

Mindez az adott helyzetben elkerülhetetlen volt Bécs számára, hiszen az udvar csak 
így kaphatott szabad kezet a nyíltan szeparatista célokat követő, az itáliai tartományok
ban kitört olasz, illetve a lengyel forradalmi mozgalmakkal való leszámoláshoz. Jóllehet 
az uralkodó család néhány tagjából, vezető állami hivatalnokokból és katonákból álló bé
csi központi hatalom, a közismerten gyengeelméjű uralkodó, V. Ferdinánd helyett a poli
tikai döntéseket hozó kamarilla jó néhány tagja Magyarország elszakadásától is tartott, ez 
akkor még nem volt reális veszély. 

Az Ausztriával való együttélés 300 éves tradíciójának ugyanis mély gyökerei voltak 
Magyarországon mind a köztudatban, mind pedig a politikában. A bécsi forradalom híré
re kitört március 15-i pesti forradalom, valamint az azt követő vidéki és fővárosi meg
mozdulások nem a birodalom egysége ellen irányultak, hanem a polgári fejlődés útjában 
álló gátakat, a neoabszolutizmus rendszerét kívánták elsöpörni. Igaz, a pesti forradalom 
12 pontban megfogalmazott követelései és a pozsonyi magyar országgyűlés törvényja-
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vaslatai között szerepeltek nemzeti követelések is, azonban csak olyan mértékben, 
amennyiben azok elősegítői, feltétlen velejárói voltak az ország polgári átalakításának. S 
miután a követelések az áprilisi törvényekben az ország belügyeire nézve szuverén ma
gyar kormány felállításával a nemzeti oldalról megvalósulni látszottak, a fejlemények e 
tekintetben is kielégítették a várakozásokat Magyarországon.1 

A békés megegyezés, „vértelen forradalom" eredményeként létrejött első felelős ma
gyar kormány a megelőző 25 év polgári átalakulásért folytatott politikai küzdelmeinek 
elismert vezetőiből alakult meg. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre és minisztertár
saira, köztük gróf Széchenyi Istvánra, Kossuth Lajosra, Deák Ferencre és a többiekre 
nem kis feladatok vártak. Hiszen - ma divatos kifejezéssel élve - teljes rendszerváltást 
kellett „levezényelniük" annak ezernyi szerteágazó részletével együtt. Az önmagában is 
nagy erőfeszítéseket igénylő feladat - az áprilisi kerettörvények tartalommal való megtöl
tése, tehát törvényjavaslatok kidolgozása, az államapparátus átalakítása, stb. - mellett 
pedig hamarosan új gondok jelentkeztek, a szociális mozgalmak és a nemzetiségi kérdés. 
1848 tavaszán és nyarán paraszti mozgalmakra, földfoglalásokra, munkástüntetésekre ke
rült sor, miközben tragikus gyorsasággal mélyültek el az ellentétek a magyar kormány és 
az ország lakossága nagyobb hányadát kitevő nemzetiségek politikai vezetői között.2 

E helyzetben a Batthyány-kormány egyértelműen abban volt érdekelt, hogy viszonya 
a központi hatalommal, Béccsel, zökkenőmentes legyen. Ez az érdekeltség ugyanakkor 
az udvar részéről is fennállt, legalább is mindaddig, amíg úrrá nem lett a birodalom nem 
magyar felében kiütött mozgalmakon. Ahhoz azonban idő kellett. A prágai felkelés leve
rése (1848. június 16.), a szard királyi hadsereg által támogatott velencei és milánói olasz 
forradalom felett aratott katonai győzelem (július 23-25., Custozza), majd a galíciai len
gyel mozgalom megrendszabályozása 1848 őszéig Bécs minden erejét igénybe vette. 

1848 áprilisától szeptember közepéig mindezek következtében tehát egyfajta modus 
vivendi állt be Magyarország és Ausztria viszonylatában. A két fél - legalábbis a felszí
nen - kölcsönösen tolerálta a másikat, azonban más-más megfontolások alapján. Míg 
ugyanis a magyar kormány véglegesnek és hosszú távra meghatározónak tekintette a bi
rodalomban és Magyarországon az 1848 tavaszán bekövetkezett változásokat, addig az 
udvart kezdettől az a hátsó szándék vezérelte, hogy a helyzet és az erőviszonyok kedvező 
alakulása esetén a magyaroknak tett engedmények egy jelentős részét vissza fogja vonni. 
Annak ugyan tudatában volt, hogy a jobbágyfelszabadítást például többé már nem lehet 
meg nem történtté tenni, a kicsikart demokratikus szabadságjogokon, valamint Magyar
ország új státusjogain azonban mindenképpen szűkíteni kívánt. S ahogy időben előre ha
ladva mindinkább úrrá lett a nehézségeken, politikája mindinkább fagyosabbá vált a ma
gyar kormánnyal szemben. A konfrontáció komolyabb jelei azonban csak augusztus
szeptember folyamán váltak kézzelfoghatóvá, addig Bécsnek, az említettek következté
ben, türtőztetnie kellett magát. 

Ez viszont azt is jelentette, hogy a magyar kormány az áprilisi hivatalba lépését köve
tő hónapokban olyan mozgásszabadsággal rendelkezett, melynek csak az Ausztriához fű
ződő, általuk is igényelt jó viszony feltételei szabtak határokat. 

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 299-337. 
~ A magyarországi szociális és nemzeti mozgalmakra 1848 tavaszán és nyarán 1. Spira György. A magyar 

forradalom 1949-49-ben. Budapest, 1959. 136-192. o. 
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A fenti állapot tehát a magyar kormányzat számára olyan helyzetet teremtett, melyben 
sor kerülhetett az önálló magyar haderő alapjainak megteremtésére. A Batthyány-
kormány élt ezzel a lehetőséggel, és ennek köszönhető, hogy a Béccsel történt szakítás
kor, 1848 őszén a többi európai forradalommal ellentétben a magyar forradalomnak nem 
szakadt vége, sőt abból európai jelentőségű és méretű szabadságharc nőtt ki. 

A magyar fegyveres erők szervezése a Batthyány-kormány időszakában több szálon 
és ütemben indult meg. Ennek során különböző típusú és jellegű alakulatok álltak fegy
verbe, melyek egyesítéséből, összeolvadásából alakult meg 1848 őszén, már a Batthyány-
kormányt követő időszakban, az egységes magyar honvédsereg. 

Sorrendben az első a nemzetőrség létrejötte volt.3 Nem véletlenül, hiszen a Nagy 
Francia Forradalom óta ez az intézmény, mely eredetét az amerikai függetlenségi hábo
rúból vette, általános példaként szolgált az európai polgári forradalmak számára. 

A magyar nemzetőrség spontán szerveződése már a március 15-i pesti forradalom 
másnapján megkezdődött - megalakítása a forradalom egyik fő követelése volt. A Pes
ten, majd Budán megalakuló nemzetőrség felügyeleti szerve, a főváros önkormányzatá
nak kebeléből alakult Rendre Ügyelő Választmány, toborzó felhívásában „minden becsü
letes ember" számára lehetővé tette az abba való belépést.4 

Ennél konkrétabban fogalmazott a minisztertársait megelőzve, már március 17-én 
miniszterelnöki megbízást kapott Batthyány Lajos gróf. Március 22-én a helyhatóságok
hoz intézett körlevelében a következőket írta. „Városokban s népesb helyeken a vagyo
nos osztályból olly őrsereg alkottathatnék, melly már együttartása által is a személy és 
vagyonbátorságot fenntartani képes leend." Pár nappal később e tárgyban pedig így nyi
latkozott: „A polgári szabadságra alapított társadalmi átalakulásnak biztosítéka ... a nem
zeti őrseregben keresendő".5 

Mindebből nyilvánvaló, hogy a nemzetőrség Magyarországon is a hagyományos ket
tős cél érdekében jött létre: a polgári forradalom vívmányainak védelmére, valamint az 
annak keretein túlmutató esetleges „communistikus" mozgalmak elfojtására. 

A törvényhatóságok öntevékenysége, valamint a miniszterelnök kezdettől érzékelhető 
központi szervező és irányító munkája eredményeként a nemzetőrség létszáma országo
san április végére elérte az 50-60 000 főt. Ez a Pest-Budán, az ország nagyobb városai
ban és néhány megyéjében alakult nemzetőrség létszámát tekintve tehát már spontán 
szerveződése fázisában meghaladta a szűkebben vett Magyarországon állomásozó, azaz a 
Budai Főhadparancsnoksághoz tartozó császári katonaság létszámát. E tény pedig bizo
nyára azok álláspontját erősítette Bécsben, akik - ha az említett hátsó gondolatoktól ve
zéreltetve is - a magyaroknak teendő engedmények szükségességét hangoztatták. A még 
rosszabbtól, a magyarországi mozgalom radikalizálódásától való félelem pedig egyene
sen oda vezetett, hogy a szerveződő nemzetőrséget a császári-királyi politikai hatalom 

3 Jelen tanulmánynak a nemzetőrség, valamint az első 10 honvédzászlóalj szervezéséről szóló része Urbán 
Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán (Budapest, 1793. a továbbiakban Urbán: Nem
zetőrség) c. monografikus feldolgozásán alapul. Ezért e részen belül csak ott alkalmazunk külön is jegyzete
ket, ahol munkájából szó szerinti idézeteket vettünk át, illetve ahol e tárgykörben más szerzők feldolgozását 
használtuk. 

Urbán: Nemzetőrség 13. o. 
5Uo. 17. és 28. o. 
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legfőbb magyarországi végrehajtó szerve, a budai Helytartótanács és az uralkodót képvi
selő István nádor utasítására jelentős számú lőfegyverrel is ellátták. 

Április közepén a jóváhagyott törvények alapján a nemzetőrség felállítása immár hi
vatalosan is megkezdődött. Az e tekintetben mérvadó 1848:XXII. törvénycikk úgy intéz
kedett, hogy az ország minden olyan férfi lakosa, akinek életkora a 20 és 50 év közé 
esett, valamint a törvényben előírt jövedelemmel, vagy vagyonnal rendelkezett, köteles
ségszerűen a nemzetőrség tagjává vált. A cenzus - a jövedelem, illetve vagyon - alsó 
határát a törvény fél teleknyi birtokban (minőségétől függően 12-30 holdban), vagy en
nek megfelelő értékű ingatlanban, illetve 100 forint évi tiszta jövedelemben szabta meg.6 

Mindezek alapján a korabeli becslések a szűkebben vett Magyarország (Horvátország, a 
Katonai Határőrvidék, valamint Erdély nélküli) 10 milliós lakosságának mintegy 10 szá
zalékával számoltak, mint „potenciális nemzetőrrel". 

A nemzetőri szolgálatra kötelezhető lakosságot először is össze kellett írni. A kormá
nyon belül a nemzetőrséggel kapcsolatos ügyeket kezdettől irányító miniszterelnök ezt 
április 21-én rendelte el a hatóságok számára, egyben a konkrét ügyek intézésére létre
hozta a közvetlen alárendeltségében működő Országos Nemzetőrségi Haditanácsot. 

Az elrendelt összeírás a maga teljességében végül is soha sem készült el. Ennek kü
lönböző okai voltak. Szerepet játszott benne a lakosság idegenkedése, a félelem minden 
fajta katonáskodástól, s így a nemzetőrség intézményétől is. Ez helyenként és esetenként 
az összeírás megtagadásához vezetett. Hasonló következményekkel járt a nemzetiségi 
kérdés kiéleződése, elsősorban néhány, túlnyomóan szlovák, illetve román lakta megyé
ben. Ezek súlyát jelezte Batthyány május 25-i intézkedése, melyben elrendelte, hogy „ott, 
hol a nemzetőrség iránt ellenszenv nyilatkoznék, az összeírás megtiltatik."7 

Az összeírás ugyanakkor a Katonai Határőrvidék áprilisban elvileg Magyarországhoz 
visszakerülő, túlnyomóan szerbek lakta részén meg sem kezdődhetett. Mire ugyanis a 
magyar kormány -júniusban - konkrét rendelkezési jogot kapott felette, már ki is tört a 
szerb felkelés. Hasonlóan alakult a helyzet Erdélyben, melynek Magyarországhoz való 
visszacsatolása, s az összeírás megkezdése idején a többséget alkotó román lakosság 
hangulata már magyarellenessé vált. Végül a Batthyány-kormány „hadügyi koncepciójá
ban" is változás állt be 1848 nyarán: a hangsúly a nemzetőrséggel szemben más jellegű 
alakulatok szervezésének irányába tolódott el. 

Április-május-június folyamán azonban még a nemzetőrség intézménye élvezett pri
oritást és szervezése terén végül is jelentős eredmények születtek. Június végén mintegy 
200 000, július első felében kb. 350-380 000 volt, szeptemberben pedig a 400 000-et is 
meghaladta az összeírt nemzetőrök száma. Az eredmények ismeretében mindjárt sor ke
rült a nemzetőri egységek kialakítására is. Ennél két alapvető szempont érvényesült, a te
rületi elv, valamint az a szervezési elképzelés, hogy a nemzetőrségnek gyalogos zászlóal
jakból és lovas osztályokból kell állnia. Az előbbi azt jelentette, hogy a nemzetőrség 
szervezése szempontjából minden megye önálló egységet képezett, melynek alapelemeit 
a megye helységei, illetve azok nemzetőrei alkották, akik létszámuktól függően szakasz-

6 Berkó István: Az 1848-49. évi szabadságharc hadkiegészítése. Hadtörténelmi Közlemények, 1957. 1-2. 
sz., 212. o. 

Urbán: Nemzetőrség 63. o. 
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ba (szakaszokba), vagy századba (századokba) szerveződtek. Minden hat század egy 
zászlóaljat képezett. A nagyobb városok elegendő számú nemzetőreiből alakult önálló 
zászlóaljak szintén az illető megye nemzetőrségéhez tartoztak. A lovas szolgálatra köte
lezett vagyonosabb nemzetőröket 2 századból álló osztályokba vonták össze. Az utóbbi
ak - 300 főre tervezett - létszáma azonban ritkán telt ki egy ugyanazon megyéből, ezért a 
lovas osztályok általában több megye lovas nemzetőreiből kerültek kialakításra. 

Ilyenformán a június végére összeírt mintegy 200 000 főnyi nemzetőrség akkor 116 
zászlóaljat és 48 lovas osztályt tett ki - valamint néhány tüzérüteget, miután több város
ban (köztük Aradon, Pesten, Pozsonyban és Selmecen) ilyenek is alakultak.8 A fenti be
osztás elsősorban ugyan csak papíron létezett, mégis, a későbbiekben megkönnyítette a 
nemzetőrség mozgósítását. 

Az 1848^9-es magyar nemzetőrség tipikus polgárkatonaság volt. Jellegénél, laza 
szervezeti kereteinél fogva, valamint hiányos fegyverzete és még hiányosabb kiképzett
sége következtében komoly harci feladatok ellátására nem volt alkalmas. 

Fegyverzet tekintetében például a nemzetőrség 1848 nyarán becslések szerint mintegy 
40 000 lőfegyverrel rendelkezett. Ez azt jelenti, hogy átlagban minden tizedik nemzetőr
nek jutott e fegyverből. A döntő hányad csupán különféle vágó- és szúrófegyverekkel -
kiegyenesített kaszával, vagy lándzsával, a paraszti munka „alkalmatos" használati esz
közeivel (baltával, cséppel, vasvillával), fokossal, csákánnyal stb. - rendelkezett. 

Egyenruhájuk általában nem volt - csak néhány gazdagabb helység engedhette meg 
magának, hogy nemzetőreit búzavirágkék uniformisba öltöztesse. (A nemzetőri csákó, 
mint a katona voltra utaló viseleti darab, már jobban elterjedt.)9 

Tisztjeiket maguk választották a nemzetőrök, a zászlóalj- és lovasosztály- parancsno
kokat azonban június elejétől, a nádor jóváhagyásával, Batthyány nevezte ki. Ez utóbbiak 
általában őrnagyi rendfokozatot kaptak, s nagyrészt a császári-királyi hadsereg egykori -
nyugalmazott, vagy kilépett - századosaiból kerültek ki. Ugyancsak a központi kormány
zat nevezte ki többnyire katonaviseltekből a zászlóaljak és lovas osztályok hadnagyi 
(esetleg főhadnagyi) rendfokozatú segédtisztjeit. A tisztválasztásnál elsősorban a tekin
télyelv, az illető vagyona, a társadalmi hierarchiában elfoglalt helye érvényesült, s csak 
kevésbé a katonai mesterség ismerete. 

Végül a nemzetőrség jó ideig csak „vasárnapi katonaságnak" számított, hiszen 80-
85 %-ban a föld népéből állván, a paraszti munka mellett, csak a hét végén volt ideje 
némi gyakorlatozásra. Ehhez, ugyancsak a kormány gondoskodása révén, a császári
királyi hadsereg magyar ezredeitől kaptak oda vezényelt altiszteket. 

A nemzetőrség, szervezésének első időszakában, karhatalmi funkcióját gyakorolta. A 
márciusi forradalmat követően a már említett szociális mozgalmak, illetve az ország több 
pontján jelentkező antiszemita megmozdulások többségének általában már maga a nem
zetőrség kivezénylése végett vetett. Összecsapásokra csak ritkán került sor. 

A nemzetőrség 1848 június végi szervezetére Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848— 
49-ben. Budapest, 1882.1. k., 46-49. o. 

9 Barcy Zoltán - Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. 1848/49 katonai szervezete, egyenruhái és 
fegyverzete.(A továbbiakban: Barcy - Somogyi) Budapest, 1986. 60-83. o. 
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A feladatkör június közepén tovább bővült, egyben minőségileg is megváltozott. En
nek oka a magyarországi szerb felkelés kitörése, valamint a horvát-magyar ellentétek 
kiéleződése volt. Az előbbi következtében a Batthyány-kormány június 11-én mozgósí
totta az országban állomásozó császári-királyi csapatok nagy részét, melyek sorra levo
nultak a Délvidékre. Ezek helyett a helyőrségi szolgálatot a nemzetőrségnek kellett át
vennie. Ugyanakkor sor került a nemzetőrség egy részének mozgósítására is. A kormány 
június végén, július elején e tárgyban kiadott utasításának megfelelően mintegy húsz me
gyének kellett nemzetőrei egy részét a délvidéki táborokba, illetve a horvátországi határ
ra, a Dráva folyó vonalára küldenie, általában egy hónap időtartamra, melynek leteltével 
a megyéknek új alakulattal kellett táborba szállt nemzetőrségüket felváltaniuk. A moz
gósítás eredményeként augusztus elején a délvidéki táborokban 22 000, a Dráva vonalán 
pedig 26 000 nemzetőr összpontosult. 

Az 1848-49-es szabadságharc előjátékaként 1848 nyarán folyó délmagyarországi „kis 
háború" kitörésének idején a nemzetőrség mellett már szerveződőben volt egy más típusú 
fegyveres erő is Magyarországon. Ennek születésében lényegében két fő ok játszott sze
repet. Részben az, hogy a magyar kormány, illetve annak hadügyminisztere az áprilisi 
törvények értelmében ugyan fennhatósági jogot kapott a birodalom haderejének Magyar
országon állomásozó része felett, az azonban sokáig kétséges volt, hogy ennek a gyakor
latban is sikerül-e érvényt szerezni. A másik, közvetlen ok egy, a kormányhoz 1848. 
május 15-én érkezett jelentés volt. Ebben báró Hrabovszky János altábornagy, szlavóniai 
főhadparancsnok arról tudósított, hogy a szerb fejedelemség Magyarország elleni táma
dása a küszöbön áll. (Ami így, ilyen formában nem következett be; Szerbia a későbbiek
ben „csupán" pár ezer önkéntest küldött a magyarországi szerb felkelők támogatására.) 

A hír, háttérben az említett bizonytalansággal, konkrét lépésre késztette a magyar 
kormányt. Még aznap döntés született egy 10 000 főből álló önkéntes sereg felállításáról. 
Batthyány másnap kiadott felhívása, illetve későbbi konkrét utasításai alapján az ország 
tíz nagyvárosában tíz zászlóalj szervezése kezdődött el, melyek hamarosan a honvéd el
nevezést kapták Az 1. és 2. Pesten és Budán, a 3. Szeged, a 4. Pozsony, az 5. Győr, a 6. 
Veszprém, a 7. Szombathely, a 8. Pécs, a 9. Kassa, a 10. Debrecen központtal alakult. 

Az egyes zászlóaljakat az illető, több megyére kiterjedő toborzási körzet helyhatósá
gai állították ki a területükön működő császári-királyi hadfogadó szervek bevonásával. A 
szervezés irányítója az Országos Nemzetőrségi Haditanácson keresztül maga Batthyány 
miniszterelnök volt. 

Az önkénteseknek három év szolgálatot kellett vállalniuk, az egészségi alkalmasság 
mellett azonban ez volt az egyetlen kritérium. A jelenkezőknél a vagyoni helyzetet nem 
vették figyelembe. Ezzel a Batthyány-kormány átlépett az alakulatok felállításánál hivat
kozott 1848:XXII., a nemzetőrségről szóló törvény keretein. Az udvar azonban, a már 
említett modus vivendi okán, nem emelt kifogást. 

Ez egyben azt jelentette, hogy az első honvédzászlóaljak szervezésénél Batthyányék, 
mintegy a magyarországi császári-királyi hadsereg szerveire rátelepedve, azok lehetősé
geit maximálisan kihasználták. A toborzás mellett részben a hadsereg készleteiből oldot
ták meg a felfegyverzés és felszerelés feladatait. S jelentős részben a császári-királyi 
hadsereg adta az első tíz honvédzászlóalj tisztjeit, valamint kiképző altisztjeit is. Az 
előbbieket Batthyány a nádor jóváhagyásával nevezte ki június elejétől folyamatosan, 
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önként jelentkezőkből. Számos, a későbbi szabadságharcban fontos szerepet játszott tiszt 
került át ekkor hivatalos áthelyezéssel a honvédsereghez, köztük Damjanich János, a ké
sőbbi tábornok, vagy Máriássy János, aki ezredes és hadosztályparancsnok és Szodtfried 
Nádor, aki a honvéd utászkar megalakítója lett. (Az első honvédzászlóaljak tisztikarának 
másik fele kilépett, illetve nyugalmazott császári-királyi tisztekből tevődött össze. 
Közülük szintén többen töltöttek be később fontos beosztást, így például Görgei Artúr, 
Klapka György és Ivánka Imre.) 

Az új alakulatok legénysége döntő részben a városi és falusi nincstelenek köréből 
verbuválódott, nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy az önkéntesek akkor tekin
télyesnek számító, 20 forintnyi foglalópénzt és viszonylag jelentős zsoldot kaptak. Át
lagban mintegy 10-12 %-ot tett ki azonban a fiatal, magasabb iskolai végzettséggel ren
delkező önkéntesek száma, akik komoly tudatosságot kölcsönöztek az alakuló 
honvédségnek. E jurátus ifjúság - zömük jogot végző, vagy végzett volt, de összefoglaló 
kategóriaként a műszaki, orvosi, teológiai, stb. tanulmányokat folytatókra is használták e 
kifejezést - a polgári átalakulás és a magyar nemzeti eszme elveit vallva, sőt a „világ
szabadság" korabeli értelmezése jegyében vállalta a katonáskodást. Nézeteik pedig ke
vésbé tanult katonatársaikra is hatottak. A korai felállításon, illetve az időben megszer
zett harci tapasztalatokon túl ez az erős tudati elem magyarázza, hogy az első tíz honvéd
zászlóalj a későbbi honvédsereg egyik elit részét képezte. Közülük is kettő emelkedett ki 
hallatlan hősiességével, a kezdetben Damjanich parancsnokolta 3., valamint a 9. kassai 
honvédzászlóalj. Ez utóbbi katonáinak rendhagyó veres sipkáját 1849 tavaszán kitünte
tésként rendszeresítették a honvédseregben. 

A nemzetőrséggel ellentétben „katonai fegyelmi törvények alatt álló" és minden tekin
tetben a kor reguláris hadseregeire jellemző szervezési elvek alapján alakított első hon
védzászlóaljak 1848 nyarán kerültek a hadszíntérre: kettő a drávai őrvonalat, nyolc a 
délvidéki táborokat erősítette. (Júliusban egy honvéd tüzérüteg felállítására is sor került 
Pest-Budán, noha az az eredeti tervben nem szerepelt.) 

A Batthyány-kormány időszakában a hadügy sarkalatos pontja volt a Magyarországon 
állomásozó császári-királyi katonaság kérdése, melynek helyzetét az áprilisban született 
1848:111. törvény részleteiben nem tisztázta. A miniszterelnöknek csak május 7-én sike
rült elérnie a birodalom hadseregének egysége felett féltékenyen őrködő udvarnál azon 
konkrét intézkedéseknek a kiadását, melyek e kérdéskört tisztázták. 

A május 7-i leiratok értelmében a császári-királyi hadsereg elvi egysége megmaradt, a 
haderő Magyarországon állomásozó része felett azonban a magyar kormány, illetve an
nak hadügyminisztere kapott rendelkezési jogot. A hadsereg központi igazgatását és irá
nyítását addig ellátó bécsi Udvari Haditanács megszűnt, hatáskörét a Lajtán innen a ma
gyar, azon túl az osztrák hadügyminisztérium vette át. A hadsereg irányában gyakorolt 
felségjogok - a hadsereg alkalmazása a birodalom határain kívül, a tisztek kinevezése, 
stb. -változatlanul az uralkodó kezében maradtak, az ő személyén keresztül testesítették 
meg a továbbiakban is a hadsereg egységét.10 

Urbán Aladár. A Batthyány-kormány hadügyi politikájának első szakasza (1848 április - május). (A 
továbbiakban: Urbán: Batthyány) Hadtörténelmi Közlemények, 1971. 2. sz., 211-235. o. 
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Ezzel az egyidejűleg az itáliai hadszíntérről hazatért és császári-királyi ezredesből tá
bornokká előlépett magyar hadügyminiszter, Mészáros Lázár, ténylegesen is a haderő 
Magyarországban állomásozó részének elöljárójává vált. Intézkedési jogkörét a csapa
tokkal szemben azonban nem közvetlenül, hanem azok területi parancsnokságain, az 
úgynevezett főhadparancsnokságokon keresztül érvényesíthette. Magyarországon és kap
csolt részeiben öt főhadparancsnokság működött , a budai, a zágrábi, a péterváradi, a te
mesvári és az Erdélyre illetékes nagyszebeni. 

A magyarországi császári-királyi haderő tekintetében Batthyányék két alapvető prob
lémával kerültek szembe. Az egyik az összetétel kérdése volt. A magyar fennhatóság alá 
került katonaság kétharmadát ugyanis nem magyarországi sorozású, szláv, osztrák-német 
és olasz legénységű ezredek tették ki. Ugyanakkor a magyar ezredek többsége az ország 
határain kívül, a birodalom más részein állomásozott. Ezen a magyar kormánynak, a mi
niszterelnök többszöri sürgetésére, szeptember közepéig jelentős mértékben sikerült 
változtatnia, jóllehet Bécs a csapatok kicserélésének elvi lehetősége ellenére - melyből a 
háborús helyzetre hivatkozva az itáliai tartományok magyar ezredeit eleve kizárta - ezt a 
folyamatot gátolni, lassítani igyekezett. Mégis, 1848 őszére az arány megfordult, a ma
gyarországi csapatok kétharmadát szeptemberben már magyar soralakulatok képezték." 

Súlyosabb volt a másik probléma, a tisztikar kérdése. Az abszolutizmus ideológiáján, 
a birodalom egységén és az uralkodóház feltétlen tiszteletén nevelkedett tábornokok és 
tisztek zöme ugyanis ellenségesen tekintett a forradalom eredményeként kialakult új vi
szonyokra. A főhadparancsnokságok vezénylői közül a zágrábi - Josip Jellačič báró-
sem a magyar kormánynak, sem pedig a magyar hadügyminiszternek nem engedelmeske
dett. Sőt, a horvátországi forradalmi és nemzeti mozgalomra támaszkodva, melynek ve
zetését hamarosan kisajátította, s azt magyarellenes irányba terelte, előbb burkoltan, majd 
egyre nyíltabban a magyar kormány megdöntésére készült. Bár az uralkodó, magyar kö
vetelésre, június 10-én horvát báni és főhadparancsnoki beosztásából felfüggesztette - az 
udvar számára ekkor még túl korai lett volna a magyarokkal a kenyértörés -, az intézke
désnek nem sikerült érvényt szerezni. Jellačič a helyén maradt, s a kamarilla titkos támo
gatásával folytatta a bécsi restaurációs elképzelésekbe illő tevékenységét. 

A Magyarországon parancsnokló többi tábornok egyelőre, kénytelen-kelletlen, aláve
tette magát az új helyzetnek. Megnyerésükre, meggyőzésükre, annak megértetésére, hogy 
a Habsburg-birodalom, s benne Magyarország átrendeződése nem katasztrófának tekin
tendő, hanem megmaradásának, sőt felvirágzásának egyedüli lehetősége, Mészáros és 
Batthyány sokat tett, ám kevés eredménnyel. Jól példázza ezt, hogy amikor június 11-én 
a kormány a szerbek elleni szegedi katonai tábor felállítását elrendelte, sokáig egyetlen 
tábornok sem akadt, aki annak parancsnokságát elvállalta volna.12 Nem mintha a szerb 
felkelést - amely, mint említettük, kezdetben a bécsi központi kormányzat ellen is irá
nyult - nem tekintették volna lázadásnak, ám szemükben a márciusi magyar forradalom, 
s az annak nyomán hatalomra jutott Batthyány-kormány sem számított sokkal kevésbé 
rebellisnek. Báró Bechtold Fülöp altábornagy, aki a mozgósított erők parancsnoka lett, 
de alvezéreinek többsége is, hasonlóan gondolkodott. Ennek következtében nem is igen 

11 Bona Gábor: Szabadságharc 1848-49-ben. (A továbbiakban: Bona: Szabadságharc) In: Magyarország 
hadtörténete. (Főszerk.: Liptai Ervin, szerk.: Borús József) Budapest, 1984.1. k., 460. o. 

12 Mészáros Lázár emlékiratai. (Sajtó alá rendezte Szokoly Viktor) Pest, 1867.1. k., 63. o. 
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törekedtek döntő győzelemre a szerbek felett. Hiszen a dolgok logikájából ők is arra a 
következtetésre jutottak, mint a bécsi udvar: a mai ellenfél holnapra szövetséges lehet. 

A délvidéki háborúnak azonban lett egy ezzel ellentétes következménye is. A háború 
négy hónapja önmagában is megrendítette a császári-királyi hadsereg egységét Magyar
országon. Egyrészt azzal, hogy a hadsereg volt fegyvertársaival, a szerb felkelőkhöz 
csatlakozott szerb határőr ezredekkel került szembe, másrészt azáltal, hogy a sorkatona
ság magyar ezredei együtt táboroztak és közösen vívták harcaikat a nemzetőr és honvéd 
alakulatokkal. Ennek során baráti, fegyvertársi viszony alakult ki közöttük, ami jelentő
sen átformálta a magyar soralakulatok arculatát. Jelentette ez elsősorban az eladdig a 
hadseregben szinte ismeretlen nemzeti elv térhódítását. A hazafias jelszavakkal harcba 
induló magyar honvédek és nemzetőrök példáját hamarosan a soralakulatok magyar ka
tonái is átvették és visszhangozták. Ám érvényes volt ez a nem magyar ezredekre is. A 
szláv testvériség fellendülő eszméje jegyében a Magyarországon állomásozó cseh és ga
líciai ukrán alakulatok legénysége egyre kevesebb „meggyőződéssel" harcolt például a 
szerbek ellen. E két szélsőség között, középen, néhány olasz ezred állt. Ezek egyikének, 
a 23. Ceccopieri gyalogezrednek a katonái június 11-én a Pesti Károly laktanyában véres 
összecsapást provokáltak az 1. és 2. honvédzászlóalj szintén ott szállásoló katonáival, 
mivel tisztjeik elhitették velük, hogy a magyar önkénteseket majd az itáliai felkelés leve
résére vetik be.13 A szintén olasz 16. Zanini gyalogezred két zászlóalja ezzel szemben a 
szerb felkelők, később pedig a horvátok ellen „vitézkedett". Nem kis részben annak kö
szönhetően, hogy ők viszont a szerb és horvát határőrök itáliai „működéséért" kívántak 
elégtételt venni. 

A nemzeti gondolat, valamint a „szabadság, testvériség, egyenlőség" jelszavával 
fémjelzett polgári ideológia a legénység mellett természetesen az alsóbb tisztikart sem 
hagyta érintetlenül. S noha olyan példa, mint Lenkey János kapitányé, aki magyar hu
szárszázadával május végén Galíciából egyszerűen hazaszökött, 1848 őszéig csak elvétve 
fordult elő, a császári-királyi hadsereg tisztikarának addigi egysége megbomlott. A tiszti 
testület 1848 őszére már különböző nézetű csoportokra oszlott. 

A császári-királyi haderővel szembeni fenntartások, valamint az európai és a magyar
országi helyzetben bekövetkezett változások következtében a július 5-én megnyílt első 
magyar népképviseleti országgyűlés a hadügy vonatkozásában fontos döntéseket hozott. 
Kossuth pénzügyminiszter július 11-i híres beszédében a háborús veszélyekre hivatkozva 
- köztük az orosz csapatok fenyegető közelségére a román fejedelemségekben - a kor
mány nevében a magyar hadsereg 200 000 főre emelésének, valamint ehhez 40 000 000 
forintnyi hitelnek a megszavazását kérte a törvényhozástól. Mondanivalóját igazából még 
be sem fejezhette, amikor a ház egy emberként talpra ugorva kiáltotta a Megadjuk!-ot. 

Az elfogadott elvi döntés konkrét részleteinek kidolgozását az országgyűlés Mészáros 
hadügyminiszterre bízta. Mészáros pár nap alatt elkészített törvényjavaslata a Batthyány-
kormány, s mindenekelőtt a miniszterelnök felfogását tükrözte. Ez azt jelentette, hogy az 
első ütemben besorozandó 50 ezer újoncból a császári-királyi hadsereg magyar ezredei 
nyertek volna kiegészítést. Batthyányék ezzel kívánták elejét venni az udvar esetleges 
tiltakozásának. 

Urbán Aladár: Az 1848. május 10-ei katonai vérengzés a budai várban. Hadtörténelmi Közlemények, 
1968. l.sz., 71-92.0. 
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Csakhogy a javaslat ilyen formájában sem a képviselők többsége, sem pedig a közvé
lemény számára nem volt elfogadható, hiszen az újoncokra többek között éppen a csá
szári-királyi hadsereg megbízhatatlansága miatt volt szükség! A képviselők többsége 
ezért amellett tört lándzsát, hogy az újoncokat „magyar lábra kell állítani", azaz honvéd
zászlóaljakat kell képezni belőlük. 

Az ezzel kapcsolatos viták egy hónapon át tartottak, míg végül is kompromisszumos 
megoldás született. Az augusztus 23-án elfogadott törvény úgy intézkedett, hogy az újon
cok kisebb feléből a 15 magyarországi sorozású sorgyalogezred itthon állomásozó 3. 
zászlóaljai kapnak majd kiegészítést, egyben felállítják ezen ezredek tartalék osztályait 
(ezredenként 2 századot), továbbá a 12 magyar huszárezred 12 tartalék századát. A kiállí
tandó katonák nagyobb részéből pedig új honvédzászlóaljakat képeznek. A törvény egy
ben kitért az újoncozás részletkérdéseire: a katonaköteles korosztályok kijelölésétől (18-
19-20-21 évesek) kötelező hatósági összeírásukon át a sorozás lebonyolításának 
(sorshúzás) mikéntjéig.14 

A katonaállítási törvénynek egyelőre azonban csak elvi jelentősége volt, mivel annak 
életbe léptetéséhez az uralkodó beleegyezésére volt szükség. Az pedig egyre késett. 

A szeptember második felében elrendelt katonai összeírás megkezdéséig némi előre
haladás mégis történt. 1848. július 20-án Batthyány további négy honvédzászlóalj felállí
tását rendelte el - Erdélyben. Különböző nehézségek következtében ebből azonban csak 
a kolozsvári 11. és a marosvásárhelyi 12. alakult meg.15 

Augusztus 13-án újabb rendelet látott napvilágot. A kormány ennek értelmében olyan 
önkéntes nemzetőri csapatok kiállítására utasította a helyhatóságokat, melyeknek szinte 
minden tekintetben az első honvédzászlóaljaknál alkalmazott feltételek szerint - önkén
tesség, hadi fegyelem, a háború idejére való szolgálatvállalás, azonos zsold, a cenzus fi
gyelmen kívül hagyása - kellett szerveződniük.16 Az ily módon kiállított csapatok gyüle-
keztetésére négy táborban, Veszprémben, Vácott, Szolnokon és Aradon került sor. Ennek 
eredményeként szeptember végére az önkéntes nemzetőrség létszáma elérte a 12 000 főt, 
mely mintegy 15 zászlóaljat tett ki.17 

Az önkéntes nemzetőrség szervezésére alapvetően két okból került sor. Egyfelől 
azért, mert a Batthyány-kormány előzetes várakozásai a délvidéki háborúval kapcsolat
ban nem teljesültek. Augusztusra nyilvánvalóvá vált, hogy gyors győzelem helyett hosz-
szabban elhúzódó hadműveletekre kell felkészülni. Erre pedig a mozgósított nemzetőr
ség, jellegénél fogva, alkalmatlan volt. A mozgósítást, a váltások megszervezésének 
amúgy is nehézkes rendszerét tovább bonyolította, hogy az a nyári mezőgazdasági mun
kák idejére esett. így olyan szélsőséges esetek is előfordultak, hogy a túlnyomóan pa
raszti népességből álló nemzetőr alakulatok, felváltásukat be sem várva, elhagyták őrhe
lyüket és hazamentek - aratni. Az önkéntes nemzetőrséggel a délvidéki táborokba és a 
Dráva mentére mozgósított nemzetőri zászlóaljakat óhajtotta végleg felváltani a kor
mány. 

Berkó István: i. m. 215-216. o. 
15 Gelich Rikhárd: i. m. I. k., 279. o. 

Urbán: Nemzetőrség 176. o. 
17 Uo. 185-195.0. 
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A másik alapvető ok, amely a kormányzatot ezeknek az új alakulatoknak a felállításá
ra sarkallta, részben az előbbiből is következett. Jellačič a horvátországi császári-királyi 
csapatok élén egyre nyíltabban készülődött a katonai intervencióra Magyarország ellen, s 
ennek ellenében fegyveres erőt kellett teremteni. Ehhez hiányzott akkor még a katonaállí
tási törvény, foganatosítását később pedig az udvar hátráltatta. így Batthyányék számára 
nem maradt más megoldás, mint hogy ismét a nemzetőrségről szóló 1848:XXII. törvény 
mögé bújva, de annak kereteit meghaladóan, nevében nemzetőr, de valójában a honvéd
zászlóaljakhoz hasonló reguláris alakulatokat hozzanak létre.18 

Az önkéntes nemzetőrség létrehozásának különös jelentősége lett Jellačič támadásá
nak elhárításában. Az 1848. szeptember 29-én Pákozdnál győzelmet aratott 16 000 főnyi 
magyar sereg több, mint egyharmadát ugyanis ilyen jellegű alakulatok alkották.19 

Jellačič csapatai szeptember 11-én bekövetkezett inváziójának hírére Batthyány for
radalmi lépésre szánta el magát. Szeptember 14. és 20. között kiadott rendeleteivel ér
vénybe léptette a katonaállítási törvényt.20 A miniszterelnök, valamint az őt támogató or
szággyűlés ezzel a tettével letért a „törvényes forradalom" addigi útjáról. Az események 
résztvevői csak az uralkodó október 3-i kiáltványból tudhatták meg, hogy Jellačič 
„őfelsége akaratát" megvalósítani jött Magyarországra. Ez a kiáltvány nyilvánította 
semmisnek Batthyány fenti, újoncállítással kapcsolatos utasításait is. 

A magyar forradalom vezetői azonban nem hátráltak meg. Ezt a forradalom táborán 
belül sem a végig prioritást élvező jogi felfogás, sem pedig a formákra csak kevésbé adó, 
a radikális szárnyhoz kötődő nézetek nem tették lehetővé. A törvényes formákat Jellačič 
támogatásával - melynek írásos bizonyítékai már szeptember 27-én a magyar kormány 
kezébe kerültek - az udvar hágta át elsőnek. Az újoncozás meghirdetése e tekintetben 
majdnem jogszerű ellenlépésként volt értékelhető, de semmiképpen nem állt arányban az 
uralkodó immár nyílt esküszegésével. Az új helyzetben a bécsi kormányzattal szemben 
az áprilisi vívmányokat törvényes eszközökkel többé már nem lehetett megvédeni. Ezt a 
magyar forradalom tábora felismerte, s nagy többségében vállalta a következményeket. 

Az Ausztriával mindvégig együttműködésre törekvő Batthyány politikája szeptember 
végére, az udvar magatartása következtében, lehetetlenné vált. Miniszterelnöki posztjáról 
távozva azonban az ország elsődleges fontosságúvá előlépett kérdése, a katonai védelem 
tekintetében jól előkészített helyzetet hagyott hátra. S ez egyik elévülhetetlen érdeme. 

Bécs és a magyar országgyűlés október elején bekövetkezett szakítása után egyértel
művé vált, hogy az udvar katonai erővel óhajtja megvalósítani Magyarországgal kapcso
latos elképzeléseit. Számítását azonban keresztülhúzta az október 6-án kitört bécsi forra
dalom. A császárváros „megrendszabályozása", majd a hadjáratra való felkészülés 
másfél hónapot vett igénybe, ami viszont ugyanannyi időnyereséget biztosított Magyar
ország számára. Ez azt jelentette, hogy Magyarország, leszámítva a perifériáin folyó 
nemzetiségi háborúkat, lényegében békés körülmények között, zavartalanul folytathatta 
honvédelmi előkészületeit. Ezt a lehetőséget az ország új kormányának, a Kossuth elnök
lete alatt álló OHB-nak sikerült maximálisan kihasználnia. 

Urbán: Nemzetőrség 169-178. o. 
Uo. 195. o. 
Urbán: Batthyány 660-693. o. 

— 13 — 



A legfontosabb feladat a hadsereg létszámának szaporítása volt. A még a Batthyány 
kormány időszakában, szeptember utolsó hetében elkezdődött sorozás eredményeként 
december közepéig több, mint 50 000 újoncot állított ki az ország.21 Az imponáló ered
mény mögött jól olajozott gépezet, lelkesedés és hatalmas munka állt. A szervezés de
centralizált módon folyt. Mivel a törvény szerint minden 127 lakos után 2 újoncot kellett 
kiállítani, a kulcsszámokat a hadügyminisztérium megküldte a megyéknek (valamint az 
önálló törvényhatóságú városoknak). Ez utóbbiak a területükön található települések la
kosságszáma arányában osztották fel a kivetett kvótát, egyben gondoskodtak annak tel
jesítéséről. A megyék székhelyei általában egy-egy alakuló honvédzászlóalj központjai is 
voltak, melyek felszereléséről, ruházatáról - sőt lehetőség szerint fegyverzetéről is - a 
megyének kellett gondoskodnia: a központi irányítás a lehető legteljesebben kiaknázta a 
hagyományos vármegyei önkormányzatban rejlő lehetőségeket, a helyi erőforrásokat. 

Az újoncozás helyzetéről a helyhatóságok a hadügyminisztériumnak tartoztak beszá
molni, az pedig az Országos Honvédelmi Bizottmánynak volt köteles időről-időre jelen
tést tenni.22 A honvédelmi szervező munka csúcsán tehát a kormány állt, mely, a dolgok 
állásáról folyamatosan értesítve lévén, gyakorta operatív beavatkozással hárította el az 
esetleges akadályokat. A Bizottmány irányította továbbá központilag az új alakulatok fel
szerelését. Erre külön országos fegyverzeti, valamint ruházati bizottságot hoztak létre. Az 
újoncozás, egyben az egész honvédelmi szervező munka legfőbb irányítója maga Kos
suth volt, aki tevékenységével, munkabírásával már kortársai csodálatát is kiváltotta. 

Végül fontos tényezőt jelentett a lelkesedés, noha e tekintetben nem teljesen egységes 
a kép. Voltak helységek például, ahol csak karhatalom segítségével sikerült kiállítani a 
kivetett újoncokat. Eléggé általános volt továbbá, hogy a sorsot húzott gazdagabbak pén
zért mást fogadtak meg maguk helyett katonának. 1848 őszén azonban általánosságban 
még igen erős volt a tudati tényező: a félelem attól, hogy a császári győzelem esetleg 
visszaállítja a korábbi jobbágyrendszert, a magyar nemzeti érzés és a haza védelme jel
szavának térhódítása. 

Az újoncozás mellett az alakuló honvédsereg másik fő forrása a sorkatonaság lett. A 
magyarországi császári-királyi csapatok körében 1848 októbere-novembere folyamán 
forrongó jelenetek játszódtak. Bécs és Pest szakítása idején egymást követték a hozzájuk 
intézett felhívások: az uralkodó esküjükre hivatkozva „a császári zászlóhoz való visszaté
résre" szólította fel őket, a magyar kormány viszont az áprilisi magyar alkotmány meg
védésére tett fogadalmuk alapján fennhatóságának további elismerését követelte tőlük. A 
legénység számára a már korábban említett okok - elsősorban magyar nemzetiségük
alapján általában könnyű és egyértelmű volt a választás. (Bár meg kell jegyeznünk, hogy 
az úgynevezett magyar soralakulatok több esetben csak a nevükben voltak magyarok. A 
szabadságharchoz csatlakozó 60. Wasa gyalogezred legénységének kétharmada, a 2. 
Sándor cár gyalogezred katonáinak pedig több, mint egyharmad része például szlovák 
anyanyelvű volt.23) A közkatonák és az altiszti kar nagy része letépte ruházatáról az ural-

" Bona: Szabadságharc 469. o. 
" Ember Győző: Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén. In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 

150. évfordulójára, Budapest, 1952. 240-241. o. 
" Bona Gábor: Szlovák katonák az 1848-49-es magyar honvédseregben. (A továbbiakban: Bona: Szlo

vák katonák) Megjelenés alatt. Magyar-Szlovák Kulturális Alapítvány, Budapest, 1996. 
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kodóház fekete-sárga zsinórzatát, helyébe a honvédek veres színű zsinórzatát varrta és 
alakulatát honvéddé nyilvánította.24 Nehezebbnek találta ugyanakkor a választást a sok
nemzetiségű tisztikar. Esetükben többnyire szintén a nemzeti hovatartozásnak volt meg
határozó szerepe, ám más tényezők is fontos szerepet játszottak. Ezek skálája a polgári 
liberális eszmék vállalásától a nemzeti haladó célok egyetemességének és egymásra 
utaltságának felismerésén át a karrierizmusig terjedt - forradalmi hadseregben gyors az 
előrehaladás. A különböző motivációk mindenesetre oda vezettek, hogy nem csak a ma
gyar tisztek zöme maradt meg a honvédsereghez csatlakozó alakulatánál, hanem számos 
lengyel, német, osztrák, mellettük pedig olaszok, csehek, sőt szerbek és horvátok is.25 

A magyarországi sorozású és itthon lévő császári-királyi alakulatok kevés kivétellel -
a nagyrészt román legénységű erdélyi 31., 51. valamint a 62. gyalogezred néhány zász
lóalja leszámításával - 1848 októbere folyamán tehát a magyar kormány fönnhatóságát 
fogadták el. Hasonlóan döntött az olasz legénységű 16. Zanini gyalogezred két zászlóal
ja, valamint a szintén olasz 23. Ceccopieri gyalogezred több száz katonája, akik ezredük
től elszökve önkéntes csapatot alakítottak a honvédsereg kötelékében (Frangepán csa-
pat26). 

így összesen 21 sor-, 1 gránátos, 4 (székely) határőr zászlóalj, valamint 7 huszárezred 
lett akkor szervezeti kereteit megőrizve az alakuló honvédsereg részévé.27 A Magyaror
szágon állomásozó, de a császári oldalt választó soralakulatok több száz magyar katonája 
- elsősorban a 31., 51. és 62. gyalogezredtől - ugyanekkor átszökött az alakuló honvéd
zászlóaljakhoz. Velük, valamint az október-november folyamán az osztrák örökös tar
tományokból a „haza hívó szavára" hazatért másfél ezrednyi huszárral együtt a honvéd
sereghez állt császári-királyi katonák száma elérte a 30 000 főt.28 

A fenti alakulatok csatlakozásával, valamint a már meglévő honvédzászlóaljakkal lét
rejött a szerveződő honvédsereg gerince, egyben az új egységek szervezése is könnyebbé 
vált. Az újoncozás eredményeként szervezett alakulatok a csatlakozó császári-királyi 
csapatoktól, valamint az első honvédzászlóaljaktól kiképző kereteket kaptak, s annak al
tisztjeiből, tisztjeiből került ki tisztikaruk nagyobb része. így kiképzésük és vezetésük a 
katonamesterséghez értő, harci tapasztalatokkal rendelkező szakemberek kezébe került. 

" Luzsénszky Pál, Bónis Sámuel, Pázmándy Dénes és Csány László országgyűlési, illetve kormánybizto
sok jelentése a parndorfí táborból, 1848. október 18. Barta István (szerk.): Kossuth Lajos Összes Munkái. 
XIII. k., 242-243. o., valamint Kossuth tudósítása az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz, Parndorf, 1848. 
okt. 23.: uo. 276-277. o. 

25 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848/49. (A továbbiakban: Bona: Tábor
nokok) Budapest, 1983. 18-23. és 66-84. o. 

26 Gelich: i.m. I. k., 280. o. 
27 A csatlakozott alakulatok a következők voltak: a 2. Sándor cár gyalogezred három, a 16. Zanini gyalog

ezred 1. és 2., a 19. Schwarzenberg gyalogezred 3., a 32. Estei Ferdinánd gyalogezred 3., a 33. Gyulay gyalog
ezred 3., a 34. Vilmos gyalogezred három, a 37. Máriássy gyalogezred 3., a 39. Dom Miguel gyalogezred há
rom, a 48. Ernő gyalogezred 3., az 52. Ferenc Károly gyalogezred 3., a 60. Wasa gyalogezred három, a 62. 
Turszky gyalogezred 2. zászlóalja, a 14. (első székely) és a 15. (második székely) határőrezred két-két zász
lóalja, illetve a Weissl gránátos zászlóalj, továbbá az 1. Császár huszárezred 8, a 2. Hannover huszárezred 8., a 
3. Ferdinánd huszárezred 8., a 4. Sándor huszárezred 6., a 6. Württemberg huszárezred 8., a 9. Miklós huszár
ezred 8., a 10. Vilmos huszárezred 4., valamint a l l . Székely határőr huszárezred 4 százada. 

" Október-november folyamán a 4. huszárezred 2, a 8. Koburg huszárezred 8., a 10. Vilmos huszárezred 
4., valamint a 12. Nádor huszárezred 3 százada szökött haza az osztrák örökös tartományokból. (Redvay Ist
ván: Huszáraink hazatérése 1848^9-ben. Budapest, 1941.) 
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A császári-királyi hadsereg egy részének csatlakozása, valamint a más jellegű - ön
kéntes-nemzetőr, és a Jellačič támadása idején létrejött különféle önkéntes - csapatok 
egyidejű megléte 1848 őszén szükségessé tette a hadsereg egységesítését. Ennek érdeké
ben az Országos Honvédelmi Bizottmány november 27-én rendeletet adott ki, melynek 
értelmében a különböző eredetű katonai formációkból egységes honvédsereg alakult. Az 
egykori soralakulatok ezzel „hivatalosan" is a honvédsereg részeivé váltak. A sorzász-
lóaljak eredeti ezred- és zászlóalj számukat, valamint nevüket azonban egészen 1849 jú
niusáig megőrizték, csak akkor kaptak honvédzászlóalj-sorszámot, a huszárezredek pedig 
végig régi számukon és nevükön szerepeltek a honvédseregben.29 A fenti intézkedés 
nyomán megkezdődött az önkéntes nemzetőri zászlóaljak honvéddé történő átminősítése, 
mely 1849 tavaszán zárult le. Ugyancsak e rendelet alapján vált honvéd alakulattá néhány 
önkéntes csapat, például a Zrínyi, melyből a 35., a Hunyadi, melyből az 50., valamint a 
Bocskai, melyből pedig az 52. honvédzászlóalj jött létre. 

Nem lett viszont a honvédsereg része a nemzetőrség, melynek komoly hadviselésre 
való alkalmatlanságát és alkalmazhatatlanságát a forradalmi Bécs megsegítésére vívott 
schwechati csata (október 30.) egyértelműen bebizonyította. A későbbi válságos idő
szakok azonban Kossuthékat is többször arra kényszerítették, hogy mozgósított nemzet
őröket vessenek be nyílt csatában - népfelkeléssel kombinálva - reguláris császári csapa
tokkal szemben. A szabadságharc későbbi menetében azonban inkább csak belső, kar
hatalmi funkciót gyakorolt a nemzetőrség. Főként helyőrségi feladatokat látott el a hátor
szágban, valamint a senki földjén - vagyis azokon a területeken biztosította a magyar 
kormány fennhatóságát, melyekre a szemben álló felek hadműveletei nem terjedtek ki; 
lényegében az e feladatkör részeként mozgósított kisebb és jobban felfegyverzett alakula
taik részt vettek a szerb, román és szlovák nemzetiségi felkelők elleni harcokban. 

Az 1848 őszén megindult hadseregszervezés első szakaszának határát a császári had
sereg december közepén megindított általános támadása képezte. Erre az időpontra Ma
gyarországnak már 100-110 000 fős honvédsereget sikerült létrehoznia és felszerelnie. 

Fegyvernemeként ez a következő erőket jelentette. A gyalogság zászlóaljainak száma 
meghaladta a százat, e számból 62-t a honvédzászlóaljak, 26-ot az egykori sorzászlóal
jak, több, mint 10-et pedig a még honvéddé nem alakult önkéntes nemzetőrzászlóaljak 
tettek ki. A zászlóaljak közel fele, 48, újonnan felállított alakulat volt. Összlétszámuk 
mintegy 80 000 före rúgott.30 Szervezeti tekintetben a zászlóaljak önállóak voltak. Az ez
red-kötelék - leszámítva az egykori soralakulatokat, melyeknél viszont a gyakorlatban 
nem volt jelentősége - nem létezett. Egy-egy zászlóalj hat századból állt. 

A kizárólag a könnyűlovassághoz tartozó huszárezredekből álló lovasság alapját a 
haszaszökött huszárokkal együtt 9 ezredre nőtt egykori császári-királyi huszárezredek 
képezték. Ezek mellé további 8 új ezred szervezése kezdődött el október folyamán, me
lyek közül három a császári hadseregben visszamaradt ezredeket, az itáliai hadszíntéren 
harcoló 5.-et és 7.-et, valamint a Csehországból hazatéréssel többször is hiába próbálko
zó 12.-et volt hivatva pótolni. Az egyenként 8-8 századból (4-4 osztályból) álló huszár
ezredek közül december közepén jobbára még csak a régiek voltak bevethetők, melyek a 

29 Gelich. i.m. I. k., 458^59. o. 
30 Bona: Szabadságharc 470. o. 
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sorzászlóaljakhoz hasonlóan szintén kiegészítést kaptak az újoncokból. E 72 század 
mellett összesen tízegynéhányat tett ki az új ezredek már harcra kész századainak száma. 
Ez létszámban kb. 8 500 főt jelentett.31 A lovasság legénységének nagy többségét tehát 
évek óta szolgáló katonák tették ki. Ennek a szabadságharc első időszakában különös je
lentősége lett, mivel a kezdeti visszavonulások következtében a háború súlya elsősorban 
rájuk nehezedett. A zömmel újoncokból álló gyalogságot önfeláldozó utóvédharcaival a 
huszárság tehermentesítette, míg azok k*ellő harci tapasztalatokat szerezve valóban csata
döntő fegyvernemmé nem váltak. 

A honvéd tüzérség megalakításában szintén egy császári-királyi alakulatnak, az 5. 
Bervaldo tüzérezrednek volt fontos szerepe. A törzsével és ütegei nagy részével Pest-
Budán diszlokáló ezred lövegeit az októberi fordulatot követően a magyar hadügyminisz
térium lefoglalta, cseh és osztrák-német nemzetiségű katonáit pedig a fővárosban sorra 
alakuló honvéd ütegek legénységének betanítására vette igénybe. Az ily módon nyert 60 
löveggel, majd a beinduló löveggyártás eredményeként december közepén a honvéd tü
zérség 32 tábori üteggel, ütegenként 6-8, azaz összesen 250-260 löveggel, s a tüzérség
hez beosztott szekerészkar legénységével együtt mintegy 4-5 000 főnyi személyzettel 
rendelkezett. Ezt a magyar kézre került várak mintegy 500 vár- és ostromlövege, vala
mint 600 tüzére egészítette ki.32 

A fő fegyvernemek mellett 1848 őszétől sorra alakultak az egyéb szükséges „hadi 
testületek". A műszaki feladatok ellátására 3 utász zászlóalj szerveződött, valamint egy 
hidász század.33 A szállítási és tüzérségi vontatási igények kielégítésére megalakult a 
szekerészkar. Létrejött a honvéd vezérkar, a hadmérnöki, valamint az egyéb szakfelada
tokat ellátó hadbírói, katonaorvosi, hadbiztosi és hadlelkészi testület. 

A honvédsereg, valamint az egyes fegyvernemek működésének, elméleti (hadászati
harcászati) és gyakorlati segítésére katonai szakkönyvek és szabályzatok kerültek kiadás
ra. E munkák a császári-királyi hadseregben használatos kézikönyvek és szabályzatok 
fordításával születtek, alkalmanként és helyenként a magyarországi viszonyokhoz és a 
forradalmi helyzethez igazítva.34 

Ami a hadsereg legénységének összetételét illeti, az többé kevésbé tükörképe volt az 
országnak. A katonák 80-85 %-a a parasztságból származott, elsősorban a nincstelenebb 
rétegekből. A városok polgárságát szintén inkább „az alsóbb néposztályok" képviselték. 
Az ősztől alakuló csapatoknál ismét jeleskedett az első tíz honvédzászlóaljnál már emlí
tett jurátus ifjúság. Különösen sokan álltak be közülük a tüzérséghez és a többnyire volt 
műszaki hallgatóknak is köszönhetően a tüzérség igen hamar a honvédség császáriak ál
tal is respektált fegyvernemévé vált. Nemzetiségi tekintetben konkrét adataink nincsenek 

1 Bona: Szabadságharc 470. o. A honvédsereg lovasságának összefoglaló történetére 1.: Kedves Gyula: A 
szabadságharc hadserege. I. A lovasság. Budapest, 1992. 

32 Bona: Szabadságharc 470. o. A tüzérség modern feldolgozására I.: Csikány Tamás: A magyar tüzérség 
az 1848/49-es szabadságharcban. In: Enzsöl Gyula (szerk.): A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése, Bu
dapest, 1991.39-76.0. 

33 Vidos Géza: A honvédsereg műszaki szolgálata 1848-49-ben. Magyar Katonai Szemle, 1939. IV. k., 
212-229.0. 

4 A szabadságharc folyamán központilag és helyileg mintegy húsz katonai szabályzat és utasítás jelent 
meg nyomtatásban a nemzetőrség és a honvédség egésze, illetve fegyvernemei számára, melyek közül az első
ket Gál Sándor császári-királyi hadnagy - végül honvédtábornok - készítette. 
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ugyan, de a helyhatóságokra kivetett újoncozási kvóták, az ország lakosságának nemzeti
ségi megoszlása, valamint a felállított alakulatok ismeretében kiszámítható, hogy a sza
badságharc során a honvédseregben megfordult közel 200 000 katona kb. 40 %-a nem a 
magyar etnikumhoz tartozott. A szlovákok mintegy 30 000, a magyarországi románok -
1849 tavaszától az erdélyiekkel együtt - kb. 25 000 honvédet adtak a szabadságharcnak. 
Ugyancsak jelentős számban lettek honvédek - az erdélyi szászokat leszámítva - a néme
tek, a kárpátaljai ruszinok, vagy például a délvidéki bunyevácok, valamint feltűnően je
lentős számban a zsidók, akiknek kirekesztettségét éppen az 1848-as forradalmi törvé
nyek szüntették meg Magyarországon.35 

Sokszínű volt a honvédsereg tisztikara is, melynek összetétele azonban nem annyira 
az ország, mint inkább a császári-királyi hadsereg tisztikara nemzetiségi megoszlását tük
rözte. 1849 nyarán a honvédsereg tábornoki karában a magyarok mellett ott szolgált a 
német Carl Graf Leiningen-Westerburg - nem számítva a magyarországi németségből 
származó Aulich Lajost és Schweidel Józsefet - , az osztrák Ernst Poelt Ritter von 
Poeltenberg, a francia eredetű angol Richard Guyon de Beaufre, a horvát Knezič Károly 
és a szerb származású, ám hungarus szemléletű Damjanich János, nem szólva a három 
lengyelről, Bemről, Dembinskiről és Wysockiról. A honvéd tisztikar meghatározó kate
góriája kezdetben minden tekintetben a volt császári-királyi tisztek csoportja volt. Ezt a 
csoportot a honvédseregben 1848 őszétől szolgálatot vállalt mintegy 1 500 aktív, vala
mint néhány száz volt - kilépett, illetve nyugalmazott - tiszt alkotta. Az egykori császári-' 
királyi tisztek mintegy harmada 1848-49 fordulóján, a válságosra fordult hadihelyzet kö
vetkeztében elhagyta a honvédsereget. Helyüket a felsőbb parancsnoki beosztásokban a 
rangban alattuk álló és fiatalabb, volt császári-királyi tiszttársaik vették át. Ennek, vala
mint a honvédsereg későbbi, állandó bővítésének következtében az egykori hadnagyok
ból és főhadnagyokból őrnagyok és csapatparancsnokok, a századosokból és a néhány 
szolgálatban megmaradt törzstisztből dandár-, hadosztály- és hadtestparancsnokok lettek 
a szabadságharc végére.36 Közülük is kiemelkedő karriert ért el például Görgei, aki 30 
évesen, Klapka, aki 29 évesen és Czetz János, aki 27 éves korában érte el a tábornoki 
rendfokozatot. 

Időben előre haladva az alsóbb tisztikarban az avanzsált volt császári-királyi tisztek 
helyét alapvetően két másik réteg vette át: már többször említett jurátus ifjúság, valamint 
a volt császári-királyi altisztek gárdája. 1849 nyarán a csapattisztek zömét már ők adták. 
Ez utóbbi egyben a tisztikar nyitottságát jelezte: érdemei alapján a honvédseregben bár
kiből lehetett tiszt. (Természetesen ez korántsem jelentette azt, hogy a tiszti kinevezések
nél minden esetben a rátermettség, vagy a teljesítmény érvényesült.) 

Összetett és bonyolult kérdés a hadsereg politikai arculata. Az egyszerű honvéd a ha
zát védte, az ország szabadságáért harcolt, általában nem foglalkozott azzal, hogy ez 
konkrétan mit is jelent. A tisztikar volt császári-királyi tisztekből álló része, mely - mint 
említettük - a honvédsereg vezetésének középső szintjét, valamint a tábornoki kar na
gyobb felét adta, a küzdelmet az áprilisi törvényekre alapozott önvédelmi harcnak tekin
tette, melynek győzelme után a császári kormányzattal meg kívántak egyezni. Velük el-

L. : Bona: Szlovák katonák 
Bona. Tábornokok 18-30. o. 
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lentétben a tisztikar jurátus ifjúságból verbuválódott alsóbb rétegei, valamint a tábornoki 
kar nem egykori császári-királyi tisztekből álló másik fele (Bem, Dembinski,Wysocki, 
Perczel, Guyon, stb.) a küzdelem céljaként Magyarország elszakadását kívánták megva
lósítani, a magyar szabadságharcot pedig a „haladás és a reakció nagy európai összecsa
pása részeként" fogták fel. (Sok német, lengyel, olasz stb. tiszt e megfontolás - a német 
egység, a lengyel és az olasz újraegyesítés -jegyében vállalt szolgálatot a honvédsereg
ben.) E különböző nézetek, ha nem is mindig zökkenőmentesen, de jó ideig mind a poli
tikában, mind pedig a hadseregben megfértek egymás mellett. Összefogta őket a közös 
feladat, a császáriak legyőzése. 1849 áprilisában azonban, a függetlenségi nyilatkozat ki
adásával, ez az egység megbomlott. A tisztikar csoportokra válva vitatta a lépés jog-, és 
célszerűségét, vagy hogy ezek után Magyarország királyság legyen-e, avagy köztársaság. 

A császári csapatok decemberi támadásával meginduló fegyveres harc, következmé
nyeként pedig a magyar kormány fennhatóságának a Tiszántúlra szűkülése miatt a hon
védsereg létszámának szaporítása egy időre lényegében megállt. Az 1849 áprilisáig ter
jedő időszakban még néhány lovas század, valamint tüzérüteg szervezése befejeződött, 
azok bevonultak a harcoló csapatokhoz. Ugyanez időszak alatt a honvédzászlóaljak szá
ma 64-ről 75-re nőtt ugyan, a valóságos gyarapodás azonban jóval szerényebb volt. Az új 
honvédzászlóaljak zöme ugyanis a december közepi létszámnál már számba vett önkén
tes nemzetőr zászlóaljak honvéd zászlóaljjá válásával jött létre (a 65., 66., 70., 71., 72. és 
75. zászlóalj, továbbá a 74. zászlóalj, mely az egykori 37. gyalogezred 3. zászlóaljából 
az egykori császári-királyi csapatok közül elsőként lett honvédzászlóaljjá.) 

A honvédsereg szervezésének újabb szakasza Erdélyben kezdődött. Bem tábornok 
csapatainak győzelme nyomán a felszabadult Székelyföldön 1849 februárjától a két szé
kely határőr ezred kereteit felhasználva 11 új honvédzászlóalj szerveződött. Ezek április
ban a 76 - 86. honvédzászlóalj besorolást kapták.37 

Az áprilisig szervezett új alakulatokkal némileg nőtt a honvédsereg létszáma. A régi 
alakulatoknak a téli, majd a tavaszi hadjárat során megcsappant létszámát azonban pó
tolni kellett. Az országgyűlés ennek megfelelően 1849. április 24-én, Kossuth javaslatá
ra, újabb 50 000 újoncot szavazott meg a hadsereg számára. Ennek foganatosítását az 
tette lehetővé, hogy a tavaszi hadjárat eredményeként április végére az ország területének 
döntő hányada felszabadult. Ez, valamint a hadműveletekben beálló szünet tehát ismét 
kedvező feltételeket biztosított. 

A gyakorlatban május elejével meginduló sorozásnál azonban már mutatkoztak az or
szág háborús kifáradására utaló jelek, június közepétől pedig konkrétan - és lélektanilag 
- is hátráltatta azt a bekövetkezett orosz intervenció. Mindennek ellenére a központi 
kormányzat, nagy erőfeszítések árán, a helyhatóságok - helyenként érezhetően lanyhuló 
- támogatásával, a szabadságharc végéig immár szakadatlanul folyó újoncozás eredmé
nyeként, még vagy 50-60 000 új katonát tudott a zászlók alá állítani. Ezzel a honvédse
reg július közepe táján, valamivel 170 000 fő fölé emelkedve, elérte legmagasabb lét
számát.38 Minőségben azonban az új alakulatok már nem érték el a korábbiak 
színvonalát. 

Barcy - Somogyi: 104. o. 
Bona: Szabadságharc 528. o. 
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A gyalogság esetében például a május-július folyamán szervezett 90. - 103. honvéd
zászlóaljak nagyobb részét a fegyverhiány következtében szuronyos puska helyett csak 
kiegyenesített kaszával és lándzsával tudták ellátni. A július-augusztusban megalakult 
129. - 148. zászlóaljak közül lőfegyverhez csak néhány, kiképző keretekhez és szakértő 
tisztikarhoz pedig (a régebbi alakulatoktól), az előbbiekkel ellentétben, egyik sem jutott. 
(A 107. - 122. honvédzászlóalj sorszámot az egykori császári-királyi sorzászlóaljak kap
ták. A folyamatosan számozott zászlóaljak között a 148. volt az utolsó. Néhány honvéd
zászlóalj azonban nem kapott sorszámot. Végül augusztus-szeptember folyamán, tehát a 
szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után, Klapka tábornok az Észak-
Dunántúl általa felszabadított területeinek újoncaiból még négy új zászlóaljat alakított a 
komáromi várőrségnél, a 201. - 204. honvédzászlóaljakat.)39 

A gyalogság kiegészítő részét képező honvéd vadászezredek zömmel szintén ebben az 
időszakban alakultak. Az első szervezése már 1848 december közepén megkezdődött 
ugyan, az ezred azonban csak 1849 márciusára állt fel. Ekkor indult meg a 2., majd má
jusban a 3., végül a 4. honvéd vadászezred felállítása, közülük azonban csak az első há
rom érte el az előírás szerinti 16-16 századnyi létszámot. A június végi kimutatás szerint 
lőfegyverrel - általában katonai vadászfegyverrel - csupán az 1. ezred, valamint a 2. ez
red legénységének fele rendelkezett. (Ezen túlmenően 1849 tavaszán Szegeden egy ön
kéntes vadászzászlóalj is alakult, mely később az 1. honvéd vadászzászlóalj nevet kapta.) 

A három utászzászlóalj mellé 1849 májusától a fővárosban, majd Baján egy negyedik 
is szerveződött, és önálló utász és árkász osztályok alakultak. így a komáromi és a péter-
váradi várőrségnél, az aradi ostromseregnél, valamint Erdélyben a székely utász osztály. 

A gyalogság összlétszáma mindezekkel, valamint az alább említendő más jellegű ön
kéntes csapatokkal együtt július közepén 140 000 fő körül mozgott. 

A lovasságnál 1849 májusában további két új ezred, a 18. és a 19. felállítása vette 
kezdetét. A 19.-ét azonban a források koncentrálása érdekében hamarosan leállították, 
hiszen még az 1848 őszétől szerveződő ezredek felszerelése sem volt teljes. Ez utóbbiak 
utolsó századai 1849 júliusában lettek bevethetők. Közéjük tartozott még a 18. huszárez
red 4 százada. (Az ezred fegyvertelen, másik felének nem volt mit letennie Világosnál.) 
Július közepén a honvédsereg lovasságának létszáma kb. 20 000 főre rúgott. 

A tüzérség tekintetében a fejlődés a szabadságharc folyamán egyenletes volt. A hon
védsereg 70 tábori ütege lövegeinek száma végül meghaladta az 500-at és hasonló meny-
nyiségű felszerelt vár-, valamint ostromlöveggel rendelkezett. A tüzérség összlétszáma a 
lőszergyártásban dolgozó századok állományával együtt meghaladta a 10 000 főt. 

Az egyes fegyvernemek e fenti létszámadatai már magukban foglalják azokat az ön
kéntes csapatokat is, amelyek a szűkebben vett honvédsereg kiegészítői voltak. Ezek kö
zött említhető például az 1849 márciusától szerveződött felső-magyarországi, valamint 
dél-magyarországi védsereg. Ezek területvédelmi céllal felállított önkéntes csapatokból 
álltak, melyek szervezési és működési elveik következtében félreguláris alakulatoknak 
számítottak. Az utóbbi, eredetileg 6 zászlóalj és egy lovas osztály erősségű „bácskai véd
sereg" gyalogságának maradványából július-augusztus fordulóján hozták létre a 139. és 
a 148. zászlóaljat. A több gyalogos osztályból álló felső-magyarországi védsereget azon-

Az egyes fegyvernemek itt és alább tárgyalt adataira 1.: Barcy - Somogyi, passim 
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ban végig „gerilla"-nak nevezték, noha a felső-magyarországi (IX.) hadtest kötelékében 
hadrendi alakulatként szerepelt, s az orosz intervenció kezdetétől a fegyverletételig annak 
kötelékében harcolt. E két védsereg erdélyi megfelelőjének tekinthetők az 1849 tavaszá
tól alakított székely határvéd zászlóaljak. Ezekből 6 (8 ?) szerveződött. 

A szabadságharc folyamán különben számos önkéntes, illetve szabadcsapat jött létre, 
elsősorban Kossuth 1848. december 16-án e tárgyban kiadott felhívása nyomán. A sza
badcsapatok nagyobb része azonban nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket - par
tizánharc az ellenséggel szemben - , s vagy feloszlottak, vagy pedig beolvasztásra kerül
tek a honvédseregbe. Közülük vezéréről vált hírhedtté a Hatvani-csapat, melynek 
parancsnoka, Hatvani Imre, 1849 május elején önhatalmú és meggondolatlan támadásá
val meghiúsította a magyar kormány és a román felkelők ígéretesen induló béketárgyalá
sait. Néhány ilyen jellegű csapat azonban jól megállta a helyét, így például Oroszhegyi 
Józsa (Szabó József) gerillacsapata, vagy Cornidesz Lajos szepességi vadászzászlóalja. 

Végül a honvédsereg kiegészítő részét képezték a külföldi légiók. A nagyrészt 
Galíciából beszökött lengyel önkénteseknek 1849 nyarán már két légiójuk is volt, egy a 
felső-magyarországi hadseregben, mely 3 zászlóaljból és két, egyenként két-két század
ból álló dzsidás ezredből, valamint két félütegből állt Józef Wysocki tábornok, majd 
Jerzy Bulharyn ezredes parancsnoksága alatt; az erdélyi lengyel légiót két zászlóalj és 
néhány dzsidás század képezte.40 A császári-királyi ezredek magyarokhoz csatlakozott 
olasz katonáiból szerveződött az olasz légió, mely 1849 július végén egy hat és egy két 
századból álló zászlóaljat, két vadász-, valamint egy lovas századot tett ki. Parancsnoka 
Alessandro Monti báró, ezredes, a szard kormány Magyarországra küldött megbízottja 
volt.41 

A németországi és a bécsi forradalmak menekültjeiből három katonai formáció is ala
kult 1848 őszén Magyarországon: az erdélyi hadszíntéren hősiesen küzdött bécsi légió, 
melynek megmaradt katonáit 1849 tavaszán hadnagyként osztották be a honvédsereg ala
kulataihoz, valamint a tiroli vadászzászlóalj és a német légió. Ez utóbbiak később ma
gyarországi németekből kaptak jelentős kiegészítést. A tiroli vadászok a feldunai hadtest, 
illetve a magyar fősereg kötelékében küzdöttek végig a szabadságharcot. Ugyanitt szol
gált a német légió 1. zászlóalja, míg a légió 2. és 3. zászlóaljából 1849 júliusában a 126. 
honvédzászlóalj lett. A tiroli vadászok bátor parancsnokát, Vitális Söll őrnagyot, vala
mint a német légió vezetőjét Peter Giron alezredest a császáriak kivégezték.42 

Hadszervezetét illetően a honvédsereg a korabeli általános szokásokhoz igazodott. A 
legkisebb magasabbegység, a dandár, általában a három fő fegyvernemből összeállított 
vegyes dandár volt. Két-három dandár alkotta a hadosztályt, s ugyanannyi hadosztály a 
hadtestet. E téren változtatásra csak 1849 júniusában került sor, amikor Görgei, had-

A magyarországi lengyel légiókra 1. Kovács István: A légió. Budapest, 1989., valamint Dora 
Kacnelson-Kovács István: Edmund Slaski emlékiratai és az erdélyi lengyel légió. Hadtörténelmi Közlemé
nyek, 1993. 2. sz. 138-175. o. 

4 Berkó István: Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója. Budapest, 1926. és Hermann Ró
bert: Az olasz légió a magyar szabadságharcban. In: Dobsza Tamás - Pajkossy Gábor, (szerk.): Emlékkönyv 
Szabad György 70. születésnapjára. Budapest, 1995. 341-354. o. 

" A tiroli vadászzászlóaljra 1. Barcy - Somogyi: 113-151. o., a bécsi légióra uo. 118. o., a német légióra 
uo. 179-181. o., illetve Katrin Sitzler: Solidarität und Söldnertum. Die ausländische Freiwilligen verbände im 
ungarischen Ungabhängigkeitskrieg 1848-1849. Osnabrück, 1980. 
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ügyminiszterként, megszüntette a dandárt, mint állandó szervezeti egységet. Utasítására a 
hadtesteket két-két gyalogos, valamint egy lovas hadosztályból kellett megalakítani. így 
minden hadtest tíz zászlóaljból, valamint 2 huszárezredből, illetve ennek megfelelően 16 
lovas századból állt volna, kellő tüzérséggel. Ez az intézkedés a honvédsereg egységes 
központi irányítása híján, valamint a bekövetkező hadihelyzet következtében nem min
den seregtestnél került bevezetésre. 

A seregtestek, helyesebben szólva a honvédsereg egyes részei az ország különböző 
pontjain, egymástól elkülönülve működtek, parancsnokaik jobbára közvetlenül az Orszá
gos Honvédelmi Bizottmány elnökével, Kossuthtal - általában levelezés útján - vitatták 
meg a teendőket. 

1848 őszén, a honvédsereg létrejöttével párhuzamosan, a következő seregrészek létez
tek: a Délvidéken az egymástól is független bácskai, vagy aldunai, valamint a bánsági, 
vagy altiszai hadtest. Ezek parancsnoka a császáriak decemberi támadásának pillanatában 
báró Bakonyi Sándor, illetve Kiss Ernő tábornok volt. Az Erdélyből kivert és a Csúcsai-
szorosban álló erdélyi csapatokat (később hadtestet) Józef Bem tábornok vezette. A Kas
sa-Eperjes körzetében alakuló felső-magyarországi, későbbi nevén felső-tiszai hadtest
nek Pulszky Sándor ezredes volt a parancsnoka. A legerősebb, illetve legfontosabb had
test a Nádasi-szorostól Sopronig diszlokáló feldunai hadtest volt Görgei vezetése alatt. 
Ehhez délen, Nagykanizsa-Csáktornya körzetében Perczel Mór tábornok drávai hadteste 
csatlakozott. E hat hadtest mellett még néhány kisebb-nagyobb seregtest - például az er
délyi Háromszéken magukat elszigetelten is tartó csapatok és a helyi népfelkelés, továb
bá Komárom, Eszék, és Pétervárad erődjének nagyobb, valamint Lipótvár és Munkács 
várának jelentéktelenebb helyőrsége - alkotta 1849 január közepéig a honvédsereget. 

Január végén, február elején ez annyiban módosult, hogy Perczel és Görgei hadtestét, 
valamint az akkor már Klapka parancsnoksága alatt állt felső-tiszai hadtestet Tokaj és 
Szolnok között összevonták a Tisza mögött. E csoportosításhoz csatlakoztak a Bácskából 
és a Bánságból kivont csapatok, melyek egy-egy hadosztályt képezve Cibakháza-
Törökszentmiklós körzetébe vonultak. Ezeket később Damjanich tábornok parancsnok
sága alatt egy hadtestté vonták össze. így létrejött a 4 hadtestből álló magyar fősereg, a 
Feldunai hadsereg. Főparancsnoka előbb a lengyel Henryk Dembiňski, majd Vetter An
tal, április elején pedig ideiglenes jelleggel, de véglegesen Görgei tábornok lett. 

A Bácska és a Bánság kiürítése során egy-egy hadosztály maradt vissza Szeged, illet
ve Arad körzetében. Ezeket hamarosan hadtestté fejlesztették és a szegediből az új bács
kai, az aradiból pedig az új bánsági hadtest jött létre Perczel, illetve Vécsey Károly tá
bornok alatt. Ezzel egyidőben, márciusban, általánossá vált a hadtestek számhasználata. 
Klapka hadteste viselte az I. számot. Az eredeti elnevezés szerinti drávai hadtest, mely 
1849 januárjától Központi Mozgó Sereg néven szerepelt, az Aulich Lajos vezetése alatt 
álló II. hadtest lett. Damjaniché a III., a Perczelé a IV., Vécsey tábornoké az V., Bem er
délyi hadteste a VI., Görgeié a VII., végül a komáromi várőrség a VIII. hadtest volt. 

1849 áprilisában újonc alakulatokból állították fel a felső-magyarországi hadtestet, 
előbb Dembiňski, majd Dessewffy Arisztid tábornok parancsnoksága alatt állt. Július vé
gén ez lett a IX. hadtest. 

Az 1849 május-júniusa folyamán szerveződött alakulatokból - előbb papíron, majd 
július közepén a valóságban is - egy tartalék hadtest jött létre Cegléd-Szolnok térségé-

— 22 — 



ben. Ez a IX. hadtesttel egyidejűleg kapott számot, éspedig a X.-et. Végül a szabadság
harc utolsó időszakában a további újonc csapatokból egy új tartalék hadtest volt alakuló
ban Szegeden, illetve Aradon; Asbóth Lajos vezette hadosztálya, mely legalábbis szál
fegyverekkel rendelkezett, augusztus elején a Tisza-Maros szögében összpontosított 
főerőkhöz, a másik hadosztálya, Ferdinand Querlonde du Hammel ezredes parancsnok
sága alatt, Aradon, közvetlenül a világosi fegyverletétel előtt, Görgei Feldunai hadsereg
éhez csatlakozott. 

A honvédsereg első hadsereg-szintű csoportosítása tehát csak 1849 február elején jött 
létre a Feldunai hadsereg kialakításával. 1849 nyarán azonban már önálló hadsereget ké
peztek a Felső-Magyarországon, valamint a Délvidéken harcoló erők is. Az előbbi az 
említett felső-magyarországi hadtestből, a lengyel légióból, valamint a Munkács központ
tal szerveződő, Kazinczy ezredes vezette tartalék hadosztályból állt. Parancsnoka 
Dembiňski, majd Wysocki volt. A felső-magyarországi hadtest és a lengyel légió az oro
szok elől visszavonulva a Duna-Tisza közén egyesült a tartalék hadtesttel és annak pa
rancsnoka, Perczel tábornok alárendeltségébe lépett. így jött létre a Tiszai hadsereg. 

A Tiszai hadsereg a visszavonulása során Szegednél, az új tartalék hadtest egyik had
osztályának említett csatlakozása után, átlépett a Maroson és ezzel közvetlen kapcsolatba 
került a délvidéki hadsereggel. Ez utóbbit a már szintén említett IV. és V. hadtest, továb
bá egy, az erdélyi hadseregtől itt állomásozó hadosztály, végül a Feldunai hadtesttől el
szakadt Kmety-hadosztály alkotta Vetter altábornagy alatt. 

A két hadsereg részleges egyesítésével immár ez lett a magyar fősereg, melynek veze
tését Dembiňski, majd augusztus 9-én Bem altábornagy vette át. (A korábbi magyar főse
reg, az osztrákok ellen küzdő Feldunai hadsereg ugyanis 1849. július 11-12-én két részre 
oszlott. Négy hadtestéből egy, a IL, a komáromi várőrséghez [VIII. hadtest] csatlakozott, 
mely így maga is hadsereg lett Klapka tábornok alatt, a másik három Görgei vezetésével 
a Tisza-Maros szögébe indult, hogy az ott összpontosuló főerőkhöz csatlakozzék.) 

Végül a hivatalosan továbbra is a szerény VI. hadtest elnevezést viselő erdélyi hadtest 
szintén hadseregnek számított, hiszen 1849 nyarán már hét hadosztályból, állt, a kolozs
vári, besztercei, székelyföldi, brassói, dévai és gyulafehérvári hadosztályból, összlétszá
ma pedig megközelítette a 40 000 főt.43 

* 

Magyarország 1848 őszén a polgári átalakulás vívmányainak és nemzeti jogainak vé
delmében fegyveres küzdelemre kényszerült. A harc a Habsburg birodalom és Magyaror
szág között folyt, ennyiben nemzeti jellegű volt, ám egyben a haladás és a reakció euró
pai méretű összecsapásának is részét képezte, ahhoz számos szállal kötődött. 

A háború vállalásának feltételeként a magyar forradalom táborán belül - elsősorban 
Kossuth érdekegyeztető politikájának eredményeként - 1848 őszén politikai konszenzus 
alakult ki, amely addig soha nem tapasztalt nemzeti egység kialakulásához vezetett Ma
gyarországon. Ez az egymástól eltérő nézeteket valló politikai csoportosulások mellett a 
a különböző társadalmi osztályok és rétegek zömére is kiterjedt. 

Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadsereg az orosz betörés idején (1849. június 19-20.). Történeti Szemle, 
1915.71-114.0. 
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Az erők összefogása tette lehetővé 1848 őszén a honvédsereg - korabeli értelemben 
vett - tömeghadsereggé fejlesztését, egy, a kor színvonalán álló haderő létrehozását, 
egyben lehetőség szerinti felszerelését és ellátását az ország viszonylagos gazdasági el
maradottsága ellenére is. 

A honvédsereg a társadalom és a politika tükörképeként jelenítette meg a szabadság
harc táborának egységét, de különbözőségét is. Ez mindenek előtt a tisztikarra vonatko
zik. A honvédsereg szabadságharc alatt kinevezett mintegy 12 ezer tisztje alapvetően há
rom különböző csoportból származott. A legnépesebb kategóriát, mintegy 35-40 
százalékot, az úgynevezett jurátus ifjúság tette ki. E gyűjtőfogalom alatt - tágabb érte
lemben - a kor a tanulmányaik végén járó joghallgatókat, vagy a már végzett, de ügyvédi 
vizsgát még nem tett fiatal joggyakornokokat értette. Még tágabb értelemben ide tartoz
tak a fiatal pályakezdő ügyvédek, sőt az egyéb felsőfokú - teológiai, műegyetemi, orvosi, 
gyógyszerészeti - tanulmányokat folytató fiatalok is. Képviselőik 1848 tavaszán százá
val, ősszel pedig ezrével álltak önként a honvéd zászló alá, s léptek elő a szabadságharc 
folyamán tisztté. A francia forradalom történetéről szóló munkákon és a reformkor poli
tikai küzdelmein nevelődött fiatalok társadalmi és nemzeti kérdésekben általában radiká
lis nézeteket vallottak. Tömeges beáramlásuk a honvédsereg arculatán is éreztette hatá
sát. 

A másik pólust a volt császári-királyi tisztek képviselték. Ők zömmel jobbára az úgy
nevezett önvédelmi harc híveinek számítottak. Hazafias érzéseiket és politikai meggyő
ződésüket követve vállalták az áprilisi törvények fegyveres védelmét, melynek 
bekövetkeztével azonban a nemzetnek - véleményük szerint - kiegyezésre kell töreked
nie a dinasztiával. A forradalom táborán belüli radikális irányzatokkal, vagy az azokhoz 
kötődő köztársasági jelszavakkal, enyhén szólva, nem szimpatizáltak. Létszámban e réteg 
ugyan a honvéd tisztikar legkisebb csoportját alkotta, jelentősége azonban több tekintet
ben is meghatározó volt. A mintegy 1000 egykori császári-királyi tiszt adta a honvédse
reg középszintű vezetőinek zömét, valamint a tábornoki kar nagyobb hányadát. S mivel 
elsősorban - főleg kezdetben - ők voltak birtokában azoknak a katonai szakismeretek
nek, amelyek nélkül hadsereget sem szervezni, sem pedig vezetni nem lehetett, megtartá
suk szinte létérdek volt a hadsereg - és így a szabadságharc - szempontjából. Nem csoda 
tehát, hogy Görgei azokban a válságperiódusokban, amikor a politika radikalizálódása 
folytán e tisztek legalitási érzéke megrendült, minden elkövetett, hogy megtartsa őket a 
szabadságharc számára. 

Végül a harmadik jól körülhatárolható csoportot a császári-királyi hadseregtől csatla
kozott altiszti gárda alkotta. E honvédtisztté avanzsált rétegnek nem volt egységes politi
kai arculata, tagjainak véleménye, politikai felfogása megoszlott az előtti két tábor néze
tei között. 

A tisztikar egyes csoportjainak eltérő politikai beállítottsága alapvetően nem befolyá
solta a honvédsereg egységét. Miként a politikai vezetés, a tisztikar is tisztában volt 
ugyanis azzal, hogy bármely, a jövőt illető elképzelésnek csak akkor van realitása, ha a 
honvédsereg le tudja győzni ellenfelét. S ennek érdekében általában még a „kevésbé for
radalmi beállítottságú tisztek" is igyekeztek mindent megtenni. 
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Résumé 

En automne de 1848, la Hongrie, en voulant protéger ses droits nationaux et les conquêtes de 
la transformation bourgeoise, s'est vue contrainte á mener une lutte armée. Les combats se 
passaient entre l'empire Habsbourg et la Hongrie, ayant ainsi un caractère national, mais en même 
temps, ils se rattachaient avec plusieurs liens aux luttes européennes entre le progrès et les forces 
de la réaction.Comme première condition de la guerre, et surtout grâce à la politique de Kossuth, 
en automne de 1848 un consensus politique s'est formé, qui menait à la formation d'une union 
nationale jusque là jamais vue. La concentration des forces a rendu possible, en automne de 1848, 
le développement du Honved en une armée de masse - au sens de l'époque - , et la formation 
d'une force armée convenable au niveau de l'époque, malgré l'état arriéré relatif de l'ensemble du 
pays. 
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Gábor Bona 

DIE STREITKRÄFTE DES FREIHEITSKAMPFES 

Resümee 

Ungarn wurde im Herbst 1848 zum Schutz der Errungenschaften der bürgerlichen Um
wandlungen und seiner nationalen Rechte zu einem bewaffneten Kampf gezwungen. Der Kampf 
wurde zwischen dem habsburgisehen Reich und Ungarn geführt. In dieser Hinsicht war er von 
nationalem Charakter, aber er war in vieler Hinsicht mit dem europäsiche Ausmaße habenden 
Zusammenstoß des Fortschrittes und der Reaktion verbunden. Als Bedingung der „Aufsich-
nahme" des Krieges, vor allem als Erfolg der Politik Kossuths, entstand bis zum Herbst 1848 ein 
politischer Konsens, der zum Entstehen einer bis zu diesem Zeitpunkt nie dageweswener 
nationalen Einheit geführt hat. Erst die Zusammenfassung der Kräfte machte es möglich die 
ungarische Landwehr - im damaligen Sinn des Wortes - zu einer Massenarmee zu entwickeln, und 
trotz der teilweisen Zurückgebliebenheit des Landes eine zeitgemäße Streitmacht aufzubauen. 

Габор Бона 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ 

Резюме 

Осенью 1848 года Венгрия была вынуждена вести вооруженную борьбу в целях защиты 
буржуазных преобразований и своих национальных прав. Борьба велась между империей 
Габсбургов и Венгрией, в таком аспекте она носила национальный характер, однако много
численными нитями она была связана также с противостоянием реакции в европейском 
масштабе. В качестве условия принятия вызова войны и в результате в первую очередь 
политики соглашения, проводимой Кошшутом, к осени 1848 года образовался консенсус, 
который привел к формированию национального единства, никогда до сего времени еще не 
имевшего места. Сплочение национальных сил дало возможность осенью 1848 года пре
вратить и развить воинские силы гонведов в народную (массовую) армию, как она вос
принималась в ту эпоху. Несмотря на относительную отсталость страны были созданы 
вооруженные силы, стоявшие на уровне требований эпохи. 
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HERMANN ROBERT 

A KORMÁNYBIZTOSI RENDSZER 1848-1849-BEN1 

Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc sajátos intézményei közé tartozott a 
kormánybiztosság rendszere. Az intézmény végigkísérte a másfél év történetét, a forra
dalmi közigazgatás egyedi alkotása volt. 1848 szeptemberéig a végrehajtó hatalom és a 
helyi közigazgatási szervek közötti kapcsolattartást szolgálta, a Batthyány-kormány le
mondása után pedig - a végrehajtó hatalom átalakulásából következően - a törvényhozó 
és a végrehajtó hatalom egyaránt részt vett kialakításában. Eredetében és súlyában jelen
tősen különbözött mind feudális kori előzményeitől, mind a francia forradalom kor
mánybiztosi intézményétől. 

A kormánybiztosi intézmény a magyar közjogban és államszervezetben komoly előz
ményekre tekintett vissza. A királyi biztosság intézménye a XIV-XV. századra nyúlt 
vissza, s a XVI. századtól kezdve egyre nagyobb jelentőséghez jutott. Az intézmény a 
késő-római császárkorból ered, onnan vette át előbb a pápaság, majd a legtöbb európai 
uralkodói udvar, s így a magyar királyság is. A királyi megbízottak esetében kezdetben 
az uralkodó bírói hatalmának átruházásáról volt szó, ez a későbbiekben egyéb közigazga
tási és politikai feladatokkal egészült ki. Ilyen volt például a hadsereg élelmezése, a jár
ványok és éhínségek elleni védekezés ügye, folyószabályozások irányítása, a paraszt
mozgalmak, vagy az uralkodói akaratnak ellenálló törvényhatóságok megzabolázása. 
Elsősorban tehát a biztosságok két típusát különböztethetjük meg. Az egyik a több tör
vényhatóság működését koordináló, illetve irányító királyi biztosság, amely egy, vagy 
több törvényhatóság hatáskörét és erejét meghaladó feladatok ellátását kapta feladatul. A 
másik típusba a központi hatalomnak a helyi végrehajtó hatalommal szembeni fellépését 
szolgáló királyi biztosságokat sorolhatjuk. Ez utóbbiakról a magyar társadalom az 1848 
előtti hét évtizedben három komoly, s nem éppen kedvező tapasztalattal is rendelkezett. 
Ebbe a típusba sorolhatjuk a II. József császár által 1785-1790 kőzött kiküldött királyi 
biztosokat (kiküldésükkel egy időben az uralkodó felfüggesztette a megyei önkormány
zatok működését). Ide tartoztak az 1822-1823-ban az emelt összegű adókivetés és az 
újoncozás végrehajtását megtagadó megyék ellenállásának felszámolására kiküldött kirá
lyi biztosok. Végül, a kormányzat a liberális többségű megyék megzabolázására 1845 ta
vaszától főispáni helyetteseket, úgynevezett adminisztrátorokat küldött ki, akik a főispán 
jogait gyakorolva irányították a helyi közigazgatását, s a megyei tisztújítások és az or-

E tanulmány a Bona Gábor által szerkesztett, az Atlantic Research and Publishers Inc.-nél megjelenő 
„The Hungarian Revolution and War of Independence, 1848 - 49" című kötetben szereplő tanulmány bővített, 
adattárral kiegészített változata. 

A kormánybiztosi intézmény kialakulására 1. Szőcs Sebestyén: A kormánybiztosi intézmény kialakulása 
1848-ban. Budapest, 1972.; uő.\ Szemere Bertalan szerepe a kormánybiztosi intézmény megteremtésében 
(1848 április - szeptember). (In:) Ruszoly József (szerk.): Szemere Bertalan és kora. I-II. k. Miskolc, 1991. 
Külön nem jegyzetelt adatainkat ebből a két munkából vettük. Az ezekben hivatkozott irodalomra külön csak 
kivételes esetekben hivatkozunk. Általános összefoglalót ad Csizmadia Andor: A kormánybiztosi intézmény 
1848-1849-ben. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái. II. 
kötet. Budapest, 1960. és klny. wo., uo. 
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szággyűlési követválasztások alkalmával igyekeztek többséget szerezni a kormánypárti 
konzervatívoknak.2 

Az 1847-1848. évi rendi országgyűlés utolsó időszakában, az 1848 februári párizsi 
forradalom hírének vétele és Kossuth felirati javaslata után maga Széchenyi István aján
lotta fel az Udvarnak, hogy teljhatalmú királyi biztosként kész az országgyűlésen megza
bolázni a reformellenzéket, ha ezzel együtt bizonyos reformokat keresztülvihet. Az Ud
var azonban még egy mérsékelt reformer kezébe sem volt hajlandó ilyen rendkívüli ha
talmat adni. Amikor István nádor március 18-án jelentette az uralkodónak, hogy a tőle 
kapott szóbeli felhatalmazás alapján miniszterelnökké nevezte ki Batthyány Lajost, az 
uralkodói válasz a miniszterelnök jogkörét úgy értelmezte, hogy az nem haladta meg egy 
ideiglenes királyi biztosét. (Ez a királyi válasz azonban nem került nyilvánosságra).3 A 
bécsi kormányszervek hasonlóan kívánták szűkíteni a magyar miniszterelnök jogkörét a 
felelős kormányról szóló törvényjavaslat megvitatásakor. Csak az országgyűlés tiltakozá
sáról és a pesti tömegmozgalmakról érkező hírek révén sikerült megtörni ellenállásukat. 

Az első biztosi kiküldetéseket maga István nádor és a kinevezett miniszterelnök, 
Batthyány Lajos gróf eszközölte 1848. március 23-án. Batthyány akkor a fővárosból ér
kező hírek hatására egyrészt bejelentette az országgyűlésen a kormány tagjainak névso
rát, másrészt a kijelölt miniszterek közül Szemere Bertalant és Klauzál Gábort, valamint 
Pulszky Ferencet Pestre küldte, hogy ott „ideiglenes rendőri országos bizottmányként" 
működjenek. A továbbiakban a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány feladata a 
rend és a nyugalom fenntartása, a budai főhadparancsnoksággal, valamint a feudális 
kormányszékekkel, így a Helytartótanáccsal és a Kamarával történő kapcsolattartás volt. 
A Bizottmány tagjai magukat nem nevezték ugyan biztosoknak, de a hozzájuk érkező 
jelentések többsége miniszteri, országos és ideiglenes biztosként említi őket. A Bizott
mány koordinálta a nemzetőrség országos szervezését, fegyvert próbált szerezni a szer
veződő nemzetőri alakulatoknak és igyekezett megakadályozni az országban található 
fegyver-, lőszer- és nemesfémkészletek kiszállítását. A Bizottmány feladata volt az 
egyelőre még nem létező kormány képviselete, továbbá a forradalmi közigazgatási szer
vezetek, így a Pest megyei Rendre Ügyelő Választmány ellensúlyozása. A Bizottmány 
egészen április 20-ig folytatta működését; jellegét tekintve egyszerre volt „kihelyezett" 
kormány és kormánybiztosi testület. Az előbbire mutat az is, hogy maga is eszközölt 
újabb biztosi kinevezéseket. így a székesfehérvári antiszemita mozgalmak (a városi ta
nács kitiltotta a városból a zsidókat) leszerelésére a Bizottmány küldte ki egyik tagját, 
Pulszky Ferencet. Szintén a Bizottmány hatalmazta fel Csány Lászlót és Széli Józsefet, 
hogy Zala, Vas, Veszprém és Sopron megyék, valamint a területükön található szabad ki
rályi városok területén teljhatalommal lépjenek fel a rend védelmére, azaz akár erővel is 
számolják fel az antiszemita, illetve parasztmozgalmakat. Már a kormány Pestre érkezése 
után bízta meg a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány a fővárosi mesterlegények 
mozgalmainak lecsendesítésével Rottenbiller Lipót pesti alpolgármestert. Pulszky és 

" Minderre 1. Magyarország története 1686-1790. (Főszerk. Ember Győző és Heckenast Gusztáv). Ma
gyarország története tíz kötetben. 4/1-2. k. Budapest, 1989. 1084-1092. o. (A vonatkozó részt írta H. Balázs 
Eva); Magyarország története 1790-1848. (Főszerk. Mérei Gyula, szerk. Vörös Károly) Magyarország történe
te tíz kötetben. 5/1-2. k. Budapest, 1980. 620-631. és 936-943. o. (A vonatkozó részt írta Vörös Károly). 

3 Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Budapest, 1971. 216. o. 
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Rottenbiller kiküldése ad hoc jellegű megbízatás volt. Csány és Széli azonban a kormány 
Pestre érkezése és a Bizottmány feloszlása után is folytatták működésüket.4 

A Batthyány-kormány egyik legnagyobb gondja az volt, hogy a március-áprilisi át
alakulás következtében megingott közhatalmat hogyan szilárdítsa meg. Ezért is figyelte 
különös gonddal az ország nem-magyar lakosságának mozgalmairól érkező híreket. Elő
ször a felvidéki szlovák lakosság körében mutatkozó pánszláv agitációról érkező beszá
molók keltettek komoly aggodalmat. Mindezt befolyásolta az is, hogy 1846-1847-ben a 
Felvidéken komoly éhínség pusztított, s az 183 l-es koleralázadás emléke még élénken élt 
a magyar politikusok tudatában. Attól tartottak, hogy a szociális és a nemzetiségi elége
detlenség összekapcsolása révén az 183 l-es koleralázadáshoz, vagy az 1846. évi galíciai 
felkeléshez hasonló mozgalom bontakozhat ki a szlovák lakosság körében. A kormány 
április 12-én ezek megfigyelésére és lecsendesítésére - területi illetékességük elhatárolá
sa nélkül - Árva, Liptó, Turóc, Trencsén és Nyitra megyékbe kiküldte Madocsány Pált, 
Szentiványi Ödönt és Justh Józsefet, a Zólyom megyei bányavárosokba pedig Beniczky 
Lajost.5 Madocsány egyben - még a nádortól 1847-ben kapott megbízását folytatva - azt 
a feladatot kapta, hogy Árva, Liptó, Szepes, Turóc és Trencsén megyék területén a lakos
ság vetőmagellátása, tehát az éhínség leküzdése érdekében működjön. Madocsány 1848. 
július 27-én politikai jellegű megbízatást is kapott Kossuth pénzügyminisztertől. Feladata 
volt, hogy a Szepes megyében lévő 180 lengyel menekültből önkéntes csapatot alakítson. 

Április 26-án a kormány országos biztosként Zólyom, Hont és Bars megyébe, illetve a 
területükön található bányavárosokba küldte Géczy Pétert, hogy az ott található nemes
fémkészleteket számba vegye és a pénzverés folyamatosságát biztosítsa. Géczy mellé 
adták segédkormánybiztosként Beniczky Lajost. A két biztos közötti munkamegosztásból 
úgy tűnik, hogy a pánszláv mozgalmakkal kapcsolatos ügyekben Beniczky, minden más 
ügyben Géczy intézkedett. 

Pozsony városban és Pozsony, illetve Nyitra megyében 1848 tavaszán szintén több 
antiszemita megmozdulásra került sor. A kormány a vétkesek kinyomozására és megbün
tetésére Tarnóczy Kázmért küldte ki, akit rögtönítélő eljárásra is felhatalmazott. 
Tarnóczy megbízatását a későbbiekben kiterjesztették egyéb közigazgatási és politikai 
ügyekre (így a pánszláv mozgalmakkal kapcsolatos intézkedésekre) is. 

Kimondottan a Szepes, Liptó és Gömör megyei pánszláv mozgalmak megfigyelésére 
és elfojtására küldte ki Szemere Bertalan belügyminiszter 1848 május végén Szent
iványi Károly gömöri főispánt. Június 19-én a konzervatív Sáros vármegyei tisztikar és a 
radikális Újházi László főispán közötti ellentét kivizsgálására és rendezésére küldte 
Szemere Csáky László szepesi főispánt. Pánszláv „izgatók" iratainak lefoglalására, szük
ség esetén az illetők letartóztatására kapott megbízatást július 22-én Justh József és 
Beöthy Ödön. Beöthy július 23-án Csáky megbízatását is átvette, de rá hárult többek kö-

4 Urbán Aladár. Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 156-158. o.; i/o.: A nemzetőrség és 
honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. 26-32. o. 

5 Beniczkyre 1. Steier. Beniczky 
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zött a törvénytelen eperjesi tisztújítás kivizsgálása is. Hasonló feladatot kapott Zólyom 
városával kapcsolatban július 26-án Ruttkay István Zólyom megyei alispán.6 

A szlovákokénál jóval erősebbnek bizonyult a magyarországi szerbek nemzeti moz
galma. Először a szerbek április 14-i karlócai gyűlésén hangzott el az a követelés, hogy a 
Temesközből, a Bácskából, a Szerémségből és Baranyából alakítsanak különálló szerb 
vajdaságot, s azt egyesítsék a Háromegy (Horvát-Szlavón-Dalmát) Királysággal. A 
Batthyány-kormány erről értesülve április 23-án Csernovits Péter temesi grófot és főis
pánt bízta meg azzal, hogy az ország alsó részen és a határőrvidéken élő horvát és szerb 
lakosság kívánságait kipuhatolja. (A kormány első reagálása tehát hasonlított a felvidéki 
hírekkel kapcsolatos intézkedésekre). Április 24-én azonban Nagykikindán súlyos, halá
los áldozatokat is követelő zavargásokra került sor. Bár a résztvevők és az áldozatok 
egyaránt szerbek voltak, a kormány úgy döntött, hogy Csernovits kormánybiztosi fennha
tóságát kiterjeszti Torontál megyére, s felhatalmazza mind a közrend helyreállítására, 
mind a május 27-re Karlócára összehívott szerb egyházi kongresszuson a kormány képvi
seletére. Megbízatását már másnap, nádori rendelettel, kiterjesztették Torontál, Temes, 
Krassó, Bács és Arad megyékre, a területükön lévő szabad királyi városokra, illetve a 
titeli sajkás kerületre. Csernovits Torontál, Bács és Krassó megyékben, Szabadka, Újvi
dék és Zombor városokban statáriumot hirdetett, s látszólag helyreállította a rendet. En
gedélyezte, hogy a szerbek május 13-án Újvidéken a 27-i kongresszust előkészítő ta
nácskozást tartsanak, a statáriumot azonban nem függesztette fel. így a szerbek 
átvonultak a határőrvidéken lévő Karlócára, s ott tartották meg a magyar kormányzattal 
immár teljesen szakító kongresszusukat. Csernovits célja a továbbiakban az volt, hogy 
megakadályozza az ellentétek fegyveres küzdelemmé fajulását. Május 23-án a kormány 
kinevezte mellé - azonos hatáskörrel és területi illetékeséggel - királyi biztossá Vukovics 
Sebő temesi alispánt. A kormány szándéka ekkor már az volt, hogy Csernovitsot 
Vukoviccsal váltsa fel, az intézkedést azonban Csernovits állandó utazásai is magyaráz
ták. A királyi biztos igyekezett fegyverrel ellátni a magyar és német helységeket, lefegy
verezni a szerb községek nemzetőrségét, s katonaságot kért a rend helyreállítására. Június 
12-én lezajlott az első fegyveres összecsapás Karlócánál. Csernovits a beérkező erősíté
sek ellenére a tárgyalások mellett döntött, s június 24-én tíznapos fegyverszünetet kötött 
a szerbekkel. A fegyverszünet végeztével azonban a szerbek nem teljesítették a megálla
podás feltételeit, sőt, sokkal erősebb állásokban várták a fegyveres akciót. Június 27-én 
Mészáros Lázár hadügyminiszter közölte vele, hogy a továbbiakban csak a délvidéki 
haderő fővezérévé kinevezett Philipp Bechtold altábornagy révén rendelkezhet a sorka
tonasággal. (Igaz, Csernovits és Vukovics addig sem közvetlenül, hanem csak a területi
leg illetékes főhadparancsnokságok révén kaphatták meg a szükséges katonai erőt). Július 
24-én aztán Szemere Bertalan belügyminiszter leváltotta Csernovitsot a biztosságról.7 

A felvidéki kormánybiztosok irataiból jelentős mennyiséget közöl Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 
1848^9-ben. I—II. k. Budapest, 1937.; Daniel Râpant: Slovenské povstanie roku 1848-49. Dejiny a 
dokumenty. I-IV. k. Turčiansky Svätý Martin - Bratislava, 1943-1967. 

Csernovits ténykedésére 1. Varsányi Péter István: Adalékok az 1848-as délvidéki harcokhoz. Századok, 
1977/4.; uő.: Adalékok Csernovics [!] Péter kormánybiztos és a délvidéki katonai vezetők kapcsolatához 1848 
nyarán. HK 1978/3.; uő.: Csernovics [!] Péter kormánybiztos megbékélési kísérletének dokumentumaiból. 
(In:) Bona, 1983. 148-152. o.; Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Duna mentén (Csernovits 
Péter politikai pályája). Szeged, 1989. Vukovicsra 1. Sarlós Béla: Deák és Vukovics. Két igazságügyminiszter. 
Budapest, 1970. 78-101. o.; Vukovics, 1894.; Vukovics, 1982. 171-186. o. 

— 31 — 



Ezzel egy időben Vukovics hatóságát a bánsági (Arad, Krassó és Temes) megyékre 
korlátozta, a bácskai megyék (Bács, Torontál, Csongrád, Csanád) királyi biztosává pedig 
Szentkirályi Móric jászkun főkapitányt nevezte ki. Szentkirályi azonban csak addig vál
lalta el a királyi biztosságot, amíg a Jászkun-kerület nemzetőrsége a Délvidéken szolgál. 
A két biztos, Vukovics és Szentkirályi rendelkezett mindazokkal a jogokkal és kötelessé
gekkel, amelyeket korábban Csernovits birtokolt. Elsődleges feladatuk a védelmi intéz
kedések megtétele, a polgári és katonai hatóságok közötti kapcsolattartás koordinálása 
volt. A délvidéki biztosságnak ez a területi megosztása (Bácska és Bánság) 1849 február
jáig fennmaradt. Akkortól a bánsági területi kormánybiztosság lényegében megszűnt.8 

Szentkirályit augusztus 26-án Beöthy Ödön, Bihar vármegye főispánja váltotta fel a 
bácskai kormánybiztosság élén. Szeptember 3-án Szemere belügyminiszter értesítette 
Beöthyt, hogy a kormány teljes hatalmú királyi és egyszersmind országos biztosnak ne
vezte ki. A levél jelezte, hogy a kormánybiztosságok uralkodói és nádori legitimációja 
lassan átadja helyét az országos, tehát a nemzet szuverenitásából következő legitimáció
nak. Szeptember 4-én Kossuth javaslatára az országgyűlés is teljes hatalommal ruházta 
fel Beöthyt. 

A délvidéki királyi biztosságok kiterjedt közigazgatási, politikai és igazságszolgálta
tási jellegű feladatai hamar megkövetelték, hogy az ott állomásozó hadsereg ellátásával 
kapcsolatos terheket levegyék a biztosok válláról. Ezért Szemere június 11-én a délvidéki 
polgári biztosságot (azaz a hadseregellátással kapcsolatos ügyeket) Török Gábor aradi 
polgármesterre bízta. A polgári biztosság előzményének a már 1848 előtt is létezett tar
tományi biztosságokat tekinthetjük. A polgári biztosság hatásköre az egész Délvidékre 
kiterjedt, s 1848 július végén sem osztották meg úgy, mint a királyi biztosságét. 

Egészen eltérő volt a szlovák és a szerb mozgalmakétól a horvát mozgalom kezelése. 
A szlovák és szerb mozgalmak ugyanis - tényleges súlyuktól függetlenül - lényegében 
rendfenntartási és közbiztonsági kérdésnek minősültek. Vezetőik nem rendelkeztek a 
magyar alkotmányos jogrendbe beilleszthető formális politikai tisztséggel, súlyukat az 
általuk mozgósítható tömeg, illetve fegyveres erő adta csupán. A Jellačič vezette horvát 
mozgalommal azonban más volt a helyzet. A bán az ország zászlósurai közé tartozott, 
kinevezésének törvényességéhez nem férhetett kétség. Viszonylag gyorsan kiderült azon
ban, hogy a bán nem hajlandó elismerni a magyar kormány felsőbbségét. Megrendszabá
lyozására olyan királyi biztost kellett tehát találni, aki rangját, tekintélyét és állását te
kintve egyenrangú vele. így esett a választás Hrabovszky János báró, altábomagyra, a 
péterváradi (szlavóniai) főhadparancsnokság vezetőjére, királyi tanácsosra, a Katonai 
Mária Terézia Rend lovagjára. Hrabovszky feladata a Zágrábban mutatkozó magyarelle
nes mozgalmak kivizsgálása és felelőseik megbüntetése volt, melyhez a horvátországi és 
szlavóniai fegyveres erővel egyaránt rendelkezhetett. A kinevezést május 11-én a nádor 
írta alá. Május 14-én egy újabb nádori rendelet - uralkodói jóváhagyás alapján - arra is 
felhatalmazta Hrabovszkyt, hogy a Jellačič által hozott törvénytelen rendeleteket felfüg
gessze, ha a bán a hűtlenség bűnében elmarasztalható, fogassa őt hűtlenségi perbe, s ide
iglenesen minden polgári és katonai hatalmat gyakorolhasson Horvátországban, beleértve 
a báni hivatalt is. Hrabovszky ezzel olyan kiterjedt hatalmat kapott, mint eladdig egyetlen 

A délvidéki eseményekre 1. még Urbán Aladár. A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a 
délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. (In:) Bona, 1983. 135-147. o. 
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biztos sem. Június 10-én maga az uralkodó is megerősítette Hrabovszky királyi biztosi 
hatáskörét. Hrabovszky volt a magyar kormányzat által kinevezett királyi biztosok közül 
az egyetlen, aki egyenes - és nemcsak a nádortól származó, közvetett - uralkodói felha
talmazással is rendelkezett. 

Hrabovszky azonban nem élt ezzel a felhatalmazással. Jellačičcsal történt első, 1848 
május végi találkozása után, arra hivatkozva, hogy a bán olyan népszerű a horvátok kö
zött, hogy békés eszközökkel elmozdítani nem lehet, beadta lemondását. A június 10-i 
felhatalmazás után azt ugyan visszavonta, de működése a későbbiekben is csupán a saját, 
szlavóniai és péterváradi főhadparancsnoki illetékességi körébe tartozó határőrvidék 
fennhatóságának megőrzésére korlátozódott. Megkísérelte Varasdra összehívni a horvát 
tartományi gyűlést, de előbb nem akart, a határőrezredek többségének lázadása után pe
dig már nem is tudott fegyveres erővel fellépni. Királyi biztosi tevékenységét, különö
sebb eredmény nélkül, 1848 augusztus végéig folytatta. A területi illetékességi körébe 
tartozó megyék közül a nádor augusztus 10-én Zsitvay József alispánt Szerem, augusztus 
31-én Jankovics László főispánt Verőce megye királyi biztosává nevezte ki. 

A horvát mozgalommal, pontosabban, Jellačičcsal szembeni aktív fellépés tehát siker
telen maradt. A horvát fenyegetés elhárítását célozta a korábban a nyugat-dunántúli me
gyékben működő Csány László királyi biztosi kinevezése. Szemere május 20-án több 
megyét rögtönítélő bíróság felállítására hatalmazott fel, közülük a Vas, Somogy és Zala 
megyékkel, valamint a Kőszeg városával kapcsolatos intézkedéseket Csányra és Széli Jó
zsefre bízta. Május 22-én Veszprém és Sopron megyékben Hunkár Antalt, Veszprém 
megye főispánját bízta meg a kormánybiztossággal, majd május 29-én Széli megbízatását 
Vas megyére korlátozta. A június 2-án kibocsátott újabb rendeletben Csány fennhatósága 
alá rendelte Zala, Somogy, Baranya és Tolna (tehát a horvát betörés által fenyegetett) 
megyéket, melyekben teljhatalmú királyi biztossá nevezte ki. Az ő joga volt az érintett te
rületeken a nemzetőrség fegyverbe hívása és felhasználása, neki kellett gondoskodnia 
annak ellátásáról; feladata volt a Hrabovszkyval való együttműködés. Egy június 13-i 
hadügyminiszteri rendelet arra is felhatalmazta Csányt, hogy az említett törvényhatóság
okban alakuló honvédzászlóaljakat (Baranya megyét kivéve, de oda értve Vas és Sopron 
megyéket) felhasználhassa a Dráva-vonal védelmére. Ő volt az első olyan biztos, aki 
komoly összecsapásba bonyolódott a katonai hatósággal. A Dráva-vonal katonai pa
rancsnokává kinevezett Ottinger vezérőrnagy ugyanis Varasdon meglátogatta Jellačičot, 
majd olyan utasítást adott ki, hogy a Muraközben álló csapatok ne álljanak ellen egy 
esetleges horvát betörésnek. Csány erről értesülve lemondott, Ottinger ugyanúgy tett. A 
kormány csak Ottinger lemondását fogadta el: a polgári és katonai hatalom első konflik
tusában az állami vezetés tehát a polgári hatóság mellé állt. Augusztus 14-én egy újabb 
belügyminiszteri rendelet immár a Dráva és Duna közötti terület egészére (Baranya, So
mogy, Tolna, Vas, Zala, Veszprém, Sopron és Fejér megyékre, valamint a területükön 
lévő szabad királyi városokra) kiterjesztette Csány hatáskörét, aki megszolgálta a bizal
mat: 1848 szeptember közepén, Jellačič betörése után lényegében ő akadályozta meg a 
drávai magyar hadtest felbomlását.9 

9 Barta, 1952. 608-634. o.; Szőcs Sebestyén: Csány László kormánybiztosi tevékenysége 1848 áprilistól 
szeptember végéig. (In:) Molnár, 1990. 
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Erdélyben és a Részekben (Partium) a kormánybiztosok feladata kettős volt. Nekik 
kellett végrehajtaniuk a Részek visszacsatolását, Magyarország és Erdély unióját, de az ő 
feladatuk volt a román többségű terület nemzetiségi ellentéteinek kezelése is. A kormány 
április 23-án Wesselényi Miklós báró vezetésével királyi biztosságot küldött ki a Ré
szekbe (Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd megyékbe, a Kővár-vidékre és Zilah város
ba) a visszacsatolásról intézkedő 1848:VI. törvénycikk foganatosítására. A visszacsatolás 
nem merült ki a törvény ünnepélyes közgyűlési kihirdetésében. A biztosság tagjainak 
(Beöthy Ödön, Asztalos Pál, Somossy Ignác, Bay Ferenc) a magyarországitól eltérő jog
szokások összehangolásáról és a vitás kérdések rendezéséről is dönteniük kellett. A biz
tosság lényegében augusztus közepéig működött, közben - speciális megbízatással (a 
közrend fenntartására) - Szemere Kabos József Kraszna megyei főispánt küldte ki Kö
zép-Szolnok megyébe. 

A fegyveres szerb mozgalmakról érkező első hírek után Batthyány miniszterelnök úgy 
döntött, hogy megpróbál Erdélyből, a székely határőrezredektől fegyveres erőt szerezni a 
veszélyeztetett délvidéki területek védelmére. A székelyek segítségül hívására Gál Sán
dort, Hajnik Károlyt és Klapka Györgyöt küldte ki; a megbízatásról egyidejűleg Puchner 
Antal báró, altábornagyot, nagyszebeni főhadparancsnokot is értesítette. A lépés nem fe
lelt meg a formális törvényességnek, hiszen Magyarország és Erdély uniója még nem 
történt meg. A kiküldetést utólag a király is jóváhagyta, ám időközben a megbízatás az 
erdélyi unió megszavazásával lényegében érvényét veszítette.10 

Sokkal nagyobb és nehezebb feladat volt ennél az erdélyi unió végrehajtása. A ma
gyar országgyűlés által hozott 1848:VII. törvénycikk ugyan elrendelte a két testvérhaza 
egyesülését, ám a törvényt csak az erdélyi országgyűlés hasonló értelmű törvényének ki
rályi szentesítése után lehetett végrehajtani. A kormány szerette volna, hogy az erdélyi 
országgyűlés királyi biztosává az uralkodó Ferenc József főherceget, István nádort, va
lamelyik magyar minisztert, vagy az erdélyi polgári közigazgatás vezetőjét, Teleki József 
gróf, erdélyi főkormányzót nevezze ki. V. Ferdinánd azonban Puchner Antal báró, altá-
bornagyra, a nagyszebeni (erdélyi) főhadparancsnokság vezetőjére bízta ezt a feladatot. 
A magyar kormány május 20-án gyakorlatilag megfigyelői státussal küldte „erdélyi biz
tosul" a kolozsvári országgyűlésre Perényi Zsigmond bárót, Ugocsa megye főispánját. 

Több politikus már az országgyűlés összeülése előtt javasolta, hogy a kormány az 
uniótörvény elfogadása és szentesítése után azonnal küldjön királyi biztost Erdélybe, te
hát olyan személyt, aki egyenes uralkodói felhatalmazással rendelkezik, olyannal, mint 
amilyet aztán június 10-én Hrabovszky kapott. Ismét felvetődött valamelyik császári fő
herceg, vagy magyar miniszter (például Széchenyi István) kiküldetésének gondolata. A 
választás végül Vay Miklós báró, koronaőrre esett. Vayt június 19-én nevezte ki a nádor 
teljhatalmú királyi biztossá. Felhatalmazása Erdély területére szólt, de a későbbiekben 
egyes volt partiumi megyékkel is rendelkezett, ahogyan az őt felváltó erdélyi országos 
biztosok többsége is. Legfontosabb feladata a polgárháborús veszély elkerülése, a válasz
tások lebonyolítása, a nemzetőrség felfegyverzése és az erdélyi honvédtoborzás beindítá
sa volt. Vay a közigazgatási kérdések többségével jól megbirkózott, a politikai rendezés-

Urbán Aladár. A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. HK 1980/3.; Hermann Róbert: 
Klapka György tevékenysége 1848 márciusától 1849 január elejéig. (In:) Kiss Vendel (szerk.): Komárom és 
Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 1994. 41-46. o.; Egyed Ákos, 1994. 839-841. o. 
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re tett kísérletei (így a magyarellenes román és szász mozgalmak leszerelése) azonban 
nem sikerültek. A nem magyar kiegészítésű erdélyi sorkatonaság és a két román határőr
ezred csak addig engedelmeskedett neki, amíg Puchner főhadparancsnok azt szükséges
nek tartotta.11 

István nádor és Szemere augusztus 24-én a román származású Mihályi Gábort nevezte 
ki a magyarországi román- és ruszinlakta törvényhatóságok (Máramaros, Ugocsa, Bereg, 
Ung, Szatmár, Közép-Szolnok, Kővár és Kraszna megyék), valamint a 17. (2. román) 
határőrezred királyi biztosává. Feladata a nemzetiségi lakosság felvilágosítása és a békét 
veszélyeztető személyek elleni határozott fellépés volt. Mihályi területi illetékességi köre 
a 17. (2. román) határörezred esetében átfedte Vay Miklósét. Mihályi kinevezésével befe
jeződött a magyarországi nemzetiségek által lakott területeken a királyi biztosi intézmény 
kiépítésének folyamata.12 

Ebben az időszakban két speciális biztosi felhatalmazásról tudunk ezen a területen. 
Berzenczey László marosszéki képviselőt Kossuth Lajos pénzügyminiszer bízta meg az
zal, hogy a székely lakosság egy részének a délvidéki kincstári birtokokon történő lete
lepítésével kapcsolatban a helyszínre utazzon. (A tervvel kapcsolatos intézkedést a ki
bontakozó délvidéki szerb lázadás tette sürgőssé). Weér Farkas Belső-Szolnok megyei 
főispánt a marosszéki politikai és közigazgatási problémák rendezésével bízta meg 
Szemere belügyminiszter. 

A fent említett területeken kívül tucatnyi, általában miniszteri rendelettel eszközölt 
biztosi kinevezésről tudunk. E miniszteri biztosokat részben közigazgatási kérdések 
megoldására (tisztújítás, a helyi, sajátos jogszokások és az országos rend összehangolá
sa), részben különböző kincstári birtokok és javak felülvizsgálatára és összeírására küld
ték ki, így megbízólevelüket általában a belügy- vagy a pénzügyminiszter írta alá. Mi
niszteri biztosokat küldött ki Széchenyi a Középponti Vasúttársasággal folytatandó 
tárgyalásokra, Klauzál Gábor pedig az Ausztriát és Magyarországot közösen érintő vám-
és harmincadi ügyekkel kapcsolatos bécsi tárgyalásokra. 

A kormány elrendelte, hogy az országban lévő sorkatonaság mindenütt polgári bizto
sok jelenlétében tegye le az esküt a magyar alkotmányra. Ezek azonban nem tényleges 
biztosok voltak, csupán a polgári hatalom ad hoc jellegű képviselői. Politikai jellegű volt 
az a megbízatás is, amelyet Szentkirályi Móric jászkun főkapitány kapott Batthyánytól 
június 22-én. A miniszterelnök felhatalmazta, hogy a délvidéki haderő azon dandárjában, 
amelyben a jászkun nemzetőrök szolgálnak, e nemzetőrök és az ott szolgáló honvédek 
felett rendfenntartási és fegyelmi ügyekben kormánybiztosként működjön. Biztonsági 
jellegű megbízatást kapott Vörös Antal, a pénzügyminisztérium elnöki irattárosa: Kos
suth szeptember 9-én utasította, hogy a pénzjegynyomda és a pénzjegyek őrzéséről gon
doskodjon. 

Csupán egyetlen olyan kiküldetésről tudunk, amely több törvényhatóság területére 
terjedt ki. Kossuth pénzügyminiszter április 26-án nevezte ki miniszteri biztossá a tiszai 

Vay működésére 1. Miskolczy Ambrus: Erdély a forradalomban és a szabadságharcban (1848-1849) 
(In:) Szász Zoltán (szerk.): Erdély története. III. k. 1830-tól napjainkig. Budapest, 1986. 1379-1405. o. 

" A rendeletről Szemere értesítette a hadügyminisztériumot is, s kérte, hogy utasítsa az erdélyi főhad-
parancsnokság útján 2. román határőrezred parancsnokságát Mihályi rendeleteinek teljesítésére. A minisztéri
um ezt augusztus 29-én meg is tette. MOL H 75. Hadügyminisztérium. Általános iratok. 1848:5173. 
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kerületbe (Szatmár, Csongrád, Békés, Bihar, Heves, Külső-Szolnok és Szabolcs megyék, 
Jászkun- és Hajdú-kerület, Debrecen város) a salétromtermelés irányítására Vay Miklóst. 
Vay e megbízatása erdélyi királyi biztosi kinevezése után is érvényben maradt, leváltása 
után pedig még 1849 tavaszán is foglalkozott ezekkel az ügyekkel.13 

Katonai jellegű megbízatást ketten kaptak. Kossuth augusztus 17-én minisztertanácsi 
felhatalmazás alapján hatalmazta fel Berzenczey László marosszéki képviselőt, hogy Er
délyben egy 1500-3000 főnyi önkéntes lovascsapatot állítson fel. Mészáros Lázár had
ügyminiszter a felhatalmazást augusztus 26-án erősítette meg. Ebből a lovascsapatból 
alakult meg később a 15. (Mátyás) huszárezred.14 Kossuth már korábban kezdeményezte, 
de Mészáros csak augusztus 23-án bízta meg Szalay Lászlót, a pénzügyminisztérium tit
kárát egy önkéntes csapat alakításával. Augusztus 24-én Egressy Samu pesti főügyész is 
bekapcsolódott a munkába. A munkamegosztásnak köszönhetően Szalay gyalogos, 
Egressy lovas önkénteseket toborzott a kezdetben Kossuth, majd Hunyadi nevét viselő 
csapathoz. Szalay önkénteseiből alakult meg később az 50. honvédzászlóalj, a lovasság
ból pedig a 13. (Hunyadi) huszárezred.15 

A katonaállítási törvény elfogadása után Szemere Bertalan belügyminiszter elrendelte, 
hogy az újoncállítás mielőbbi megkezdése érdekében az egyes törvényhatóságok vezetői 
haladéktalanul intézkedjenek az újoncköteles korban lévő férfilakosság összeírásáról. Az 
újoncösszeírás vezetésére az érintett fő- és alispánokat, főkapitányokat és polgármestere
ket nevezte ki újoncállítási biztossá. Miután az uralkodó nem volt hajlandó szentesíteni a 
törvényjavaslatot, s a Batthyány-kormány szeptember 11-én lemondott, az országgyűlés, 
Kossuth javaslatára, határozati úton léptette életbe a törvényt. A szeptember 12-én ügy
vezető miniszterelnökké kinevezett Batthyány miniszterelnök szeptember 13-án elrendel
te az ellenség betörése által veszélyeztetett megyékben a népfelkelést, majd 14-én az or
szág egész területén a honvédtoborzást, 19-én pedig az újoncozást. 

E három aktushoz újabb kormánybiztosi kinevezések kapcsolódtak. A kinevezettek 
már valóban, szó szerinti értelemben vett kormánybiztosok voltak, hiszen megbízóleve
lüket szeptember 27-ig Batthyány Lajos, azt követően pedig az Országos Honvédelmi 
Bizottmány tagjai írták alá. A nádor egyikük kinevezését sem ellenjegyezte. 

Szeptember 15-én Batthyány Komárom megye kormánybiztosává nevezte ki Halasy 
Edét, szeptember 17-én népfelkelési biztossá Kossuthot, szeptember 17-18-án pedig kb. 
33 honvédtoborzási kormánybiztost küldött ki a különböző törvényhatóságokba. Másnap, 
19-én 8 népfelkelési kormánybiztost nevezett ki (többnyire a dunántúli megyékbe). Ezek 
egy kivétellel honvédtoborzási biztosok is voltak. Szeptember 20-án Zólyom, Bars és 
Hont megye, valamint a bányavidék (és az ottani bánya- és szabad királyi városok) kor
mánybiztosává nevezte ki Beniczky Lajost, s felhatalmazta egy tartalék sereg felállításá
ra. Szeptember 21-én Gyürky Pál krassói főispánt tette a megye teljhatalmú biztosává. 
Szeptember 22-én a komáromi várba küldte Sárközy Józsefet, hogy a tisztikart nyilatko
zatra bírja: akarják-e és hajlandók-e akár a horvát haderő ellen is megvédeni a várat. 
Szeptember 22-23-án kilenc erdélyi képviselő kapott honvédtoborzási kormánybiztosi 

13 Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 26/5., 26/270. 
14 Berzenczeyre 1. Egyed Ákos, 1994. 852-868. o. 
15 A részletekre 1. Urbán Aladár: Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. HK 1988/4. 638-665. o. 
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megbízatást. (Igaz, alig a feléről van adatunk, hogy működését meg is kezdte). Az átfedé
seket is tekintetbe véve legalább 40 kormánybiztosi kiküldetésről tudunk.16 

Beöthy kinevezésének országgyűlési megerősítése már megelőlegezte az új típusú, or
szággyűlési, vagy nemzetgyűlési biztosság kialakulását. Jellačič támadása és a magyar 
hadsereg ellenállás nélküli visszavonulása után, 1848. szeptember 15-én Kossuth a kép
viselőházban azt javasolta, hogy a képviselőház küldje ki Csány támogatására biztosként 
Asztalos Pál, Bónis Sámuel és Perczel Mór képviselőket. Ez meg is történt, azonban 
Perczel már másnap - szintén Kossuth javaslatára - a Zrínyi-szabadcsapat felállítására 
kapott megbízást Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöktől. így az ő helyét az or
szággyűlési biztosok között Luzsénszky Pál báró vette át. Perczel azonban továbbra is 
érvényesnek tekintette megbízatását és egészen 1849 január végéig arra hivatkozva aka
dályozta meg, hogy az általa vezetett muraközi hadtesthez, majd az abból alakuló Kö
zépponti Mozgó Sereghez az OHB kormánybiztost nevezzen ki. Hivatalos minőségében 
egyszerre használta a hadtestparancsnoki és a nemzetgyűlési biztosi címet.17 Szeptember 
27-én, Lamberg küldetésének törvénytelenné nyilvánítása után, az OHB megbízásából 
két képviselő, Ludvigh János és Repetzky Ferenc vitte a határozatot a hadsereghez azzal 
a felszólítással együtt, hogy a hadsereg szálljon szembe a horvát haderővel.18 

Szeptember 15-én az országgyűlés Kossuth javaslatára úgy döntött, hogy hattagú bi
zottmányt küld ki a miniszterelnök katonai intézkedéseinek parlamenti ellenőrzésére. E 
bizottmány tagjai közé Kossuthot, Madarász Lászlót, Sembery Imrét, Nyáry Pált, Pálffy 
Jánost és Patay Józsefet választották. A későbbiekben Országos Honvédelmi Bizottmány 
(OHB) néven működő testület tagjai már szeptember 22-én közelebbről meg nem határo
zott státusú megbízottakat küldtek ki a dunántúli megyékbe. Alföldi toborzóútja során 
Kossuth tíz népfelkelési biztost nevezett ki, első visszatérése alkalmával pedig, a bizott
mány elnöklő tagjaként, Újházy Lászlót nevezte ki Pozsony megye és város teljhatalmú 
országos biztosává. (Kossuth már a Lamberg küldetését törvénytelenné nyilvánító képvi
selőházi határozat kézbesítésével megbízottak kiküldetésével kapcsolatban kérte, hogy a 
képviselőház bízza a biztosok kinevezését az OHB-ra). Október 7-ig, Kossuth visszatéré
séig az OHB további 13 kormánybiztosi, vagy ilyen jellegű felhatalmazást adott ki, há
rom képviselőt pedig élelmezési biztosként rendelt a fősereg mellé.19 

Október közepére a kormánybiztosi intézmény országossá vált. Batthyány és az OHB 
intézkedéseinek köszönhetően szinte nem volt olyan törvényhatóság, amelynek ne lett 
volna legalább egy kormánybiztosa. A kinevezési rendeletek alapján a következő típuso
kat határozhatjuk meg: 

Honvédtoborzási (újoncállítási) biztosok. Feladatuk az újoncállítás ügyeinek intézése, 
az újoncok felruházása és felszerelése volt. Többségüket Batthyány küldte ki. A honvéd-

16 Batthyány intézkedéseire 1. Urbán Aladár. Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 660-
693. o. Vonatkozó rendeleteinek jelentős részét 1. Urbán Aladár. „Honunkat dúló ellenségeinknek minden 
lépteit nehezítsük..." Válogatás Batthyány Lajos miniszterelnök irataiból, 1848. szeptember 13 - szeptember 
26. Századok, 1982. 1262-1295. o.; Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848— 
1849-re. Budapest, 1880. 381. o. A kinevező rendeletek fogalmazványait 1. MOL OHB 1848:633., 722. 

17 Urbán Aladár. Perczel Mór és a Zrínyi szabadcsapat. HK 1991/1. 93-95. o.; Hermann: Perczel 5-7., 
31.0. 

18 KLÖM XIII. 42. o.; Lengyel: Ludvigh 136-139. o. 
19 A kinevezéseket közli KLÖM XIII. 67-75. o.; Urbán, 1994. 83-114. o. 
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toborzási biztos gyakran (különösen a városokban) azonos volt az újoncösszeírási biztos
sal, s ily módon a polgári közigazgatás vezetőjével. Honvédtoborzási biztosként általá
ban a törvényhatóságban élő személy (főispán, alispán, képviselő) működött. 

Népfelkelési biztosok. Feladatukul a horvát haderővel szembeni népfelkelés megszer
vezését szabták. A dél- és kelet-dunántúli területeken Batthyány, a többi területen főleg 
az OHB nevezte ki őket. A népfelkelési biztosok általában a törvényhatóság fő- vagy al
ispánjai, esetleg képviselői voltak. Városokba ritkán neveztek ki népfelkelési biztost. 
Miután az országgyűlés hivatalosan is megbízta az OHB-t a végrehajtó hatalom vitelével, 
a testület egyre több olyan népfelkelési biztosi megbízatást adott ki, amelyek több tör
vényhatóság területére vonatkoztak. így október 11-én az OHB Békés, Csanád, és 
Csongrád megyékbe, sőt, szükség esetén Szeged városába, Arad és Heves megyébe és 
Torontál megye felső részébe is népfelkelési biztosul nevezte ki Boczkó Dániel Békés 
megyei képviselőt.20 Október 15-én Egressy Gábor kapott hasonló megbízatást Szegedre, 
Csanád és Csongrád megyékbe.21 November 12-én Balogh János képviselőt Nyitra és 
Trencsén megyék népfelkelési kormánybiztosává nevezték ki.22 

Teljhatalmú országos biztosok vagy főkormánybiztosok. A megnevezés több törvény
hatóságra kiterjedő (azaz a korábbi királyi biztosságnak megfelelő) teljhatalommal ren
delkező biztosokra vonatkozott. Feladatuk az adott terület védelmének szervezése és ko
ordinálása volt. Jogkörük alapján beleszólhattak az ott állomásozó hadsereg 
alkalmazásába is. 

Törvényhatósági teljhatalmú (országos) biztosok. Ezek egyetlen törvényhatóság 
(megye) feletti teljes intézkedési joggal rendelkeztek. Feladatuk a helyi védelmi intézke
dések szervezése volt, de közigazgatási és politikai ügyekben is intézkedhettek. Képvise
lőket, fő- és alispánokat egyaránt találunk közöttük. Az egy-egy törvényhatóságba kine
vezett biztosok esetében is előfordult, hogy nem az illető megye, vagy város területén 
éltek. Ilyen országos biztos volt Pozsony megyében Újházi László, Baranyában 
Batthyány Kázmér, Beregben Szintay János, Szeged városában és környékén Egressy 
Gábor. November 17-én az OHB a Jászkun-kerület mindhárom kerületébe (Kis- és 
Nagykunság, Jászság) külön-külön teljhatalmú biztost nevezett ki, de alárendelte őket a 
kerület főkapitányának, Szentkirályi Móricnak.23 A különbségtétel azért lényeges, mert 
például a Niczky Sándor utódjaként Sopron megyébe kinevezett Lukinich Mihályt az 
OHB csupán honvédelmi biztosnak nevezte, tehát egyedül a védelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos jogkört ruházta rá.24 

Élelmezési biztosok. Feladatuk a haderő élelmezésével kapcsolatos adminisztráció 
volt. E biztosokat többnyire az OHB küldte ki, de az egyes teljhatalmú országos biztosok 
is kinevezhettek ilyeneket. Az előbbiek főleg képviselők, az utóbbiak alacsonyabb beosz
tású közigazgatási hivatalnokok (fő- és alszolgabírók, jegyzők stb.) lehettek. 

20 MOL OHB 1848:971., V. ö. KLÖM XIII. 161. o. 
21 KLÖM XIII. 204. o. 
" KLÖM XIII. 418^419. o. Baloghot katonai szempontból Görgei alá is rendelték, ugyanakkor nem tarto

zott Csány fennhatósága alá. KLÖM XIII. 537-539. o. 
23 KLÖM XIII. 476-^78. o. 
24 KLÖM XIII. 423-427. o. 
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Országgyűlési biztosok. Feladatuk a hadműveletek politikai irányának ellenőrzése és 
befolyásolása volt. Ők mindannyiszor képviselők voltak. Kiküldésük parlamenti határo
zattal, nem pedig megbízólevéllel történt. Miután megbízatásuk eseti jellegű volt, annak 
elvégzése után vissza kellett volna térniük a képviselőházba. Gyakran előfordult azon
ban, hogy a táborban maradtak, s ott egyéb feladatokat (például hadseregélelmezés) lát
tak el. 

Eseti megbízással kiküldött biztosok. Feladatuk speciális megbízások végrehajtása 
(várak, erődök átvétele, sorezredi zászlóaljak engedelmességének biztosítása) volt. A 
képviselők közül kerültek ki, többnyire párosával küldték ki őket. E típusba sorolható 
Pázmándy Dénesnek, a képviselőház elnökének kiküldetése is. Pázmándyt, a nemzetgyű
lés külön felhatalmazása alapján, az OHB bízta meg, hogy a lajtai táborba menjen, s ott a 
nemzeti becsület megóvásán munkálkodjon, azaz a bécsi forradalmi erők megsegítésével 
kapcsolatos döntést kieszközölje. Ilyen megbízatást kapott október 21-én Halász 
Boldizsár, december 7-8-án pedig Bogyó Sándor a Békés megyei földfoglaló mozgal
mak felszámolásával kapcsolatban.25 

Speciális, több megyére kiterjedő felhatalmazást kapott Kiss Miklós, majd az ő le
mondása után Jankó Vince, akit a Győr, Pozsony és Mosón megyei gabonakészletek fel
vásárlásával és az ország belső területeire történő szállításával bízott meg Kossuth no
vember 10-én, s az illető megyék kormánybiztosait, valamint Csányt is a vele való 
együttműködésre szólította fel.26 Hasonló megbízatást kapott Somogy, Vas és Zala me
gyébe Tallián Ede képviselő.27 Ilyen volt Halasi Kázmér Heves és Külső-Szolnok megyei 
szolgabíró szolnoki szállítási biztosi kinevezése is. Az OHB Heves és Külső-Szolnok, 
Pest és Csongrád megyéket, valamint a Jászkun kerületet is Halasi hadiszállítási rendele
teinek teljesítésére utasította.28 

A fentiek alapján logikusnak tűnne, ha egy megyének, vagy városnak csupán egy 
kormánybiztosa lett volna, hiszen a kör, amelyből a különböző típusú biztosok származ
tak, sok tekintetben azonos. Valójában nem mindig ez volt a helyzet. Vas megyében 
1848 őszén például négy kormánybiztos tevékenykedett. Széli Józsefet, Reiszig Alajost 
és Békássy Imrét egyaránt népfelkelési kormánybiztosnak nevezték ki. Békássy és 
Reiszig emellett újoncállítási biztos is volt, 1848 októberében pedig az OHB egy utasí
tásban tévedésből kormánybiztosnak szólította Vidos József alispánt, a megyei mozgósí
tott nemzetőrség parancsnokát és a továbbiakban ő is kormánybiztosként, lényegében a 
megye teljhatalmú biztosaként működött.29 Az OHB előbb Pozsony megye és város biz
tosává nevezte ki Újházi Lászlót, majd a város kormánybiztosságát előbb Németh Károly 
polgármesterre, majd Olgyay Tituszra bízta. Sopron megyében külön biztos intézte a 

25 KLÖM XIII. 259. és 671-675. o. 
26 KLÖM XIII. 394-398. o. 
" Hermann: Perczel 91-93. o. 
~8 KLÖM XIII. 640-641. o. Halasit 1848 szeptember végén Kossuth szolnoki népfelkelési biztossá nevezte 

ki. Uo. 162. o 
" Hermann Róbert: Vidos József kormánybiztosi jelentései. Savaria Múzeum Évkönyve, 1995. 22/1. k. 

47-93. o. és wo.: Körmend a hadtörténelemben 1848-1849. (In:) Veszprémy László - Kelenik József -
Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmendi Füzetek, Körmend, 1992. 209-
212.0. 
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honvédtoborzást és a népfelkelést. A feldunai hadtest mellett viszont 1848 októberében 
egy teljhatalmú országos biztos (Csány László), négy országgyűlési biztos (Luzsénszky 
Pál, Bónis Sámuel, Asztalos Pál, Repetzky Ferenc), egy tisztázatlan jogállású kormány
biztos (Fiáth István), továbbá - az OHB által kiküldött teljhatalmú nemzetgyűlési biztos
ként - Pázmándy Dénes, a képviselőház elnöke tartózkodott.30 

Jelentősebb mértékű fluktuációról egyetlen esetben tudunk. Sopron megyében 1848. 
szeptember 17 - november 12. között Niczky Sándor, november 12 - december 7. között 
Lukinich Mihály, majd a megye cs. kir. megszállásáig Fiáth István látta el a kormánybiz
tosi teendőket. Más törvényhatóságok esetében inkább azt tapasztaljuk, hogy az év végé
re egyetlen személy töltötte be e posztot.31 

Az egyes országos biztosságok területi illetékességében komoly változások történtek. 
Az OHB október 9-én, Mihályi Gábor Szatmár és Máramaros megyékben, valamint a 
Kővár-vidéken való túlzott elfoglaltságára hivatkozva, Kraszna és Közép-Szolnok me
gyék teljhatalmú országos biztosává Décsey Lászlót nevezte ki. (Ugocsa megyében Egry 
János alispán, Ung megyében Bernáth Zsigmond főispán, Bereg megyében Szintay János 
alispán töltötte be a kormánybiztosi tisztet).32 Október 21-én a Kővár-vidékre Teleki 
Sándor főkapitányt, Szatmár megyébe pedig Eötvös Mihály alispánt nevezték ki kor
mánybiztossá. Ezzel Mihályi teljhatalmú országos biztossága meg is szűnt, a továbbiak
ban Máramaros megye kormánybiztosaként működött.33 

Az OHB november 5-én a Vas, Sopron, Veszprém, Pozsony, Győr, Komárom, Nyitra 
és Fejér megyei kormánybiztosokat felszólította a népfelkelés megszervezésére, s e 
szempontból Csány fennhatósága alá rendelte őket.34 November 10-én ellenben minden 
tekintetben Csány alá rendelte a Pozsony, Sopron, Mosón, Győr és Komárom megyei 
kormánybiztosokat.35 

Kossuth november 26-án Máramaros, Ung, Ugocsa, Abaúj és Szepes megyékbe, illet
ve a területükön található szabad királyi városok kerületébe a felvidéki erők főparancs
nokává nevezte ki Pulszky Sándor alezredest és a vele való együttműködésre utasította 
Irányi Dániel sárosi, Szintay János beregi és Boronkay Albert zempléni kormánybiztoso
kat.36 Az intézkedés megelőlegezte egy újabb országos biztosság kialakulását. December 
13-án, Schlik betörése és a budaméri csatavesztés után az OHB Szemere Bertalant, az 
OHB tagját nevezte ki Felső-Magyarország teljhatalmú országos biztosává. Szemere ha
tásköre Abaúj, Gömör, Szepes, Sáros, Torna, Zemplén, Szabolcs, Borsod, Heves és Pest 
megyékre, továbbá a Hajdú- és Jászkun kerületekre terjedt ki és a fenti törvényhatósá
gokba kinevezett kormánybiztosokat is az ő fennhatósága alá rendeltettek. A saját maga 

Hermann. Csány 140., 162. o. 
Hermann Róbert: Niczky Sándor kormánybiztosi jelentései 1848. szeptember 24. - november 17. (In:) 

Házi Jenő emlékkönyv. Sopron, 1993. 349-379. o. 
" KLÖM XIII. 140. o. Pontosabban: Szintay csak újoncállítási biztos volt, s az OHB október 18-án nevez

te ki a megye kormánybiztosává. KLÖM XIII. 240. o. 
33 MOL OHB 1848:1441. Telekit már október 20-án kormánybiztosként említik. KLÖM XIII. 253. o. 
34 KLÖM XIII. 358-359. o. 
35 KLÖM XIII. 400. o. 
36 KLÖM XIII. 560-561. o. 
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által fogalmazott kinevezés olyan általános felhatalmazást tartalmazott, amely teljes cse
lekvési szabadsággal ruházta fel az országos biztost.37 

Kolozsvár eleste után az OHB november 20-án Hodossy Miklós Bihar megyei kor
mánybiztost az erdélyi hadsereg teljhatalmú polgári főkormánybiztosává nevezte ki. Tu
domásunk szerint ez volt az első olyan eset, hogy a testület nem adott területre, hanem 
egy mozgó hadsereghez nevezett ki kormánybiztost, noha a polgári főkormánybiztos ki
fejezés arra utal, hogy Hodossy jogköre főleg a hadseregellátási ügyekre terjedt ki. 
(Előzményként csak Szentkirályi Móric 1848 júniusi megbízatását említhetjük, s gyakor
latilag ilyen kormánybiztosként működött a es. kir. fősereg decemberi támadása után 
Csány László is). Hodossy kinevezése nem járt együtt az erdélyi királyi biztos, Vay 
Miklós leváltásával.38 December 2-án Kossuth megrótta Hodossyt, mert az katonai kine
vezéseket is eszközölt.39 December 9-én Kossuth a bácskai teljhatalmú országos biztos
nak, Beöthy Ödönnek ajánlotta fel az erdélyi főkormánybiztosságot; Beöthy helyét 
Haczell Márton foglalta volna el.40 Beöthy késedelmes válasza miatt a kinevezésére csak 
december 19-én került sor. Hatásköre az erdélyi megyéken kívül kiterjedt Szabolcs, 
Bihar, Szatmár, Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyére, a Kővár-vidékre és a Hajdú
kerület területére, de az erdélyi hadsereg hadműveleteitől függően Máramaros, Ugocsa, 
Bereg, Arad, Békés, Csanád megye és a Jászkun-kerület hatóságai is kötelesek voltak 
követni a rendeleteit. Beöthy és Szemere területi illetékességi köre két törvényhatóság
ban (Szabolcs megye és a Hajdú-kerület) átfedte egymást. Szabolccsal végül is Szemere, 
a Hajdú-kerülettel is inkább ő, mint Beöthy rendelkezett. Beöthy kinevezésekor az erdé
lyi megyék többsége még az ellenség kezén volt, s Kossuth azért is kárpótolni akarta 
Beöthyt, mert az az OHB kormánnyá alakulásának elmaradása miatt nem kapott minisz
teri tárcát. A felhatalmazás kiadásával együtt az OHB - Hodossy Miklósé kivételével -
valamennyi, az adott területen eladdig működött kormánybiztos megbízását felfüggesztet
te, s felszólította őket végjelentésük benyújtására, egyben felhatalmazta Beöthyt, hogy a 
fennhatósága alatti törvényhatóságokban új kormánybiztosokat nevezhessen ki. Beöthy 
ezzel olyan jogkört kapott, amilyennel addig egyetlen kormánybiztos sem rendelkezett. 
Az utódjául kinevezett Csány László ugyanezeket a jogokat kapta.41 

Szemere felső-magyarországi és Beöthy erdélyi országos biztosi kinevezésével meg
szilárdult az országos biztosságok rendszere. A továbbiakban öt országos biztosságról 
beszélhetünk: a bácskai, a bánsági, az erdélyi, a felső-magyarországi - tehát területhez és 
hadsereghez egyaránt kötött - , illetve a feldunai, majd a fősereg mellett működő - tehát 

37 MOL OHB 1848:5409., közli KLÖM XIII. 725. o. A kinevezéssel egyidőben Irányi Dániel sárosi kor
mánybiztost tábori élelmezési biztosnak, Vay Lajos főispánt borsodi, Almásy Pál képviselőt hevesi tartományi 
(azaz polgári) biztosnak nevezte ki. KLÖM XIII. 727. o. Kormánybiztosi ténykedésére 1. Hermann: Szemere; 
Deák Gábor. Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú kormánybiztosi működéséről. (In:) Ruszoly 
Józsej(szerk.): Szemere Bertalan és kora. Miskolc, 1991.1. k. és Szemere 281-471. o. 

38 KLÖM XIII. 517. o. 
39 KLÖM XIII. 626-626. o. 
40 KLÖM XIII. 687-688. o. 
41 KLÖM XIII. 810-811. o., KLÖM XV. 880. o. Bemnek az erdélyi hadsereg főparancsnokává történt ki

nevezéséről az OHB az erdélyi és az Erdéllyel határos megyék, kerületek és városok hatóságaihoz szóló nyílt 
rendeletet adott ki. A kormánybiztosok közül külön értesítést kapott Vay Miklós, Hodossy Miklós (Bihar me
gye), Mihályi Gábor (Máramaros megye), Eötvös Mihály (Szatmár megye), valamint Bihar, Közép-Szolnok, 
Kraszna és Szatmár megye hatósága; Zaránd megye és Kővár-vidék nem. KLÖM XIII. 613. o. 
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nem annyira területhez, mint inkább hadsereghez kötött - országos biztosságról. A fővá
ros feladása előtt, december 31-én kiadott megbízólevélben Kossuth felhatalmazta 
Csányt „mindenütt, hol a hadsereg táboroz, így Budapesten is, országos biztosi hatóságát 
gyakorolni".42 

Volt még egy országos biztosság, az azonban sem súlyát, sem folyamatosságát tekint
ve nem hasonlítható az előbb említettekhez. Kossuth november 11-én megerősítette 
Beniczky Lajos teljhatalmát Zólyom, Hont, Bars és Turóc megyében, illetve az ott talál
ható bányavárosokban.43 A megerősítést 1849. január 24-én megismételte. Amikor 
Beniczky az újabb megerősítést megkapta, a es. kir. csapatok már megszállták az említett 
megyéket és a bányavárosokat, Beniczky pedig Görgei feldunai hadtestéhez csatlakozott 
és részt vett a téli hadjáratban.44 A tavaszi hadjárat sikerei után, április 28-án Kossuth 
Zólyom megye és a Zólyom, Hont és Bars megyei bányavárosok kormánybiztosává ne
vezte ki Beniczkyt, az említett két megye, valamint Árva, Turóc és Trencsén megye kor
mánybiztosságát viszont Madocsány Pálra, Árva megye főispánjára bízta.45 

Az utolsó, csaknem minden kormánybiztost érintő intézkedések kibocsátására decem
ber közepén került sor. December 16-án Kossuth Pest, Nógrád, Gömör, Bars, Esztergom, 
Komárom, Győr, Veszprém, Somogy, Zala, Baranya, Tolna, Fejér, Csongrád, Békés és 
Szabolcs megye, a Jászkun- és a Hajdú-kerület közönségét mozgó szabadcsapatok alakí
tására szólította fel. December 18-án a fenti törvényhatóságokon kívül hasonló felszólí
tást intézett Nyitra, Trencsén, Liptó, Zólyom, Turóc, Hont, Szepes, Zemplén, Ung, 
Bereg, Máramaros, Szatmár, Bihar, Zaránd, Kraszna, Közép-Szolnok, Arad, Csanád, 
Temes, Torontál, Krassó, Bács, Vas és Sopron megye, a Kővár-vidék és Szeged város 
közönségéhez is. (E felszólításból a december 16-aiban szereplők közül kimaradt Sza
bolcs megye és a Hajdú-kerület). A szervezéssel általában az illető törvényhatóságok fő-
és alispánjait, illetve kormánybiztosait bízta meg. Összesen 42 megye és kerület, illetve 3 
város szerepelt a felhívásban és közülük húszban a kormánybiztos kapta a szervezés fel
adatát. Kivételt képeztek a bánsági megyék (Temes, Torontál és Krassó), illetve Szatmár, 
Bihar és a volt partiumi megyék: az előbbiekben Vukovics Sebő, az utóbbiakban Beöthy 
Ödön kapta a megbízást. Szegeden a már visszahívott Egressy Gábor kormánybiztos fel
adata volt az önkéntes mozgó csapatok szervezése.46 Önálló, csupán szabadcsapat alakí-

42 KLÖM XIII. 935-936. o. 
43 KLÖM XIII. 405-406. o. A megbízás azonban nem terjedt ki a közigazgatási ügyekre, s erre az OHB 

november 30-án külön figyelmeztette is Beniczkyt. KLÖM XIII. 606. o. Batthyány szeptember 20-i felhatal
mazása ugyanezekre a törvényhatóságokra terjedt ki. Steier. Beniczky 554-555. o. Az OHB már okt. 4-én 
tiszteletbeli (számfeletti) őrnaggyá nevezte ki Beniczkyt. Uo. 559-601. o.; Urbán, 1994. 99-100. o. 

44 KLÖM XIV. 212-214. o.; Steier: Beniczky 99-123., 248-262., 664-672. o.; Hermann Róbert: Görgei 
és a felvidéki kormánybiztosok 1849. január 5 - február 10. HK 1991/3. 132-135. o. 

45 KLÖM XV. 163-165. o. Steier: Beniczky 145-150. o. 
46 KLÖM XIII. 767-770., 794-798. o. Hasonló egyéni megbízásokat kapott Boronkay Albert zempléni 

kormánybiztos (vadászcsapat) december 16-án; Balogh János (gerilla-, vagy mozgó nemzetőrcsapat) december 
17-én; Lukács Sándor győri és Hunkár Antal veszprémi kormánybiztos (szabadcsapat) december 18-án; 
Albrecht Vilmos százados és Festetich Miklós képviselő (önkéntes mozgó csapat) december 19-én; Nemegyei 
Bódog őrnagy (önkéntes mozgó szabadcsapat) december 20-án; Halasy Ede kormánybiztos (mozgó csapat) és 
Beniczky Lajos kormánybiztos (önkéntes csapat Zólyom megyében is) december 25-én; Józef Woroniecki és 
Adolf Thunes (önkéntes csapat) december 27-én; Kosztolányi Károly százados (szabad mozgó csapat Bars és 
Nyitra megyében) december 28-án; Madocsány Pál 1849. január 11-én (szabadcsapat); Takács István (szabad 
portyázó lovascsapat), Wenckheim Béla Békés megyei főispán (szabadcsapat), Nógrád megye (lovascsapat) 
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tásra vonatkozó kormánybiztosi megbízást kapott Fejér megyébe Batthyány István.47 

Megjegyzendő, hogy az önálló szabadcsapat-alakítók egy részét az iratokban szintén 
biztosnak nevezik, de ez nem jelentett tényleges kormánybiztosi tisztet. Erre mutat, hogy 
éppen egyik ilyen „biztos" kért kormánybiztosi kinevezést Kossuthtól.48 

Csány december 31-i felhatalmazása alapján feltételezhetjük, hogy Kossuth azt ter
vezte, az ország összes kormánybiztosa fölött teljhatalmú kormánybiztossá nevezi ki. így 
értelmezte ezt például Beniczky Lajos is, aki január 8-án hosszú jelentést küldött 
Csánynak a bányavidéki eseményekről, noha korábban nem tartozott a hatósága alá. 
Csány nem követte a feldunai hadtestet a bányavárosokba, hanem Debrecenbe ment. 
Kossuth és az OHB fontosnak tartotta, hogy a feldunai hadtest se maradjon kormánybiz
tosok nélkül, ezért január 13-án Luzsénszky Pál báró és Ragályi Ferdinánd képviselőt 
nevezte ki a hadtest kormánybiztosává. A számukra kiadott nyílt rendelet szerint fő fel
adatuk „ellenőrködni, miszerint a hadjáratokra nézve kitűzött iránya a kormánynak feltét
lenül megtartassék". Az OHB utasította őket, hogy jelentéseiket küldjék el Csánynak is.49 

A két kormánybiztos megbízatása lényegében 1849 február közepéig, a feldunai hadtest 
és a többi hadtest egyesüléséig tartott, de március elejéig még a hadsereg mellett marad
tak. 

Az OHB és az országgyűlés Debrecenbe távozása után országos hatáskört kapott, s 
azt a szabadságharc végéig gyakorolta Lukács Sándor képviselő, Győr város volt kor
mánybiztosa is. Az OHB január 9-én a magyar hadsereg fölszerelési kormánybiztosává 
nevezte ki Lukácsot és mind a magyarországi, mind az erdélyi törvényhatóságokat, a 
bennük működő kormánybiztosokat, céheket és mesterembereket az ő rendeleteinek tel
jesítésére utasította.50 Kossuth 1849. április 27-én a fegyver- és lőszergyárak kormány
biztosává nevezte ki Esterházy Mihály grófot, az OHB volt tagját, de a megbízást május 
19-én - arra hivatkozva, hogy az ügy a hadügyminisztérium körébe tartozik - visszavon
ta.51 

A kormánybiztosi megbízások között továbbra is találkozunk speciális, nem terület
hez kötött kiküldetésekkel. Ilyen volt Papp Pál képviselőé, akit a kóborló katonák össze-
szedésére, majd a Heves megyében őrzött horvát foglyok elszállítására küldött ki az 
OHB.52 Repetzky Ferenc képviselő a Tiszafüreden lévő lőszerek elszállítására kapott 

január 12-én; Bónis Sámuel Szabolcs megyei kormánybiztos (szabadcsapat), Kállay Emmanuel és Zoltán Mi
hály (száguldó csapat) január 13-án. KLÖM XIII. 775., 785-788., 797-798., 808-810., 821., 886-887., 904-
905., 911. o.; KLÖM XIV. 93-94., 102-104., 143-144. o. 

47 KLÖM XIII. 837. o. 
48 így Takáts Istvánt és Halasy Bélát. KLÖM XIV. 204., 277-278. és 513. o. Takáts kérte kormánybiztosi 

kinevezését jan. 29-én. MOL OHB 1849:1226. 
49 KLÖM XIV. 120-123. o.; Hermann: Csány 212. o; uő.: Kormánybiztosok Görgei táborában I-II. 

(Luzsénszky Pál és Ragályi Ferdinánd kormánybiztosi tevékenysége 1849. január 31 - március 1.). Folia 
Historica 15. 25-53., 16. 93-124. o. 

KLÖM XIV. 79-80. o.; Balázs Péter. Lukács Sándor. (In:) Lukácsy Sándor - Varga János (szerk.): 
Petőfi és kora. Budapest, 1970.; Bona Gábor. Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. (Országos Örmény 
Önkormányzat, Budapest, 1995. 36-37. o. Lukácsot 1849. április 28-án kinevezték Győr város és megye kor
mánybiztosává is, de továbbra is megtartotta felszerelési kormánybiztosságát. KLÖM XV. 159. o. 

51 KLÖM XV. 153. és 348. o. 
52 KLÖM XIV. 108. és 131.0. 
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kormánybiztosi felhatalmazást.53 loan Drágos bihari román képviselőt az aradi görögke
leti papok fizetésének rendezésére és egyházi zsinat tartására küldte ki az OHB, 1849. 
április 14-én pedig arra hatalmazta fel Kossuth, hogy lépjen érintkezésbe a román fölke
lőkkel és igyekezzék békére bírni őket.54 

Sajátos, de nem kormánybiztosi jellegű volt az a megbízatás, amit január 16. előtt a 
forradalmi publicisztika többé-kevésbé neves képviselői kaptak. Vasvári Pál, Kléh Ist
ván, Kopcsányi József, Vas Gereben, Dobsa Lajos, Emődi Dániel és Funták Sándor kö
zös beadványt nyújtottak be Kossuthnak. A beadvány szerint az aláírók vállalták, hogy 
mint „népfelvilágosítók" bejárják a magyar kézen lévő, illetve az ellenség által még kel
lően meg nem szállt vidékeket, s ott népgyűléseket tartva, felszólítják a népet gerillacsa
patok alakítására. Az aláírók kérték, hogy Kossuth lássa el őket megbízólevéllel és utasít
sa abban a megyei tisztviselőket, hogy eljárásukban támogassák őket és mutassák be a 
közönségnek, mert akkor a nép kormánymegbízottnak tekinti majd őket. Az OHB január 
16-án ki is állította a kért nyílt rendeletet, s arra is feljogosította a „népfelvilágosítókat", 
hogy ha egy - agitációjuk következtében alakult - önkéntes csapat bármelyiküket vezető
jéül óhajtaná, azt az illető „a kormányhoz tett jelentés mellett elfogadni feljogosíttatik". 
A névsorban egyetlen változás történt: a Bácskába és a Bánságba küldendő Funták Sán
dor helyét egy bizonyos Theodorovics vette át; akit talán azonosíthatunk a dunaföldvári 
születésű, 25 éves Theodorovics (később Tomori) Anasztázzal. A népfelvilágosítók szá
mára Madarász László által kiállított nyílt rendeletben viszont már sem Funták, sem 
Theodorovics neve nem szerepel, hárman pedig, Vasvári Pál, Kléh István és Dobsa La
jos, később szabadcsapat-szervezőként tűntek fel.55 

A hadiesemények, így a Délvidék elrendelt kiürítése az országos biztosságokban is 
újabb változásokat okoztak. Az OHB ugyanis csak helyettesként bízta meg Haczell 
Mártont a bácskai országos biztosság vitelével. Kossuth a Délvidék kiürítésének elrende
lése után, január 17-én Almásy Pált, a képviselőház alelnökét bízta meg azzal, hogy telj
hatalmú országos biztosként a bácskai és bánsági csapatok kivonásával kapcsolatos ren
delkezések iránti engedelmességet biztosítsa. (A megbízatás természete emlékeztetett 
Luzsénszky és Ragályi január 13-i kiküldetésére). Almásy egy hét alatt bevégezte külde
tését. Január 25-én Kossuth, több Bács megyei országgyűlési képviselő kérésére, Hunkár 
Antal Veszprém megyei főispánt és kormánybiztost nevezte ki Bács megye és a vele 
szomszédos vidékek teljhatalmú országos biztosává. Hunkár jogköre azonban csak a 
polgári hatóságokra és a nemzetőrségre terjedt ki. Almásy visszatérése után Kossuth ja
nuár 30-án Vukovics országos biztosi hatóságát kiterjesztette a bácskai haderőre, Csong
rád és Csanád megyére, Arad és Szeged városára is.56 A csapatok felvonultatása miatt 
azonban Vukovics erejét és lehetőségeit meghaladta ez a kiterjesztett feladat, ezért Kos
suth február 12-én Bács, Csongrád megyébe, Pest megye alsó részébe, a Kiskun kerület
be, Szeged, Szabadka és Zombor városokba Batthyány Kázmért nevezte ki teljhatalmú 

53 KLÖM XIV. 134.0.; . ' . . , " . 
KLÖM XIV. 512. és 889-890. o.; Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom. A köröskisjenői ortodox 

román egyházi zsinat. Budapest, 1991.; Hermann Róbert: Hatvani Imre szabadcsapatának szervezése. HK 
1992. l.sz., 15-22.0. 

55 KLÖM XIV. 144-145. o. ; Hermann: Hatvani 18-19. o. 
56 KLÖM XIV. 15 l - l 5 3 , 226-229.", 271-272. o. 
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kormánybiztossá és katonai fővezérré, s felszólította Vukovicsot, valamint a szomszédos 
törvényhatóságok kormánybiztosait, hogy védelmi intézkedéseket Batthyányval egyez
tessék. Batthyány és Vukovics között volt ugyan némi hatásköri átfedés, de mivel 
Vukovics március közepétől egyre inkább a fősereg déli csoportosítása (az I. és a III. 
hadtest) melletti főkormánybiztosként működött, ez semmilyen feszültséget nem okozott. 
Vukovics távozásával a Bánság és Arad megye fölötti országos biztosság szünetelt, e 
pozíciót csak április 23-án töltötték be. Batthyány Kázmér fővezéri megbízatása alig egy 
hónapig tartott: március 15-én a bácskai erők fölötti parancsnokságot Perczel Mór vezér
őrnagy vette át.57 

Csány 1848 decemberi dunántúli működése és Luzsénszkyék kinevezése már megelő
legezte az országos biztosság sajátos típusának, a hadseregi (tábori) országos biztosság
nak a kialakulását. A többi országos biztosság és hadseregparancsnokság területi illeté
kessége nagyjából azonos volt. A főseregnél azonban a hadiesemények dinamikája miatt 
a területileg illetékes országos biztos személye állandóan változott. A fősereg mellett 
1849 február közepétől március elejéig Szemere Bertalan felső-magyarországi országos 
biztos töltötte be ezt a feladatot. A március 14-16-i cibakházi ellentámadási kísérlettől 
kezdve Vukovics Sebő tartózkodott a fősereg mellett állandó országos biztosként, az ő 
igazságügyminiszteri kinevezése után Ludvigh János képviselő, korábban szepesi kor
mánybiztos kapta e tisztet. Ludvighot Vukovics bízta meg, de megbízatását Kossuth is 
jóváhagyta. Megbízólevelét (ha volt egyáltalán), nem ismerjük, de Ludvigh volt az első 
olyan hadseregi országos biztos, akit pozíciója a hadsereghez, nem pedig egy adott or
szágrészhez kötött. Ludvighot július 6-tól Bónis Sámuel követte e poszton. Feladata 
ugyanaz volt, mint amit Luzsénszkyék 1849 január 13-án kaptak: a hadmüveletek politi
kai felügyelete. Hasonló felhatalmazást kapott a Komáromban maradt hadsereggel (a II. 
és VIII. hadtesttel) kapcsolatban a város és a megye kormánybiztosa, Újházi László is.58 

Figyelemreméltó tény, hogy az 1849 április-május fordulóján megalakuló kormány
ban négy országos biztos is miniszteri tárcát kapott: Szemere miniszterelnök és belügy
miniszter, Batthyány külügy-, Vukovics igazságügy-, Csány közlekedés- és közmunkaü
gyi miniszter lett. 

A kormányalakítás újabb változásokat okozott mind az országos biztosi, mind a kor
mánybiztosi rendszerben. Batthyány helyét április 18-án Haczell Márton foglalta el, de 
az ő megbízatása csak Bács megyére és a területén lévő szabad királyi városokra terjedt 
ki.59 Kossuth április 23-án ideiglenesen Török Gábort nevezte ki Krassó, Temes, 
Torontál megye és a bánsági határőrvidék teljhatalmú kormánybiztosává. Úgy tűnik 
azonban, a megbízás valóban csak ideiglenes volt, mert az elkövetkező hetekben kineve
zett megyei kormánybiztosok számára kiadott nyílt rendeletekben nincs utalás Török Ga
bor országos biztosságára.60 Szemere helyére április 27-én Luzsénszky Pál Sáros várme-

Batthyányra 1. Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest, 1991. 
8 Újházira 1. L. Gál Éva: Újházi László a szabadságharc utolsó kormánybiztosa. Budapest, 197L 

59 KLÖM XV. 28-32. o. 
0 KLÖM XV. 96-97. Május 4-én Krassó megyébe és a 18. (román-bánsági) határőrezredi ttsüEfatäe. 

Fülepp Lipót képviselőt, május 7-én Torontálba Hertelendy Miksa képviselőt nevezte ki teljhaOafhnii IBHF-
mánybiztossá, Csernovits Péter temesi grófot pedig utasította hivatalos működésének megkezdéseié: .TOtoJaSÜÍL, 
23 Lés 233. o. Május 11-én Kossuth ismét csak élelmezési biztosként említi Törököt. Uo. 276. o. 
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gyei kormánybiztost nevezte ki Kossuth. Luzsénszky kinevező rendeletében azonban 
nem a „felső-magyarországi teljhatalmú országos biztos", hanem a „tábori biztos" titulus 
szerepelt.61 Vukovics április 27-én adta át tisztét Ludvigh Jánosnak.62 Végül Kossuth 
május 1-én nevezte ki erdélyi országos biztossá Szent-Iványi Károly Gömör megyei főis
pánt és kormánybiztost, akinek hatásköre tehát -elődeivel ellentétben - már nem terjedt 
ki a volt partiumi megyékre.63 Hasonló hatáskört kapott a Szent-Iványit tisztségében jú
nius 29-én követő Boczkó Dániel, Arad és Békés megye volt kormánybiztosa is.64 Az 
1849 telén létezett öt országos biztosság közül tehát egy (a bácskai) megszűnt, a bánsági 
és az erdélyi területi illetékessége jelentősen szűkült, a felső-magyarországi jogköre pe
dig a tábori biztosság irányába mozdult el. Ez a szám 1849 július végén eggyel bővült: 
Szemere Noszlopy Gáspár somogyi kormánybiztost Tolna, Baranya, Somogy és Zala 
megye („a dunántúli alsó megyék") teljhatalmú biztosává nevezte ki.65 Ha figyelembe 
vesszük, hogy 1849 tavaszán mind a Bácska, mind a Bánság, mind a Felvidék és Erdély 
nagyobbrészt biztosítottnak látszott, érthető, hogy mind Kossuth, mind a kormány csök
kenteni akarta az országos biztosságokat, illetve szűkíteni kívánta jogkörüket. 

Szemere a belügyminiszteri tárca átvétele után igyekezett kiterjeszteni fennhatóságát a 
kormánybiztosokra is. Noha a kormánybiztosok (s főleg az országos biztosok) fontosabb 
jelentéseiket túlnyomórészt továbbra is Kossuthnak küldték, lassan sikerült a kormány
biztosi intézmény feletti fennhatóságát elismertetnie. Május 12-én a belügyminiszter ala
posan átszervezte a korábbi felső-magyarországi országos biztosságot: Heves, Borsod, 
Gömör, Szepes, Torna, Abaúj, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs és 
Bihar megyéből, a Hajdú- és a Jászkun-kerületből visszahívta a kormánybiztosokat. A 
rendelet azonban csak a kormánybiztosok közigazgatási teendőit érintette, speciális 
megbízatásaikra (hadfelszerelés, vásárlás) nem terjedt ki.66 Szemere a honvédelmi intéz
kedések összpontosítása érdekében Luzsénszky területi hatóságát Sáros mellett kiterjesz
tette Szepes és Zemplén megyére, Eötvös Tamásét Bereg és Ung megyére, Madocsány 
Pálét pedig Liptó megyére, azaz a határ menti megyékben a kormánybiztosi intézmény 
továbbra is létezett, a többi megyében és kerületben pedig többnyire a volt kormánybiz
tost nevezte ki főispánná, vagy főkapitánnyá. Szemere tehát nem a kormánybiztosi in
tézmény felszámolására, csupán ésszerűsítésére törekedett. Erre mutat az is, hogy a va
lamilyen okból üres, de stratégiai okokból fontos kormánybiztosi helyek betöltéséről 
mindig intézkedett. Igaz, e posztok többségét Kossuth még a kormány megalakulása és 

61KLÖMXV. 150-151. o. 
S2 Vukovics - Görgei, Komárom, 1849. ápr. 27. MOL H 115. Görgei Artúr iratai. 1. doboz; Vukovics, 

1982. 85. o. Ludvighra 1. Lengyel: Ludvigh. 
63 KLÖM XV. 176-177. o. Május 6-án - Szemere előterjesztésére hivatkozva - a Közlönyben is közzétette 

a kinevezést. Uo. 227. o. 
64 MOL H 9. Belügyminisztérium. Elnöki iratok. 1849:367.; Szemere 543-544. o. 
65 Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár 1820-1853. Somogyi Almanach 43-44. sz. Kaposvár, 1987. 104. o.; 

Vörös Károly: Noszlopy Antal visszaemlékezései. Századok, 1953. 319-378. o. 
Közli Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével. Budapest, 1973. 393. o. így 

Sillye Gábor a Hajdú-kerületben továbbra is folytatta a Bocskai-csapat kiegészítését; Farkassányi Sámuel 
(Abaúj megye) a felső-magyarországi hadsereg melletti élelmezési biztosságot; Repetzky Ferenc (Heves és 
Nógrád) megtartotta a nógrádi biztosságot; Hodossy Miklós (Bihar) is folytatta működését, s megbízatását 
Szemere június 30-án megújította. Szemere 545. o. A kérdésre 1. Hermann: Szemere 292. o. 
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működésének megkezdése előtt betöltötte, Szemere belügyminiszteri működésének meg
kezdése után azonban Kossuth felhagyott a kormánybiztosok kinevezésével.67 

Az intézkedés egyik magyarázata kétségkívül abban az optimizmusban keresendő, 
hogy a hadszervezés ügyét végre a polgári átalakulás továbbfejlesztésének feladata vált
hatja fel. A személyi folytonosság azonban a kormánybiztosság nélkül maradt megyék
ben is biztosíthatta a kormány intézkedéseinek végrehajtását. Végül pedig, a kormánybiz
tosok rendkívüli feladatai a hadfelszerelés és hadkiegészítés országos rendszerének 
kiépülésével lassan megszűntek, s így nem volt szükség a közigazgatási vezetés „megket
tőzésére". Július 18-án Szemere egyenesen arra utasította a kormánybiztosokat, főispá
nokat és a törvényhatóságok elnökeit, hogy jelentéseiket ne a kormányzói hivatalhoz, ha
nem egyenesen az illetékes miniszterekhez küldjék. Ezt követően ugyan érezhetően 
megritkultak az egyenesen Kossuthnak küldött jelentések, de a kormánybiztosok egy ré
sze azt a korábban már alkalmazott megoldást választotta, hogy jelentéseiket mind a mi
nisztereknek, mind Kossuthnak megküldték.68 

A Batthyány-kormány időszakában, de a későbbiekben történt biztosi kinevezésekkel 
kapcsolatban is egyaránt figyelemre méltó, hogy csupán Hrabovszky János altábornagy 
kinevezésekor tudunk arról, hogy magas rangú katonát bíztak volna meg ilyen politikai 
feladattal. így a külföldről történő fegyverszállítással decemberben megbízott Szalay 
László is csupán ezredesi rangjával szerepelt a megbízólevélben, de nem nevezték kor
mánybiztosnak.69 (Hasonló megbízatást kapott december 28-án Motesiczky István, őt a 
későbbiekben kormánybiztosnak tekintették.70) Mindez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a kormánybiztosok egy részének a későbbiekben ne lett volna katonai rangja is. Hi
vatásos katonai kinevezésükre azonban mindannyiszor kormánybiztosi kiküldetésük után 
került sor, addig legfeljebb nemzetőr tisztek voltak. Közéjük sorolható Batthyány Káz
mér gróf, Beöthy Ödön, Ruttkay István, Beniczky Lajos, Eötvös Tamás, Ivánkovich Já
nos, Kállay Ödön, Kiss Miklós, Spelletich Bódog, Szalay László, Nádasdy Lipót, 
Dobozy István, Besze János.71 

A kormánybiztosok és országos biztosok legfontosabb feladata kétségkívül a hadfel
szerelési, -kiegészítési, -szervezési és ellátási ügyek intézése volt, de - különösen az or
szágos biztosok - politikai feladatokat is elláttak. A kormánybiztosi intézmény a végre
hajtó hatalmat képviselte az önkormányzatokban és a hadseregben is. A kormánybiztosok 
feladata volt a kormány határozatainak közvetítése és végrehajtatása a hadseregben, de 
nekik kellett - ideiglenesen, vagy véglegesen - rendezniük a hadseregen belüli konfliktu
sokat is. Ez eleve feszültségeket teremthetett a hadtest- és hadseregparancsnokok és a 

Csak a főváros újabb feladását megelőző időben július első napjaiban nevezett ki újabb kormánybizto
sokat. Július 6-án Sillye Gábort Szabolcs megyébe, a Hajdú-kerületbe és Debrecenbe; július 7-én Tarnóczy 
Antalt Ceglédre; július 8-án Rákóczy Jánost Kecskemétre majd 15-én Pest és Csongrád megyébe és a Kiskun
ságba; KLÖM XV. 671-672., 675., 690., 734 o. 

68 Közli Szemere 564-566. o. 
69 KLÖM XIII. 608. o. (november 30.) 
70 KLÖM XIII. 913.0. 
71 Életrajzukat 1. Bona Gábor. Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 2., átdolgozott, bővített ki

adás. Budapest, 1987. 
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kormánybiztosok között; nem voltak ritkák a nézeteltérések kormánybiztosok és a kato
nák között. 

Az első ilyen konfliktusra - mint már említettük - Csány László, a Dráva-vonal kor
mánybiztosa és Franz Ottinger vezérőrnagy, az ott állomásozó csapatok parancsnoka kö
zött került sor, majd ezt követte a Csány és Teleki Ádám vezérőrnagy közötti összecsa
pás. A horvát betörés és a kormány lemondása után Teleki Ádám kijelentette, hogy nem 
hajlandó szembeszállni Jellačič haderejével, hanem semleges marad. Csány erre legalább 
a nála lévő lövegeket követelte, s már-már az a veszély fenyegetett, hogy a kis létszámú 
magyar hadsereg kettészakad. A kormány, illetve az ügyvezető miniszterelnök mindkét 
esetben a kormánybiztos mellé állt, a hadseregparancsnokok meghátrálásra kényszerül
tek. A két konfliktus politikai jellegű volt: az önvédelmi harc eszméjét képviselő kor
mánybiztos az ellenséggel egyezkedő parancsnokokkal csapott össze 

1848 októbere után, a frontvonalak tisztázódásával, az ilyen jellegű politikai konflik
tusok lassan megszűntek. A kormánybiztosok igen komoly szerepet játszottak a megbíz
hatatlan tisztek eltávolításában, de több vár és erőd (Eszék, Lipótvár, Komárom) megtar
tása is egy-egy kormánybiztos határozott fellépésének (is) volt köszönhető. 

A kormánybiztosok és katonák közötti konfliktusok ettől kezdve jobbára hatásköri 
jellegűek voltak. Bem tábornok Erdély felszabadítása során például jó néhány, a polgári 
igazgatás körébe tartozó ügyben intézkedett, s ez rendszeres nézeteltérések forrásává 
vált. Bem amnesztiát adott a románoknak és szászoknak, leszállította a só árát, telepíteni 
akart a román határőr ezredek területén. A kormánybiztosokat kötötték az OHB-tól és a 
kormánytól kapott utasítások, Bem pedig nem volt hajlandó belátni, hogy a kormányzat 
csupán az erdélyi hadsereg parancsnokának, s nem Erdély teljhatalmú diktátorának ne
vezte ki. Nem véletlen, hogy ő „fogyasztotta el" a legtöbb kormánybiztost: Beöthy és 
Szent-Iványi miatta mondott le, de kimondottan rossz viszonyban volt Csányval is. Az 
együttélést és együttműködést csak az tette elviselhetővé, hogy Bem és kormánybiztosai 
viszonylag ritkán találkoztak.72 

Görgei és kormánybiztosai kapcsolata kimondottan jónak volt mondható. Mind Csány 
Lászlóhoz, mind Vukovics Sebőhoz, mind Ludvigh Jánoshoz kimondottan baráti viszony 
fűzte. Luzsénszkyvel és Ragályival hűvös, de korrekt kapcsolatot tartott, s tudomásunk 
szerint Szemerével és Bónissal is jól együttműködött. Csányval egyetlen komolyabb 
konfliktusa volt: 1848 novemberében szerette volna elérni, hogy a tiszti előléptetéseket, 
századosig, kizárólag reá bízzák, ám Csány ragaszkodott ahhoz, hogy a felterjesztéseket, 
mint a polgári hatalom képviselője, ő is aláírja. Görgei végül elfogadta Csány szempont
jait.73 Hasonlóan jó volt Henryk Dembinski és Vetter Antal kapcsolata is a kormánybiz
tosokkal. 

Perczel Mór vezérőrnagy 1849 január végéig úgy tartotta, hogy nem csak parancsno
ka, hanem kormánybiztosa is hadtestének, s a január 2-i haditanácson egyenesen azt ja-

72 Barta, 1952. 657-678. o.; Katona Tamás: Csány László erdélyi főkormánybiztos. (In:) Molnár, 1990.; 
Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben. Budapest, é. n. 1942. 378— 
379. o. 

73 Hermann: Csány 158-161. o. 
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vasolta, hogy a hadtestparancsnokok mindegyikét ruházzák fel e tisztséggel.74 Délvidéki 
működése- során kezdetben jól megértették egymást Batthyány Kázmér gróffal, de Bács 
megye és a Csajkás-kerület újjászervezése során összekülönböztek. Perczel amnesztiát 
adott az elmenekült szerb lakosságnak, Batthyány ellenben az ő helyükre akarta telepíteni 
a korábban elűzött magyarokat. Perczel fenn akarta tartani a Csajkás-kerületet, Batthyány 
pedig - Kossuth utasításainak megfelelően - vissza kívánta kebelezni Bács megyébe. A 
konfliktust Batthyány miniszteri kinevezése napolta el egy időre, hogy aztán Haczell 
Márton működése idején ismét kiújuljon. 1849 júliusában, amikor Perczel a közép-tiszai 
hadsereg parancsnoka volt, komolyan összekülönbözött Rákóczy János kecskeméti kor
mánybiztossal, sőt, egyes források szerint el is záratta őt. (Ez volt az egyetlen ilyen eset 
1848^9 során).75 

Komolyabb hatásköri összeütközésre két alkalommal került sor katonák és kormány
biztosok között. 1849. január 30-án Damjanich János vezérőrnagy, a bánsági hadosztály, 
és Gaál Miklós vezérőrnagy, az aradi ostromsereg parancsnoka komolyan összekülön
böztek a vár ellen indítandó roham kapcsán. Gaál lemondott beosztásáról, mire 
Damjanich intézkedett helyének betöltéséről. Boczkó Dániel kormánybiztos igyekezett > 
kibékíteni a két tábornokot és arra hivatkozott, hogy nem Damjanichnak, hanem egyedül 
csak az OHB-nak van joga az ostromsereg parancsnokságának betöltésére. A többszöri, 
ingerült hangvételű levélváltás vége az lett, hogy Gaál megmaradt az ostromsereg pa
rancsnokának, Damjanich pedig hadosztályával tovább vonult észak felé.76 

Az OHB 1849 januárjában értesült arról, hogy Komárom város és megye kormánybiz
tosai (Sárközy József és Halasy Ede) elhagyták posztjukat, s így a fontos komáromi erőd 
kormánybiztos nélkül maradt.77 (Jeszenák János báró, Nyitra megyei és Palkovics Károly 
Esztergom megyei kormánybiztos az erődbe menekült, de ők nem rendelkeztek kor
mánybiztosi meghatalmazással a megye és a város területére). Kossuth a város kor
mánybiztosává Amtmann Jenő polgármestert, a megye kormánybiztosává Puky Miklóst, 
korábban Heves megye kormánybiztosát nevezte ki. Puky tíz nappal Komáromba érkezé
se után összekapott Kosztolányi Móric ezredessel, a várőrség, és Török Ignác vezérőr
naggyal, a vár parancsnokával. Puky ugyanis olyan ügyekből is presztízskérdést csinált, 
amelyeket némi jóindulattal rendezni lehetett volna, s jogkörét túlbecsülve, a várparancs
nok megkerülésével, egyenesen akart rendelkezni a csapatokkal. Értelmezéséhez Kossuth 
jóváhagyását is meg akarta szerezni, aki azonban nem volt hajlandó a kormánybiztost a 
katonákra is kiterjedő teljhatalommal felruházni, ugyanakkor azonban felhívta a várpa
rancsnokság figyelmét, hogy a kormánybiztos a kormány és az országgyűlés képviselője. 

Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848-1849. Pest, 1869. II. 
k. 186-187. o.; Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. HK 1955/2. 87. o.; Borús, 
1975. 48-49. o. 

Urbán Aladár: Batthyány Kázmér 1848/49-ben és az emigrációban. (In:) Batthyány Kázmér emlékére. 
(Szerk.: Perics Péter) Siklós, 1987. 28. o. A Rákóczy-ügyre 1. V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabad
ságharc levelestára. Budapest, 1965. IV. k. 238-240. o. 

Pelyach István: Egy elmulasztott várostrom tanulságai. (Az aradi vár „ostroma" 1849 januárjában). 
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Puky 1849 áprilisáig, a vár felmentéséig gyakorlatilag minden magasabb beosztású tiszt
tel legalább egyszer összeveszett, sőt, a Kossuth által újonnan kinevezett várőrség- és 
várparancsnokkal, Lenkey János és Guyon Richárd vezérőrnaggyal is csakhamar nézetel
térései támadtak. Puky ugyanakkor népszerű volt a polgári lakosság körében, mert a ka
tonaság és a civilek konfliktusaiban rendre az utóbbiak pártját fogta. Végül május 21-én 
elmozdították pozíciójából és helyére Újházi Lászlót nevezték ki. A polgári kormányzat 
tehát nem volt hajlandó minden, személyes tulajdonságok által motivált perlekedésben a 
kormánybiztos pártját fogni.78 

A kormánybiztosok és katonák közötti rossz viszony mintájául alighanem Csutak 
Kálmán őrnagynak, az aradi ostromsereghez tartozó zarándi dandár parancsnokának és 
Sántha Györgynek, Zaránd megye kormánybiztosának többfelvonásos párbaja tekinthető. 
Az alaphelyzet hasonlított az erdélyihez: a megyét visszafoglaló csapatok parancsnoka 
olyan ügyekben is intézkedett, amelyek a helyreállított megyei önkormányzat és a kor
mánybiztos illetékességi körébe tartoztak. A két fél minden lehetséges fórumon feljelen
tette egymást: az OHB-nál, a had-, a bel- és az igazságügyminisztériumnál, továbbá 
Csány László erdélyi országos biztosnál. Csutak állítólag azt is kijelentette, hogy ha 
Sántha beteszi a lábát a megyébe, főbe löveti. Végül is Sántha került ki győztesen a 
játszmából: Csutakot május elején elmozdították (igaz, azért, mert nem teljesítette Bem 
egyik utasítását), s csak június végén jutott újabb megbízáshoz.79 

A hadseregen belül jelentkező konfliktusok rendezése szintén a kormánybiztosok fel
adata volt. Lényegében már a Boczkó-Gaál-Damjanich-vitában is erről volt szó. Ezen 
kívül két fontosabb ilyen esetről tudunk. Január 2-án, a bánsági hadtest pancsovai vere
sége után, a katonaság soraiban komoly elégedetlenség mutatkozott Kiss Ernő altábor
naggyal, a hadtest parancsnokával szemben. A tisztikar küldöttsége felkereste Vukovics 
Sebő kormánybiztost és kérte, szólítsa fel Kisst a vezérség letételére. Vukovics maga is 
veszélyesnek ítélte a helyzetet, s megírta Kissnek: ha nem tudja helyreállítani a rendet a 
seregben, adja át a parancsnokságot a rangban utána következő tisztnek. így is történt. 
Kiss lemondott, a hadtest parancsnokságát Damjanich János vezérőrnagy vette át.80 

Hasonló eset történt a február 26-27-i kápolnai vereség után is. A csata és visszavo
nulás során Henryk Dembiňski altábornagy, fővezér tanújelét adta hadvezéri alkalmat
lanságának. A fővezér elleni mozgalom Klapka György ezredes hadtestében bontakozott 
ki: a tisztikar kijelentette, hogy csak akkor követi Dembiňski utasításait, ha azokat 
Klapka, Görgei vagy Répásy tábornok ellenjegyzi. A katonai alárendeltségi viszonyok 
szempontjából szokatlan igényt egy hónap kellemetlen tapasztalatai magyarázták. A tisz
tikar azonban betartotta a polgári államokra jellemző politikai normákat. A március 3-án 

78 Juhász István. Egy 48-as kormánybiztos élete. (1806-1887). Karácsond, 1986. 23^8 . o.; KLÖM XIV. 
267-270., 516-522., 586-587., 632-634. o., KLÖM XV. 284., 310. o. MOL OHB 1849:2687-2690., 3600., 
6364. 

A részletekre 1. Hermann: Hatvani 8-15. és 24. o. Az iratanyag jelentős részét közli Hegyesi Márton: 
Az 1849-ik évi havasi hadjárat történetéhez. (Bölöny Sándor okmánygyűjteményéből). Hazánk, IY-V. k. 

80 Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. I. k. Budapest, 1940. 285-286. o.; 
III. k. Budapest, 1930. 293-294. o.; Vukovics, 1894. 415. o.; MOL OHB 1849:292. „Néhány katonatisztnek 
kifogása Kiss Ernő tábornagy ellen" (40 aláírással); 1849:771. „Nagybecskereki hadsereg a verseci hadsereg
nek", 1849. jan. 17., H 2. Kossuth Polizei Akten. 582. Vukovics Sebő jelentése az OHB-nak és átirata Kiss 
Ernőhöz, Nagybecskerek, 1849. jan. 6. 
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Tiszafüreden összeült tiszti gyűlésre Görgei indítványára meghívták Szemere Bertalan 
felső-magyarországi teljhatalmú országos biztost, az OHB tagját és őt kérték fel közvetí
tésre. Szemere a hadtestparancsnokok kíséretében felkereste Dembinskit és megpróbálta 
haditanács tartására késztetni. Dembinski erre nem volt hajlandó, mire Szemere letette a 
fővezérségről és ideiglenesen Görgeire bízta azt.81 

~~A két eset közös vonásai szembetűnőek. A fővezér mindkét esetben bebizonyította al
kalmatlanságát és a sereg - tiszteletben tartva a politikai vezetés elsődlegességét - az al
kalmatlan parancsnok eltávolítását kezdeményezte. Ilyenkor a formákhoz - és az alkal
matlan személyhez - való túlzott ragaszkodás, a rosszul értelmezett tekintélytisztelet a 
hadsereg és a politikai vezetés közötti egyetértést veszélyeztethette volna. 

Végül tudunk egy olyan esetről is, amikor a kormánybiztos a kormány és a hadvezér 
közötti konfliktus „áldozatául" esett. Amikor Kossuth 1849. július 1-én leváltotta Görgeit 
a fővezérségről, Ludvigh János, a feldunai hadsereg főkormánybiztosa megpróbálta rábe
szélni a kormányzót döntésének visszavonására. Kossuth ezek után - minisztertanácsi 
döntéssel - Ludvighot is leváltotta.82 

A szabadságharc leverését követően a kormánybiztosokat is elérte a megtorlás. Kivé
gezték Csány Lászlót és Jeszenák Jánost, majd 1853-ban Noszlopy Gáspárt is. Batthyány 
Kázmér, Szemere Bertalan, Vukovics Sebő, Beöthy Ödön, Egressy Gábor, Fülepp Lipót, 
Berzenczey László, Újházi László, Almásy Pál, Puky Miklós, Balogh János, Irányi Dá
niel, Lukács Sándor, Ludvigh János, Kiss Miklós, Batthyány István külföldre menekült. 
Az emigrációban halt meg Lukács Sándor, Beöthy Ödön és Batthyány Kázmér; 1867, a 
kiegyezés után sem tért haza Újházi László. Az osztrák titkosrendőrség szolgálatába állt 
és viszonylag hamar hazatért Egressy Gábor és Batthyány István. A többiek súlyos bör
tönévekkel fizettek az önvédelmi harcban tett szolgálataikért. Közülük az utolsók között, 
1857-ben szabadult Beniczky Lajos, Bónis Samu és Boczkó Dániel. Többségük 1860 
után visszatért a politikai életbe. A legsajátosabb pályát Vay Miklós báró futotta be, akit 
1851-ben halálra, majd négyéves várfogságra ítéltek. Ebből nyolc hónapot le is ült. 1860-
ban az uralkodó őt nevezte ki magyar udvari kancellárrá, de 1861-ben, a rövid félalkot
mányos periódus végén le is váltotta. 1867 után a volt kormánybiztosok jelentős része 
ismét a politikai életben tevékenykedett, Vukovics Sebő és Irányi Dániel igen jelentős 
szerepet játszott a parlamentben is.83 

81 Borús, 1975. 303-323. o.; uö:. Tiszafüred - és a hozzá vezető út. HK 1974/2. ; Hermann Róbert: A fő
vezéri kérdés 1849 telén és tavaszán. (In:) Horváth László (szerk.): A tavaszi hadjárat. (Az 1996. március 14-i 
tudományos konferencia anyaga). Hatvány Lajos Múzeum Füzetek, 13. Hatvan, 1996. 14-15. o. 

82 Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Budapest, é. n. I. k. 105-121., 156-163. o.; KLÖM XV. 670. o. 
Az emigránsokra és a bebörtönzöttekre 1. Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon. I. 

k. Budapest, 1922. 188-191., 343-350., 374-375. o. II. k. Budapest, 1925. 99-102. o.; Áldor Imre: Vázlatok 
a magyar emigratio életéből. Pest, 1870. Több volt kormánybiztos börtönéveiről tartalmaznak fontos adatokat 
a következő emlékiratok: Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. - Berzsenyi Lénárd rajzai 
az olmützi foglyokról. (S. a. r.: Simon V. Péter) Budapest, 1988.; Deák Farkas: Fogságom története. (S. a. r.: 
Kovács József) Bukarest, 1972.; Földy János: Világostól Josephstadtig 1849-1856. - - naplótöredékeiből 
közreadta Balassa Imre. Budapest, 1939. 
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FÜGGELÉK 

Az 1848-49-es 

Albrichsfeld János főbíró 
-1848. szept. 18. Mysz Károly ajánlja 
Brassó vidékére honvédtoborzási kor
mánybiztosnak. OHB 633. 

Almásy Pál 
-1848. dec. 10. Az OHB Recsky András
sal együtt kiküldi Heves megyébe a nép
felkelés szervezésére. A rendelet nem ne
vezi őket biztosnak. OHB 4946.; KLÖM 
XIII. 696. 
-1848. dec. 13. Az OHB Almásy Pál 
képviselőt hevesi tartományi (azaz polgá
ri) biztosnak nevezte ki. KLÖM XIII. 
727. 
-1849. jan. 17. Teljhatalmú országos 
biztos a bácskai és bánsági hadsereghez, a 
felvezénylésre. OHB 607.; KLÖM XIV. 
151-153. 

Ambrus József 
-1848. szept. 18. Javasolt honvédtobor
zási biztos, Bihar megye tenkei járásába. 
OHB 633. 

Amtmann Jenő 
-1849. jan. 29. Debrecen. Az OHB kine
vezi Komárom város kormánybiztosává. 
OHB 1201.; KLÖM XIV. 269-270. 

Andrássy Mihály 
-1848. dec. 25. Az OHB esztergomi kor
mánybiztosként említi. OHB 6556. 

Andreánszky Sándor 
-1848. jún. 22. A bánsági bányakerület 
rendezésére kiküldött biztos. Szőcs, 1972. 
189-190. o. 

Angyal Pál 
-1848. okt. 3. Élelmezési biztos Csány 
mellett. OHB 836.; KLÖM XIII. 75. 

Antal Imre 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos, marosszéki képviselő. OHB 
633. 

Asztalos Pál 
-1848. ápr. 23. A Wesselényi Miklós ve
zette, a Részek (Partium) visszacsatolására 
kiküldött királyi biztosság tagja. Másodel
nök: Beöthy Ödön. Tagok: Bay Ferenc, 
Somossy Ignác. Szőcs, 1972. 131-137. o. 
-1848. szept. 15. Az országgyűlés nem-

adattára 

zetgyűlési biztosul a dunántúli táborba 
küldi Asztalos Pált, Bónis Sámuelt és 
Perczel Mórt. Beér - Csizmadia, 233. o. 
-1849. jan. 24. Az OHB Csány mellé ideig
lenes segédül nevezi ki. KLÖM XIV. 234. 
-1849. márc. 11. meghal. OHB 3312. 

Ábrányi Emil 
-1849. jan. 3. Madarász kormánybiztos
nak címezi. ORPO 30/314. 

Bagosi Sándor 
-1848. szept. 17. Kraszna megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Balajthy Vendel 
-1848. nov. 17. Az OHB kiskunsági telj
hatalmú kormánybiztossá nevezi ki. OHB 
2787.; KLÖM XIII. 476-479. 
-1849. jan. 28. Kiskunsági népfelkelési 
biztos. OHB 1021.; KLÖM XIV. 220-
224. 

Balogh János 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos, Bars megyébe. OHB 633. 
-1848. nov. 12. Népfelkelési kormánybiz
tos Trencsén és Nyitra megyében. OHB 
2714.; KLÖM XIII. 418-419. 

Baloméri Simon 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Szászsebes székbe. OHB 633. 

Bánffy Dániel br. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Székvárosba. OHB 633. 

Bánffy János főispán 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Küküllő megyébe. OHB 633. 

Bárczay Albert 
-1848. okt. 27. AZ OHB Kassára küldi az 
ott lévő 104 mázsa lőpor elszállítására. 
(Képviselőként említik.) OHB 1824. Ad 
KLÖM XIII. 30l.o. 

Batta Sámuel 
-1849. ápr. 7. Elvállalta a kormánybiz
tosságot. OHB 4214.; KLÖM XIV. 842-
843. 
-1849. ápr. 9. Kossuth kinevezi Pest me
gye kormánybiztosává. OHB 5747.; 
KLÖM XIV. 850-854. 
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Batthyány István 
-1848. dec. 21. Szabadcsapatalakító kor
mánybiztos Fejér megyében. OHB 6203.; 
KLÖM XIII. 837. 
-1849. ápr. 26. Kossuth kinevezi Fejér 
megyei kormánybiztossá. KLÖM XV. 
139-142. OHB 6202. és PM PO 4776. 

Batthyány Kázmér 
-1848. aug. 29. A Pécs városi tisztikaron 
belül mutatkozó ellentétek rendezésére 
kiküldött biztos. Szőcs, 1972. 182. o. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Baranya megyébe és Pécs városba. OHB 
633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos. OHB 674.; Urbán, 1982. 1283. 
-1849. febr. 12. Az OHB Bács, Csongrád 
megye, Pest megye alsó része, Kiskunság, 
Szeged Szabadka, Zombor város teljha
talmú orságos biztosává nevezi ki. OHB 
1868.;KLÖMXIV.409-13. 
-1849. ápr. 14. Kossuth felkínálja neki a 
külügyi tárcát. KLÖM XIV. 887-888. 

Bátor Géza 
-1849. máj. Tolna megye [rendőri] vagy 
[kormány-]biztosa. MOL H 147. Vegyes. 
11. d. 548-552. f. 

Bay Ferenc 
-1848. ápr. 23. A Wesselényi Miklós ve
zette, a Részek (Partium) visszacsa
tolására kiküldött királyi biztosság tagja. 
Másodelnök: Beöthy Ödön. Tagok: Aszta
los Pál, Somossy Ignác. Szőcs, 1972. 
131-137.0. 

Békássy Imre 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos. 
Vas megyébe. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos. OHB 674.; Urbán, 1982. 1283. 

Béldy Ferenc gr., főispán 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Doboka megyébe OHB 633. 
-1849. jún. 15. Kolozs megye kormány
biztosa. HM 22762. No. 216. 

Bencze Vince 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Baranya megye mohácsi kerü
letébe. OHB 633. 

Bene Lajos 
-1848. okt. 3. Csongrádi népfelkelési 
biztos, Kossuth nevezte ki. OHB 2221.; 
KLÖM XIII. 163. 

Beniczky Lajos 
-1848. ápr. 12. Madocsány Pállal, Szent-

iványi Ödönnel és Justh Józseffel együtt 
Árva, Liptó, Turóc, Trencsén, Nyitra me
gyébe küldött biztos; Beniczky külön 
Selmecbányán. Szőcs, 1972. 29-31., 42-
46.0. 
-1848. ápr. 26. Géczy Péter kormánybiz
tos biztossegédeként Selmec-, Körmöc-, 
Besztercebánya, Zólyom, Libetbánya, Ba
kabánya, Újbánya, Breznóbánya területé
re, szükség esetén Zólyom, Hont és Bars 
megyébe. Szőcs, 1972. 35-42. o. 
-1848. szept. 20. Batthyány megerősíti 
eddigi megbízását, s megbízza egy tarta
lék hadsereg alakításával Zólyom, Hont, 
Bars megye, a bányavidék, Selmec-, Ba
ka-, Béla-, Libet-, Beszterce-, Új-, Brez
no-, Körmöcbánya, Zólyom, Korpona vá
rosok területén. OHB 697. 
-1848. okt. 4. Az OHB tiszteletbeli 
(számfeletti) őrnaggyá nevezte ki. Steier: 
Beniczky 559-560. o.; Urbán, 1994. 99-
100. 
-1848. nov. 11. Az OHB kiterjeszti kor
mánybiztosi hatóságát Zólyom, Hont, 
Bars, Turóc és Árva megyére is. KLÖM 
XIII. 405^106.; OHB 2689. 
-1849. jan. 24. Megbízásának megújítása. 
OHB 956.; KLÖM XIV. 212-214. 
-1849. ápr. 21. Kossuth megkérdezi, 
akar-e Zólyom megye kormánybiztos 
lenni? KLÖM XV. 76-77. 
-1849. ápr. 28. Kossuth kinevezi Zólyom 
megye és a bányavárosok biztosává, s ha 
odaér, a Bars és Hont megyei bányaváro
sokba is. KLÖM XV. 163-164. 

Beniczky Ödön 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos, Pest megyébe. OHB 633. 

Beniczky Pál 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Pozsony megye bazini kerüle
tébe. OHB 633. 

Beöthy Ödön 
-1848. ápr. 23. A Wesselényi Miklós ve
zette, a Részek (Partium) visszacsatolásá
ra kiküldött királyi biztosság másodelnö
ke. Tagok: Asztalos Pál, Somossy Ignác, 
Bay Ferenc. Szőcs, 1972. 131-137. o. 
-1848. máj. 22. Eperjes, pánszláv izgatók 
ügye. Szőcs, 1972. 55. o. 
-1848. aug. 26. Bács, Torontál, Csongrád 
és Csanád megye, a területükön lévő sza
bad királyi városok kormánybiztosa. 
Szőcs, 1972. 113-117.0. 
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-1848. szept. 2. Teljhatalmú királyi és or
szágos biztos. Szőcs, 1972. 114. o. 
-1848. dec. 9. Az OHB erdélyi fökor-
mánybiztossá nevezi ki. OHB 4570 • 
KLÖM XIII. 687-688. 
-1849. febr. 3. Nagyvárad. Átadta a kor
mánybiztosságot Csánynak. OHB 1487. 
-1849. ápr. 1. Diplomáciai kiküldés. >, 
KLÖM XIV. 785-790. 

Berde Mózes 
-1848. szept. 22. Háromszék, honvédtobor-
zási kormánybiztos Vay alatt. OHB 722. 
-1848. szept. 23. Feladata a honvédtobor
zás, ill. az unió elleni mozgalom, a kor
mány elleni bujtogatás, néplázítás leszere
lése, Vayjal egyetértve. Jakab Elek, 381. 
o. 
-1849. márc. 17. Csány mellé segédkor
mánybiztossá nevezik ki. OHB 3391.; 
KLÖM XIV. 671.0. 

Bernáth József 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Bihar megyébe. OHB 633. 
-1848. okt. 4. Segédkormánybiztos 
Beöthy alatt. OHB 847.; Urban, 1994. 99. 
o. 
-1848. okt. 30. Az OHB népfelkelési 
kormánybiztossá nevezi ki Bihar megyé
be. OHB 1936.; Hodossy-ir. 7. d. 549-
550. f.; KLÖM XIII. 316. 
-1848. nov. 6. Az OHB utasítja, hogy 
hagyja abba a népfelkelés szervezését. 
KLÖM XIII. 367. 
-1848. nov. 27. Az OHB visszahívja 
Pestre. OHB 3646. 

Bernáth Zsigmond 
-1848. nov. 18. Az OHB mint Ung me
gyei főispánt és kormánybiztost említi. 
OHB 3120.; KLÖM XIII. 487. 
-1848. dec. 12. Az OHB mint főispánt és 
kormánybiztost említi. OHB 5096. 
-1849. jan. 2. Főispánnak szólítják. (Bar-
ta kormánybiztost ír.) OHB 70. Ad 
KLÖM XIV. 52-53. 
-1849. febr. 4. Bernáth Zsigmond beteg
sége miatt kinevezik Eötvös Tamást Ung 
megye kormánybiztosává. OHB 1483.; 
KLÖM XIV. 329. 

Berzenczey László 
-1848. aug. 17. Kossuth kiküldi Erdélybe 
önkéntes csapat szervezésére. Szőcs, 
1972.170-173. o. 
-1848. aug. 26. Mészáros Lázár had
ügyminiszter megerősíti a kiküldetést. 
Szőcs, 1972. 171.0. 

-1848. szept. 17-18. Javasolt honvédto-
borzási biztos, Marosszékbe. OHB 633. 
-1848. szept. 28. Bejelenti lemondási 
szándékát. MOL OHB 1189. 
-1848. okt. 17. Az OHB kéri, hogy vonja 
vissza lemondási széndékát. MOL OHB 
1189. 

Besze János 
-1849. júl. 15. Szemere Fejér megye és 
Székesfehérvár teljhatalmú kormánybizto
sává nevezi ki. Szemere, 562. o. 

Bethlen Gábor gr. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Fogaras vidékére. OHB 633. 
-Továbbra is Zaránd megyei főispán. 
OHB 973. 

Bethlen János 
-1848. szept. 22. Honvédtoborzási biztos 
Udvarhelyszékbe, Vay alá rendelve. OHB 
722. 
-1848. szept. 23. Feladata a honvédtobor
zás, ill. az unió elleni mozgalom, a kor
mány elleni bujtogatás, néplázítás leszere
lése, Vayjal egyetértve. Jakab Elek 381. o. 
-1849. jún. 1. PM PO 7642. Elszámolás. 

Boczkó Dániel 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Békés megyébe. OHB 633. 
-1848. okt. 11. Békés, Csanád, Csongrád 
megye, szükség esetén Szeged város, Arad, 
Torontál és Heves megye népfelkelési telj
hatalmú kormánybiztosa, és Blomberg ez
redének feltartóztatása. OHB 971. 
-1848. nov. 18. Az OHB utasítja, hogy 
terjessze ki működését Békés megyéről 
Arad megyére is. OHB 2967.; KLÖM 
XIII. 491. 
-1849. jún. 29. Szemere erdélyi teljha
talmú orságos biztossá nevezi ki. Szemere, 
543-544. o. 

Bodon Abrahám 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Gömör megyébe. OHB 633. 

BogdánJJy Antal 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Kraszna megyébe, Kovács Lőrinccel 
együtt. OHB 633., 5385. 

Bogdanovich Villbáld 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Torontál megyébe. OHB 633. 

Bogyó Sándor 
-1848. dec. 7-8. Az OHB kinevezi Békés 
megyei kormánybiztossá. OHB 4475.; 
KLÖM XIII. 671-675. 
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Boheczel Sándor 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Doboka megyébe. OHB 633. 
-1848. okt. 4. Az OHB kirendeli Szap-
lonczai Józseffel Lipótvárra, az ottani ro
mán határőr zászlóalj meggyőzésére. 
OHB 856.; Urbán, 1994. 99. o. 
-1848. okt 22. Az OHB Vácra küldi 
Vlád, Dániel és Pap képviselőkkel a ro
mán zászlóalj engedelmességének biztosí
tására. OHB 1456.; KLÖM XIII. 263. 

Boldizsár István 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Pozsony megyébe. OHB 633. 

Bónis Sámuel 
-1848. szept. 15. Az országgyűlés nem
zetgyűlési biztosul a dunántúli táborba 
küldi Asztalos Pált, Bónis Sámuelt és 
Perczel Mórt. Beér - Csizmadia, 233. o. 
-1849. jan. 16. Az OHB Szabolcs megye 
teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki. 
KLÖM XIV. 143.0. 
-1849. febr. 5. Az OHB kiterjeszti meg
bízatását a Hajdú-kerületre is. OHB 
1571.; KLÖM XIV. 335-336. 
-1849. júl. 6. Kossuth kinevezi a feldunai 
hadsereg tábori kormánybiztosává. 
KLÖM XV. 670. 

Boronkay Albert 
-1848. okt. 26. Az OHB kinevezi kor
mánybiztossá Zemplén megyébe. KLÖM 
XIII. 295.; OHB 1802. 
-1848. okt. 26. Pulszky alezredes javasol
ja Boronkay kinevezését zempléni kor
mánybiztossá. KPA 346. 
-1848. dec. 16. Az OHB utasítja, hogy 
alakítson vadászcsapatot. OHB 5582.; 
KLÖM XIII. 775. 

Boronkay Lajos 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Hont megyébe. OHB 633. 
-1849. ápr. 15. Vukovics Sebő Hont me
gyei kormánybiztossá nevezi ki. OHB 
5989., 6354. 
-1849. ápr. 21. Vukovics Bars megyei 
kormánybiztossá nevezi ki. OHB 6354. 

Bragyanyi Imre 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Nyitra megyébe. OHB 633. 

Brillmayer Mátyás 
-1848 nyara. Frölich Frigyessel és 
Keszlerffy Jánossal az osztrák-magyar 
vámügyi tárgyalásokra. Szőcs, 1972. 193— 
194. o. 

Buda Sándor 
-1848. szept. 16. Batthyány kinevezi Kő
vár-vidék, Kraszna, Közép- és Belső-
Szolnok megye, és a 2. román határőr ez
red kormánybiztosává, honvédtoborzásra 
és a közrend fenntartására. Elküldését 
felfüggesztik. OHB 628. 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Kővár-vidékre és Közép-
Szolnok megyébe. OHB 633. 

Búzás Pál 
-1848. okt. 2. Az OHB megbízza, hogy 
Roth elfogott seregének a Pest megye 
népfelkelők által elhordott fegyvereit 
szedje össze. OHB 1930. 
-1848. okt. 30. Jelenti, hogy beszedett 
138 fegyvert. OHB 1930. 

Comáromi József - 1. Komár omy 
Csáky László 

-1848. jún. 19. Sáros megye és Újházi 
László főispán közötti nézeteltérés rende
zésére. Szőcs, 1972. 56-57. o. 
-1848. szept. 18. Szepesi főispánként je
lenti, hogy szept. 18-án kezdik a tobor
zást. ONőHt 4138. 

Csány János főbíró 
-1848. nov. 14. Lóvásárlási és felszerelési 
biztosi kinevezés. HM PG 10/1213. 

Csány László 
-1848. ápr. 10. Széli Józseffel együtt ki
nevezik Vas, Zala, Veszprém, Sopron 
megyébe, Sopron, Kőszeg, Ruszt szabad 
királyi városba. Szőcs, 1972. 20-25. o. 
-1848. jún. 2. Kinevezik Zala, Somogy, 
Tolna és Baranya megye teljhatalmú kirá
lyi biztosává. Szőcs, 1972. 70-82. o. 
-1848. jún. 13. Rendelkezhet Zala, So
mogy, Tolna, Sopron és Vas megye ön
kéntes seregeivel. Szőcs, 1972. 74. o. 
-1848. aug. 14. Baranya, Somogy, Tolna, 
Zala, Vas, Veszprém, Sopron és Fejér 
megye, Pécs, Székesfehérvár, Kőszeg, 
Sopron, Ruszt, Kismarton város királyi 
biztosa. Szőcs, 1972. 76. o. 
-1849. jan. 27. Az OHB kinevezi erdélyi 
teljhatalmú országos biztossá. KLÖM 
XIV. 252. 
-1849. febr. 3. Nagyvárad, Beöthy. Átad
ta a biztosságot Csánynak. OHB 1487. 
-1849. ápr. 20. Kossuth miniszteri tárcát 
ajánl neki. KLÖM XV. 65-68. 

Csekonics János 
1848 május. A mezőhegyesi ménes átvéte
lére. Szőcs, 1972. 197-198.0 
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Csemovits Péter 
-1848. ápr.23. Délvidéki megyék és ha
tárőrvidék. Szőcs, 1972. 83-100. o. 
-1848. ápr. 26. Teljhatalmú királyi biztos. 
Torontál megyébe. Szőcs, 1972. 84-85. o. 
-1848. ápr. 27. Teljhatalmú királyi biztos 
Torontál, Temes, Krassó, Bács, Arad me
gyébe, Szabadka, Újvidék, Zombor, Arad, 
Temesvár szabad királyi városokba. 
Szőcs, 1972. 85. o. 
-1848. máj. 23. Ugyanerre a területre 
Vukovics Sebőt is kinevezik. Szőcs, 1972. 
89-90. o. 

Csertan Sándor 
-1848. okt. 9. Az OHB elfogadja Horváth 
Vilmos Zala megyei kormánybiztos le
mondását, utóda Csertán. OHB 918. 
-1849. máj. 4. Kormánybiztosi kinevezés 
Zala megyébe. Szemere, 475-476. o. 

Csiky Sándor 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Heves megye egri kerületébe. 
OHB 633. 
-1849. jan. 25. Az OHB kiküldi Egerbe 
és vidékére, népfelvilágosításra. Nem ne
vezik kormánybiztosnak. OHB 988.; 
KLÖM XIV. 229-230. 

Dániel Pál 
-1848. okt. 22. Az OHB Vácra küldi 
Vlád, Boheczel és Pap képviselőkkel a 
román zászlóalj engedelmességének biz
tosítására. OHB 1456.; KLÖM XIII. 263. 

Danielisz János 
-1848. máj. közepe. Felvidéki uradalmak 
felülvizsgálata. Szőcs, 1972. 187-188.0. 

Dedinszky József 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos, 
Csanád megyébe. OHB 633. 

Demeter József 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Sepsiszentgyörgyre és Illyefalvára. OHB 
633. 
-1848. szept. 22. Honvédtoborzási biztos, 
Vay alatt áll. OHB 722. 
-1848. szept. 23. Feladata a honvédtobor
zás, ill. az unió elleni mozgalom, a kor
mány elleni bujtogatás, néplázítás leszere
lése, Vayjal egyetértve. Jakab Elek, 381. o. 
-1849. márc. 14. Csány László élelmezési 
biztossá nevezi ki. OHB 2077. 

Décsey László 
-1848. szept. 17. Kinevezik honvédtobor
zási biztossá Közép-Szolnok megyébe. 
OHB 633. 

-1848. okt. 9. Az OHB Kraszna és Kö
zép-Szolnok megye teljhatalmú országos 
biztosává nevezi ki. OHB 924.; KLÖM 
XIII. 140. 
-1849. febr. 26. Az OHB kinevezi Közép-
Szolnok és Kraszna megye kormánybizto
sává. OHB 2607.; KLÖM XIV. 550. 

Dobay Hugó 
-1848. szept. 17. Kinevezik honvédtobor
zási biztossá Sáros megyébe, Eperjes, 
Bártfa, Kisszeben városokba. OHB 633., 
673.; PM PO 49:5729. 
-1849. máj. 12. Debrecen. Elszámolás. 
PM PO 5729. 

Dobozy István 
-1848. dec. 6. Doboka megyei kormány
biztos. OHB 4847. Ad KLÖM XIII. 693. 
-1848. dec. 17. Kraszna megyei kor
mánybiztos. OHB 6326. 
-1848. dec. 18. Vay nevezte ki. OHB 
6328. 
-1849. júl. 24. Nagyvárad. Maros megyei 
kormánybiztos és alezredes. MOL R 189. 
Teleki Sándor iratai. 

Dobozy Mihály 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Bihar megye margitai kerüle
tébe. OHB 633. 

Dorgó Gábor szolgabíró 
-1848. szept. 16. A közrend fenntartására 
és honvédtoborzásra Marosszékbe és 
Beszterce vidékére. Elküldését felfüg
gesztik. OHB 628. 

Dósa Elek 
-1849. jún. 15. Brassó vidék biztosa. HM 
22763. 

Drágos János 
-1848. szept. 16. Közrend fenntartására 
és toborzásra. Bihar megyébe, Vukovics 
alá. Elküldését felfüggesztik. OHB 628. 
-1849. febr. 21. Arad megyébe. Rácz 
Geraszim nyugdíjazása, a görögkeleti pa
pok fizetésrendezése és zsinat tartása vé
gett. OHB 2351.; KLÖM XIV. 512. 
-1849. ápr. 14. Kiküldetése a románokkal 
való tárgyalásra. KLÖM XIV. 889-890. 
-1849. ápr. 26. Megbízatása a románokkal 
való tárgyalásra. KLÖM XV. 136-139. 

Dunka Pál 
-1848. szept. 16. Kinevezik a közrend fenn
tartására és honvédtoborzásra, Felső-Fehér 
megye, Szerdahely, Szebenszék, Fogaras-
vidék, és az 1. oláh határőr ezred területére. 
Elküldését felfüggesztik. OHB 628. 

— 56 — 



Egressy Gábor 
-1848. okt. 15. Az OHB kinevezi Szeged, 
Csongrád és Csanád megye népfelkelési 
biztosává. KLÖM XIII. 204. 
-1848. nov. 2. Az OHB kinevezi Szeged 
és vidéke teljhatalmú kormánybiztosává. 
OHB 2066.; KLÖM XIII. 337., 346. o. 
-1848. dec. 14. Felmentik a kormánybiztos
ság alól. OHB 4945.; KLÖM XIII. 750. 

Egressy Samu 
-1848. nov. 25. OHB 3734.; KLÖM XIII. 
557. 

Egry János 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Ugocsa megyébe. OHB 633. 

Eötvös Mihály 
-1848. okt. 21. Az OHB kinevezi Szatmár 
megyei kormánybiztossá. OHB 1441. 
-1849. ápr. 6. Debrecen. Számadás. 
[5326/E] PM PO 4026. 

Eötvös Pál 
-1847. A szabadkai tisztújítás megtartása 
végett. Szőcs, 1972. 183-184.0. 

Eötvös Tamás 
-1849. febr. 4. Bernáth Zsigmond betegsége 
miatt kinevezik Ung megye kormánybiztosá
vá. OHB 1483.; KLÖM XIV. 329. 

Ercsey Zsigmond. 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Bihar megye bihari kerületébe. 
OHB 633. 

Esterházy Mihály 
-1849. ápr. 27. Fegyver- és lőszergyári 
kormánybiztos. KLÖM XV. 153. 

Esterházy Pál 
1848 június 4. után. A bábolnai ménes át
vételére. Szőcs, 1972. 198. o 

Fábián Dániel 
-1848. szept. 20. Kiküldik Kézdivá-
sárhelyre és Bereckre. Elküldését felfüg
gesztik? OHB 633. 

Faragó Antal 
-Nem volt kormánybiztos, csak élelme
zési biztos. KLÖM XV. 383., 443. 

Farkas Pál 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Bars megyébe. OHB 633. 

Farkassányi Sámuel 
-1848. okt. 24. Kassa. Abaúj megyei 
biztos. OHB 1807. 

Fehér Márton 
-1848. szept. 17. Kinevezik honvédtobor-
zási biztossá Aranyosszékbe. Elküldetlen? 
OHB 633. 

Fejes János 
-1848. szept. 25. Kossuth népfelkelési 
kormánybiztossá nevezi ki Kecskemétre 
és környékére Hajagos Illéssel együtt. 
KLÖM XIII. 34-37. 

Fekete Lőrinc 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Ung megye kapori kerületébe. 
OHB 633. 

Festetich Miklós 
-1848. dec. 31. Barta kormánybiztost. ír, 
a szövegben csak „Ön" van. Ad KLÖM 
XIV. 40. 

Fiáth István 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor-
zási biztos Fejér megyébe. OHB 633. 
-1848. okt. 4-én Nagy József biztos 
Bicskéről írott jelentésében kormánybiz
tosnak nevezi. Csány-ir. NIBA d. sz. 
-1848. dec. 7. Az OHB Sopron megye 
kormánybiztosává nevezi ki. OHB 4580. 
KLÖM XIII. 678. 
-1849. ápr. 26. Kossuth Tolna megye 
kormánybiztosává nevezi ki. KLÖM XV. 
139-142. 

Fogarassy János 
-1848. szept. 10. Vízaknai újoncössze-
írási biztos. ONőHt 5637. 169. f. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos
sánevezik ki Vízaknára. OHB 633. 

Fosztó Ferenc 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Alsó-Fehér megyébe. OHB 
633. 

Frölich Frigyes 
1848 nyara. Brillmayer Mátyással és 
Keszlerffy Jánossal az osztrák-magyar 
vámügyi tárgyalásokra. Szőcs, 1972. 193-
194. o. 

Fülepp Lipót 
-1849. máj. 4. Vukovics helyettes bel
ügyminiszter Krassó megye és oláh határ
őr ezred kormánybiztosává nevezi ki. 
KLÖM XV. 199-200.; Szemere, 475-
476. o. 

Gál Dániel 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Illyefalvára, Vay alatt. OHB 633. 
-1848. szept. 23. Feladata a honvédtoborzás, 
ill. az unió elleni mozgalom, a kormány el
leni bujtogatás, néplázítás leszerelése Vayjal 
egyetértve. Jakab Elek 381. o. 
-1849. márc. 31. Csány László Beszterce 
városába és vidékére kormánybiztossá ne-
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vezi ki. MOL N 70. Diéta anni 1848-
1849. Lad XX 22. Fasc. 2/B. 115a. 

Gál Sándor 
-1848. máj. 19. Hajnik Pállal és Klapka 
Györggyel a székelyek fegyverbe hívásá
ra. Szőcs, 1972. 169.0. 

Gedeon János 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos, 
Torna megyébe. OHB 633. 

Gencsy József 
-1848. szept. 17. Borsod megye csábi ke
rületébe javasolt honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 

Gentsy László 
-1848. szept. 18. Honvédtoborzási biztos 
Borsod megyébe. OHB 633. 

Géczy Péter 
-1848. ápr. 24. előtt. Bányavizsgáló biz
tos. Szőcs, 1972.33-34.0. 
-1848. ápr. 26. Beniczky Lajos biztos
segéddel együtt Selmec-, Körmöc-, 
Besztercebánya, Zólyom, Libetbánya, Ba
kabánya, Újbánya, Breznóbánya, szükség 
esetén Zólyom, Hont és Bars megye terü
letére. Szőcs, 1972. 35^12. o. 

Gloszner Ferenc 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos Sopron megye kismartoni ke
rületébe. OHB 633. 

Góla Mózes 
-1848. szept. 16. Batthyány Hunyad és 
Zaránd megyébe kormány- és honvédto
borzási biztossá nevezi ki, Vay alárendelt
ségében. ÖNB Ser. N. 358/11. OHB 628. 

Graenzenstein Gusztáv 
-1848. jún. 17. A bánsági bányaközségek 
rendezésére. Szőcs, 1972. 181.0. 

Gubodi Sándor 
-1848. szept. 27. Nagykőrösi népfelkelési 
biztos, Kossuth nevezte ki. KLOM XIII. 
161. 

Gyapay Dénes 
-1849. máj. 12. Lukács Sándor kine
vezi Győr város és megye helyettes 
kormánybiztosává. Szávay Gyula: 
Győr. Monografia a város jelenkoráról 
a történelmi idők érintésével. Győr, 
1896. 440. o. 

Gyulay Lajos 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási biztos. Hunyad megyébe. OHB 633. 

Gyürky Pál (Krassó, főispán és kormánybiztos) 
-1848. szept. 21. Teljhatalmú krassói 
biztos. OHB 714. 

Haczell Márton 
-1848. okt. 4. Beöthy alá rendelve. OHB 
847.; Urbán, 1994. 99. o. 
-1848. okt. 13. Újvidék, „az aldunai tábor 
egyik kormánybiztosa". No. 3. KPA 171. 
-1848. dec. 9. Beöthy utódjává nevezik 
ki. OHB 4570.; KLÖM XIII. 687-688. 
-1849. ápr. 18. Kossuth kinevezi Bács 
megye, a Csajkás-kerület, Zombor és 
Szabadka városok kormánybiztosává. 
KLÖM XV. 28-32. 

Hadzsics Lázár 
-1848. okt. 4. Beöthy alá rendelve. OHB 
847.; Urbán, 1994. 99. o. 

Hajagos Illés 
-1848. szept. 25. Kossuth népfelkelési 
kormánybiztossá nevezi ki Kecskemétre 
és környékére, Fejes Jánossal együtt. 
KLÖM XIII. 34-37. 

Hajnik Pál 
-1848. máj. 19. Gál Sándorral és Klapka 
Györggyel a székelyek fegyverbe hívásá
ra. Szőcs, 1972. 169.0. 

Hajós József segédkormánybiztos 
-1848. okt. 2. Ráckeve. MOL Görgey-lt. 
b/18. fasc. 

Halasi Kázmér 
-1848. szept. 27. Kossuth szolnoki nép
felkelési biztossá nevezte ki. Utalás: OHB 
820. -1848. szept. 30.; KLÖM XIII. 162. 
-1848. dec. 4. Az OHB Heves és Külső-
Szolnok megyei szolgabíró szolnoki 
szállítási biztossá nevezi ki, s Heves és 
Külső-Szolnok, Pest és Csongrád megyé
ket, valamint a Jászkun kerületet is Halasi 
had i szállítás i rendeleteinek teljesítésére 
utasítja. OHB 4487.; KLÖM XIII. 640-
641. 
-1849. jan. 2. Szolnok és környéke kor
mánybiztosa. OHB 14-15.; KLÖM XIV. 
20-22. 
-1849. júl. 3. Kossuth megújítja megbí
zását. KLÖM XV. 655. 

Halasy Ede 
-1848. szept. 12. Szemere Komárom megyé
be küldi. HL Absz. MPUC. -1849. 10/71. 
-1848. szept. 15. Batthyány népfelkelési 
és toborzási biztossá nevezi ki. OHB 618. 
E. tiszt; HL Absz. MUPC -1849. 10/71. 
Urbán, 1982. 1271.0. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Komárom megyébe. OHB 633. 
-1848. okt. 2. Az OHB utasítja, hogy mű
ködjön együtt Csányval, Mógával és a 
szomszédos megyék kormánybiztosaival, 
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szervezzenek népfelkelést. OHB 814.; 
KLÖM XIII. 67-68. Működjön együtt a 
szomszédos megyék kormánybiztosaival, 
szervezzenek népfelkelést. OHB 822.; 
KLÖM XIII. 70. 
-1848. nov. 11. Az OHB megújítja meg
bízását minden honvédelmi ügy tekinteté
ben. OHB 2687.; KLÖM XIII. 409. 

Halász Boldizsár 
-1848. okt. 21. Az OHB kiküldi a me-
zőberényi földfoglalások kivizsgálására. 
OHB 1276.; KLÖM XIII. 259. 
-1848. okt. 25. OHB. Az OHB kiküldi a 
mezőberényi lázongás kivizsgálására. 
OHB 1654. 
-1848. dec. 3. Lemond. OHB 4475. Ad 
KLÖM XIII. 675. 

Halier Sándor 
-1848. nov. 23. Az OHB kormánybiztos
nak szólítja. OHB 3103. 

Hankovics György 
-1849. jan. 19-től összesen 14 000 pftot 
kapott Bihar és Szatmár megyékben fegy
vervásárlásra. PM PO 3281. 

Havas József 
-1848. júl. 13. A Középponti Magyar 
Vasúttársaság pozsonyi nagygyűlésére, a 
kormány és a vasúttársaság közötti köl-
csöntárgyalásra. Szőcs, 1972. 192-193.0. 

Hertelendy Miksa 
-1849. máj. 7. Kossuth kinevezi Torontál 
megye kormánybiztosává. KLÖM XV. 
231., 233. 
-1849. júl. 15. Szemere megrója, mert el
hagyta Torontál megyét, s visszarendeli a 
megyébe. Szemere, 561. o. 

Hettei István 
-1848. szept. 17. Vas megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Hettyey Vince 
-1848. szept. 17. Vas megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Hodossy Miklós 
-1848. szept. 17. Bihar megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. nov. 20. Az OHB kinevezi az erdélyi 
hadsereg teljhatalmú polgári főkormány-
biztosává. OHB 3386.; KLÖM XIII. 517. 
-1849. jan. 16. Beöthy kiterjeszti Ho
dossy hatáskörét Szabolcsra, Szatmárra, a 
Hajdúkerületre és az ottani szabad királyi 
városokra. ÖNB Ser. N. 358/11.; Supka, 
557-558. o. 
-1849. jún. 16. Cserey Ignác ezredes kéri, 

hogy Hodossyt ismét bízzák meg a kor
mánybiztosság vitelével. HM 21742. 
-1849. jún. 30. Szemere ismét kinevezi Bihar 
megye kormánybiztosává. Szemere, 545. o. 

Horváth Albert 
-1848. szept. 17. Háromszéki honvédto
borzási biztos. OHB 633. 

Horváth Antal 
-1848. dec. 18. Az OHB bácsi főispánnak 
és kormánybiztosnak írja. OHB 5993.; 
KLÖM XIII. 802. 
-1848. dec. 25. Barta kormánybiztost ír, a 
rendeletben főispán van. OHB 4588.; 
KLÖM XIII. 889-890. 
-1849. jan. 12. Az OHB kormánybiztos
nak és főispánnak szólítja. OHB 265.; 
KLÖM XIV. 101. 
-1849. jan. 17. Az OHB kormánybiztos
nak és főispánnak szólítja. OHB 626.; 
KLÖM XIV. 159. 

Horváth Boldizsár 
-1848. szept. 17. Vas megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Horváth Dániel 
-1848. szept. 17. Csíkszeredába javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Horváth János főispán 
-1848. szept. 17. Alsó-Fehér megye hon
védtoborzási biztosa. OHB 633. 

Horváth Ödön 
-1848. szept. 17. Nógrád megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Horváth Vilmos 
-1848. szept. 17. Népfelkelési biztos Zala 
megyében. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos Zala megyében. OHB 674.; Urbán, 
1982. 1283. 
-1848. szept. 24. Muraközi népfelkelési biz
tos. [H. József néven] OHB 748.; KPA 60. 
-1848. okt. 6. Lemond. OHB 918. 
-1848. okt. 9. Az OHB elfogadja lemon
dását. OHB 918. 

Hrabovszky János báró, es. kir. altbgy. 
-1848. máj. 11. Szerem, Pozsega, Verőce 
megye, Eszék és Pozsega szabad királyi 
város királyi biztosa. Szőcs, 1972. 59-60. 
-1848. máj. 14. Zsitvay József segéd
kormánybiztossal együtt Jellaèic ellen 
Horvátország és a horvát katonai hatá
rőrvidéki ezredek területére kiküldött kirá
lyi biztos. Szőcs, 1972. 60-62. o. 
-1848. jún. 10. Királyi megerősítést kap. 
Szőcs, 1972. 62-68. o. 
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Hunkár Antal 
-1848. máj. 22. Veszprém és Sopron me
gye, Sopron és Ruszt szabad királyi város 
kormánybiztosa. Szőcs, 1972. 25-27. o. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Veszprém megyében. OHB 633. 
-1848. okt. 2. Működjön együtt Csányval, 
Mógával és a szomszédos megyék kor
mánybiztosaival, szervezzenek népfelke
lést. OHB 814.; KLÖM XIII. 67-68. Mű
ködjön együtt a szomszédos megyék 
kormánybiztosaival, szervezzenek népfel
kelést. OHB 822.; KLÖM XIII. 70. 
-1849. jan. 25. Bács megye teljhatalmú 
országos biztosa OHB 1015.; KLÖM 
XIV.226-229. 
-1849. máj. 4. Kormánybiztosi kinevezés 
Veszprém megyébe. Szemere, A15-A16. o. 

Illésy János 
-1848. szept. 23. Élesd. Sántha Péterrel 
együtt az Uracca gránátos zászlóalj vissza
fordítására. OHB 802.; KLÖM XIII. 58. o. 
-1849. febr. 5. A Jászkun kerület kor
mánybiztosa. OHB 1534.; KLÖM XIV. 
333-334. 

Imrédy Lipót 
-1848. okt. 8. Népfelkelési biztos Mosón 
megyében. OHB 855.; KLÖM XIII. 127. 
-1848. okt. 13. Ezentúl ő Mosón megye 
egyedüli kormánybiztosa. OHB 1055. 
Utalás. OHB 1044. 
-1848. okt. 30. Maradjon továbbra is 
kormánybiztos Mosón megyében. OHB 
1958. 
-1849. máj. 5. Javasolják Mosón megyei 
kormánybiztossá történő kinevezését. 
KLÖM XV. 215. Barta téves kommentár
jával. 
-1849. máj. 5. 6. Utalás. Mosón megye 
kormánybiztosa. PM PO 5300. 

Irányi Dániel 
-1848. okt. 5. Kubinyi Flóriánnal együtt, 
a feladat és törvényhatóság meghatározása 
nélkül. Orbán, 1994. 106-107. o. 
-1848. okt. 14. Az OHB teljhatalmú kor
mánybiztossá nevezi ki Sáros megyébe. 
OHB 1061. 
-1848. dec. 13. Az OHB Irányi Dániel sá-
rosi kormánybiztost tábori élelmezési 
biztosnak nevezte ki. KLÖM XIII. 727. 
-1849. ápr. 25. Budapesti teljhatalmú 
kormánybiztos. KLÖM XV. 108. 

Ivánkovits János 
-1849. jún. 7. Hunkár kinevezte Iván-

kovichot Vasba kormánybiztossá. KLÖM 
XV. 508. 
-1849. júl. 16. Szemere kormánybiztos
ként említi. Szemere, 563. o. 

JákobiJános 
-1848. szept. 17. Kőhalom székbe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Jakovich József 
-1849. ápr. 27. Sáros megyébe küldik ki 
kormánybiztosként. ORPO 1/398. 

Jankó Vince 
-1848. nov. 10. Gabonavásárlási kor
mánybiztos. KLÖM XIII. 396-397. és 
394-395. 
-1849. máj. 15. Gabonavásárlási kor
mánybiztos. PMP0 6178. 

Jankovich László 
-1848. aug. 31. Verőce megyei kor
mánybiztos. Szőcs, 1972. 69-70. o. 

Jellachich János 
-1848. szept. 19. Pécs városi bíró, 
újoncösszeírási biztos. ONőHt 5637. 
290-291. f. 

Jendrassik Miksa 
-1848. szept. 17. Selmec vidékére java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Jeszenák János 
-1848. szept. 17. Nyitra megye kor
mánybiztosa. OHB 633. 
1849 ápr. 26. Nyitra és Pozsony megye 
kormánybiztosa. MOL Filmtár. C 133. 
doboz. Jeszenák János iratai, No. 1. 

Joanesko István 
-1848. okt. 6. Lúgos. Gyürky Pál utasítása 
Paszkunak és Joannesko Istvánnak a tobor
zásról. OHB 1059. Ad KLÖM XIII. 196. 

Joanesko János 
-1848. szept. 17. Kraszna megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Justh József 
-1848. ápr. 12. Beniczky Lajossal, Ma-
docsány Pállal és Szentiványi Ödönnel 
együtt, Árva, Liptó, Turóc, Trencsén, 
Nyitra megyébe kinevezett kormánybiz
tos. Szőcs, 1972.29-31. 
-1848. júl. 22. Karol Jelinek pánszláv iz
gató ügyének kivizsgálására kiküldött 
biztos. Szőcs, 1972. 55. o. 
-1848. szept. 20. Batthyány kinevezi 
Turóc megyébe kormánybiztossá, és fel
hatalmazza a honvédtoborzás körüli teen
dőkre. OHB 633. 3237. 
-1848. okt. 26. Mivel Barsban van szük
ség Justhra, Szmrecsányi Gábort nevezi ki 
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Turóc megye kormánybiztosává. MOL 
OHB 3237. 
-1848. nov. 21. Beniczky jelenti, hogy 
Justh Turóc megyei főispán leköszönt, s 
helyette az OHB újoncállítási biztosnak 
Szmrecsányi Gábort nevezte ki. OHB 
3754. 
-1849. jún. 14. Bars megyei kormánybiz
tos. HM 22118. 

Kabos József 
-1848. ápr. 28. Közép-Szolnok megyei 
kormánybiztos. Szőcs, 1972. 137-139. o. 

Kandó Kálmán 
-1848. okt. 1. A belügyminisztérium ki
küldi Kandót a dunántúli táborba. MOL 
Csány. IBA iszn. [948/BME] 
-1848. okt. 2. Távozási engedélyt kér a 
képviselőháztól. MOL N 70. DA 48-49. 
Lad. XX22. Fase. 2A. No.524. 

Kállay Ödön 
-1848. okt. 5. Az OHB Fejér megye és 
Székesfehérvár város, a horvát megszállás 
alatti magatartásának kivizsgálására küldi 
ki, Újfalusi Lajossal együtt. Urbán, 1994. 
106. o. 
-1848. okt. 8. Kossuth közös utasítása 
Kállay Ödönhöz és Újfalusihoz. MOL 
OHB 921., H 69. IM Büntetőtörvényke
zési osztály. 20. doboz, 121. tétel. 
-1848. okt. 16. Az OHB teljhatalmú kor
mánybiztossá nevezi a Fejér megyei la
kosságnál található, a horvát foglyoktól 
elvett fegyverek öszeszedésére. OHB 
1143. 

Karácsony János 
-1848. szept. 17. Erzsébetvárosba java
solt honvédtoborzási biztos OHB 633. 

Karátsonyi László 
-1848. máj. 24. A kikindai és a Tiszán 
inneni korona kerület rendezésére kikül
dött kormánybiztos. Szőcs, 1977. 178— 
179. o. 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési és honvéd
toborzási biztos. OHB 669. 

Kárász Béni 
-1848. szept. 18. Javasolt honvédtobor
zási biztos Csongrád megyébe. OHB 633. 

Katona Miklós 
-1848. nov. 16. Az OHB kormánybiztos
ként említi. OHB 3031. 

Kazinczy András 
-1848. szept. 18. Zemplén megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Keller János 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos 
Udvarhelyszékre, Székelyudvarhelyre, és 
Oláhfaluba. OHB 633. 
-1848. szept. 21. Székelyudvarhely város 
honvédtoborzási biztosa Vay alatt. OHB 
722. 
-1848. szept. 23. Honvédtoborzásra, illetve 
az unió elleni mozgalom, a kormány elleni 
bujtogatás, néplázítás leszerelésére kiküldött 
kormánybiztos. Jakab Elek 381. o. 

Kemény Domokos 
-1848. szept. 22. Honvédtoborzási biztos 
Vay alatt. OHB 722. 
-1848. szept. 23. Honvédtoborzásra, illetve 
az unió elleni mozgalom, a kormány elleni 
bujtogatás, néplázítás leszerelésére kikül
dött kormánybiztos. Jakab Elek, 381. o. 
—1849. jún. 12. Debrecen. Elszámolás. 
PM PO 8432. 

Kemény Ignác 
-1849. febr. 3. Kolozs megyei kormány
biztos. MTA KT. Csány-lt. 1/14. 

Kemény István 
-1848. szept. 17. Alsó-Fehér megyébe és 
Abrudbányára kinevezett honvédtoborzási 
biztos. OHB 633. 

Keszlerffy János 
1848 nyara. Frölich Frigyessel és Brill-
mayer Mátyással az osztrák-magyar vám
ügyi tárgyalásokra kiküldött biztos. Szőcs, 
1972. 193-194. o. 

Királyi Pál 
-1848. szept. 22. Kossuth Zala és So
mogy megyében népfelkelés szervezésére 
küldi ki. KLÖM XIII. 25-26. 
-1848. okt. 28. Kéri magát jelen hivatalá
ban megerősíttetni. OHB 3407. 
-1848. nov. 24. Elszámolás. OHB 3407. 

Kiss Miklós 
-1848. nov. 4. Kossuth megbízza a du
nántúli gabonafelesleg felvásárlásával és 
Komáromba szállításával. KLÖM XIII. 
348. o. 

Klapka György 
-1848. máj. 19. Batthyány Hajnik Pállal 
és Gál Sándorral a székelyek fegyverbe 
hívására küldi ki. Szőcs, 1972. 169. o. 

Klauzál Gábor 
-1848. márc. 23. MOIB. Szőcs, 1972. 15-
18.0. 

Komáromi József 
-1848. szept. 17. Abaúj megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
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Kopcsányi József 
-1848. szept. vége (?) Tolna, Baranya, 
Somogy és Verőce megyébe kiküldött 
biztos. Szőcs, 1972. 183.0. 
-1848. szept. [recte: -1848. okt.] 14. 
MOL OHB 1245. 

Korbuly Bogdán 
-1848. szept. 17. Szamosújvári honvéd-
toborzási biztos. OHB 633. 

Korcsóka József 
-1848. szept. 14. Szakolcai polgármester, 
újoncállítási és honvédtoborzási biztos. 
ONőHt 5637. 27. f. 

Kossuth Lajos 
-1848. szept. 17. Batthyány általános 
megbízást ad neki népfelkelés szervezésé
re. OHB 633. 

Kovách Ágoston 
-1849. máj. 14. Zaránd megyei kor
mánybiztos. (Boczkó Dániel nevezte ki) 
PM PO 6720. 

Kovács Lajos 
-1848. máj. 18. A Középponti Magyar 
Vasúttársaság pozsonyi nagygyűlésére, a 
kormány és a vasúttársaság közötti köl-
csöntárgyalásra kiküldött biztos. Szőcs, 
1972. 192-193. o. 

Kovács Lőrinc 
-1848. szept. 17. Kraszna megyébe, 
Bogdánffy Antallal együtt kinevezett 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Kövér György 
-1849. febr. 8. Az OHB utasítja, hogy ve
gye át Sillye Gábortól a Hajdú kerület 
biztosságát. OHB 1635.; KLÖM XIV. 
365. 

Kubicza Pál 
-1848. szept. 17. Trencsén megyébe ja
vasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Kubinyi Flóris 
-1848. okt. 5. Irányi Dániellel együtt, a 
feladat és törvényhatóság meghatározása 
nélkül kiküldött biztos. Urbán, 1994. 
106-107. o. 
-1848. okt. 7. Kakasfalva. Sáros megye 
biztosa. KPA 139. 

Kubinyi Ödön 
-1848. szept. 17. Gömör megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Kun Gotthárd 
-1848. szept. 17. Batthyány honvédto
borzási biztossá nevezi ki Hunyad me
gyébe, Hunyadra, és Hátszeg vidékére. 
OHB 633. 

Kund Vince 
-1848. okt. 2. Az OHB Záborszky Imré
vel együtt Aradra küldi. Mindenben állja
nak Máriássy rendelkezésére. OHB 817., 
2405.; Urbán, 1994. 92. o. 
-1849. jan. 24. Az OHB Somogyba küldi 
kormánybiztosként. KPA 601.; KLÖM 
XIV. 234. 

Kuprincz Imre 
-1849. júl. 7. Szemere kinevezi Veszprém 
megye kormánybiztosává. Szemere, 555. o. 

Láday Ágoston 
-1848. szept. 15. Batthyány kinevezi 
Küküllő megyébe, Segesvár és Medgyes 
székekbe a közcsend fenntartására és 
honvédtoborzásra. Elküldése felfúggeszt-
ve.OHB 628. 

Lamberg Rudolf 
-1848. május. A bábolnai ménes átvételére 
kiküldött biztos. Szőcs, 1972. 197-198. o 
-1848. jún. 4. Lemond. Szőcs, 1972. 198. o. 

Liptsey Imre 
-1849. ápr. 1. Heves megyei segédkor
mánybiztos. KLÖM XIV. 793. 

Ludvigh János 
-1848. okt. 20. Az OHB a Besztercebá
nyán lévő puskapor Budapestre szállításá
ra küldi ki. (Képviselőként szerepel a 
szövegben). OHB 1212. 
-1848. okt. 27. Az OHB kormánybiztos
ként említi. MOL OHB 1817, HM Ált. 
9106. 
-1849. ápr. 27. Vukovics értesíti Görgeit, 
hogy távozása után Ludvigh látja el a tá
bori főkormánybiztosi teendőket MOL H 
115. Görgei Artúr iratai. 1. doboz 

Lukács Sándor 
-1848. szept. 18. Győr városába javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Nem Szabó Kálmán, 
hanem ő Győr város kormánybiztosa. 
OHB 687. 
-1848. okt. 2. Szabó Kálmánnal együtt 
kinevezik Győr városi és megyei országos 
kormánybiztossá. Hermann, HK 1989. 
224-225. o. Működjön együtt a szomszé
dos megyék kormánybiztosaival, szervez
zenek népfelkelést. OHB 822.; KLÖM 
XIII. 70. 
-1848. okt. 3. Népfelkelési biztos. OHB 
831., 833.; KLÖM XIII. 74. 
-1849. jan. 9. Az OHB kinevezi a magyar 
hadsereg felszerelési kormánybiztossává. 
OHB 141.; KLÖM XIV. 79-80. 
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-1849. ápr. 28. Kossuth kinevezte Győr 
város és megye kormánybiztosává is, de 
továbbra is megtartotta felszerelési kor
mánybiztosságát. KLÖM XV. 159. o. 

Lukinich Mihály 
-1848. nov. 12. Az OHB kinevezi Sopron 
megye honvédelmi biztosává. OHB 
2722.; KLÖM XIII.423-427. o. 

Luzsénszky János 
-1848. szept. 17. Zemplén megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Luzsénszky Pál 
-1849. jan. 13. Az OHB kinevezi Görgei 
táborába Ragályi Ferdinánddal együtt 
teljhatalmú [polgári] biztossá. OHB 364., 
370.; KLÖM XIV. 120-123. 
-1849. márc. 29. Debrecen. PM PO 3629. 
-1849. márc. 30. Mint „képviselő és kor
mánybiztos" Eperjesre utazik. ORPO 1/249. 
-1849. ápr. 6. A pecséten: „Sáros megye, 
Bártfa, Eperjes, Szeben szabad királyi vá
rosok kormánybiztosa". PM PO 4094. és 
4377. [5433/E] 
-1849. ápr. 27. Kossuth kinevezi Dem-
biúski mellé tábori kormánybiztosul. 
KLÖM XV. 150-151. 

Macskásy Pál 
-1848. szept. 17. Kolozs megyébe és 
Kolozsvárra kiküldött honvédtoborzási 
biztos. Elküldetlen? OHB 633. 

Madarassy Móric, 1. Halasy Ede 
Madarász József, id. 

-1848. szept. 17. Baranya megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Madarász József, iß. 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási és népfelkelési biztos. OHB 633. 

Madarász László 
-1848. szept. 17. Javasolt honvédtobor
zási és népfelkelési biztos. OHB 633. 

Madocsány Pál, főispán és kormánybiztos 
-1848. ápr. 12. Kiküldik biztosként Be-
niczky Lajossal, Szentiványi Ödönnel és 
Justh Józseffel együtt, Árva, Liptó, Turóc, 
Trencsén, Nyitra megyébe. Szőcs, 1972. 
29-33. o. 
-1848. júl. 27. Kiküldik biztosként a 
szepességi lengyel menekültek ügyének 
rendezésére. Szőcs, 1972. 191-192.0. 
-1848. szept. 18. Árva megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 23. Batthyány kinevezi Ár
va megye teljhatalmú kormánybiztosává. 
9700/B. 

-1849. ápr. 23. Kossuth kinevezi Hont és 
Bars megyei kormánybiztossá. OHB 
5757. [PM PO 4609.] 
-1849. ápr. 28. Kinevezve ideiglenesen 
Hont és Bars megyébe, ha el tud menni, 
akkor Trencsén és Turóc megyékbe is. 
KLÖM XV. 163-164. 

Majercsák Márton 
-1848. szept. 17. Árva megye árvái kerü
letébe kinevezett honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 

Majthényi József 
-1849. máj. 4. A Szemere-kormány kor
mánybiztossá nevezi ki Baranya megyébe. 
Szemere, 475-476. o. 

Mann József 
-1849. márc. 13. Máramaros megyei 
kormánybiztos, Mihályi Gábor alárendelt
ségében, a toronyai vidék védelmére. 
KLÖM XIV. 648. 

Marczibányi Antal 
-1848. okt. 23. Trencsén megyei kor
mánybiztos. OHB 1652. 
-1848. okt. 30. Lemond. OHB 2449. Ad 
KLÖM XIII. 364. 
-1848. nov. 5. OHB. Nem fogadják el a 
lemondását. KLÖM XIII. 364. 
-1848. nov. 9. Trencsén. Trencsén. főis
pán és kormánybiztos OHB 2778.; 
Râpant 111/2. 71-2. 
-1848. nov. 11. Az OHB kinevezi mellé 
kormánybiztosul Pongrácz Gáspárt is. 
OHB 2778. 

MarkhotJános 
-1848. nov. 15. Az OHB a 16. honvéd
zászlóalj felszerelési kormánybiztosává 
nevezi ki. OHB 3004. 

Markos Pál 
-1848. nov. 14. A HM lóbeszerzési és fel
szerelési biztossá nevezi ki. HM PG. 
10/1187. 8093/hüb. 

Mér e i Mór 
-1849. márc. 30. Nyílt rendelet M. M. 
rendőrtanácsos és kormánybiztos számára 
Egerbe. ORPO 1/246. 
-1849. ápr. 21. Nyílt rendelet M. M. „rendőri 
tanácsnok úr" számára. ORPO 1/350. 

Mihályi Gábor 
-1848. aug. 24. Máramaros, Ugocsa, 
Bereg, Ung, Szatmár, Közép-Szolnok, 
Kővár, Kraszna megyébe, a 17. (2. román, 
beszterce-naszódi) határőrezred területére 
kinevezett kormánybiztos. Szőcs, 1977. 
174-176. o. 
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-1848. okt. 9. Az OHB Mihályi elfoglaltsága 
miatt Décseyt Kraszna és Közép-Szolnok 
megye teljhatalmú országos biztossá nevezi 
ki. OHB 924.; KLÖM XIII. 140. 

Mikó Mihály 
-1848. szept. 17. Honvédtoborzási biztos. 
Csíkszék, Csíkszereda. Elküldetlen? OHB 
633. 
-1848. szept. 22. Toborzási biztos Vay 
alatt. OHB 722. 
-1848. szept. 23. Kiküldött biztos hon
védtoborzásra, ill. az unió elleni mozga
lom, a kormány elleni bujtogatás, néplází-
tás leszerelésére. Jakab Elek, 381. o. 
-1849. febr. 2. Sepsiszentgyörgy. Gál 
Sándor javasolja Mikó Mihály vagy Bialis 
Ferenc csikszéki kormánybiztosi kineve
zését. Végzés: „Mikó Mihályt polgári 
biztosnak kinevezni, tüstént tudtára adni. 
85. sz. a. íratott Mikónak". MTA Kt. 
Csány-lt. 1/36. 

Modrovich Ignác 
-1848. okt. 11. Az OHB megbízza a 
Martonvásáron hátramaradt liszt, bor stb. 
eladásával. OHB 959. és HL 48/9 2/273. 

Molnár Ágoston 
-1849. jún. 6. Nyíregyháza. Élelmezési 
biztos. PM PO 8848. 

Molnár György 
-1848. nov. 11. Az OHB kormánybiztos
ként megbízza 1100 horvát fogolynak a 
Tisza-vidékre szállításával. OHB 2651. 
-1849. jan. 25-26. Az OHB kinevezi nép
felkelési biztossá Hajdúszoboszló, Hajdú
böszörmény, Nánás, Dorog és Hadház vá
rosokba. KLÖM XIV. 234/i., 246-247. 

Molnár György 
-1849. jún. 25. Udvarhelyszék, Maros
szék, Csíkszék, Háromszék fölé kineve
zett központi kormánybiztos (Dobozy, 
Mikó, Németh László és Dósa Elek fölé). 
K Mise. 43. 

Motesiczky István 
-1848. dec. 29. Az OHB fegyverszerzési 
kormánybiztossá nevezi ki és megbízza az 
Adolf Thunes és Józef Woroniecki által 
alakítandó csapatok toborzási, felszerelési 
és élelmezési költségeinek fedezésével. 
OHB 6898. Ad KLÖM XIII. 913. 
-1849. febr. 18. Kormánybiztosi megbíza
tásának megszüntetése. OHB 2221.; 
KLÖM XIV. 487. 

Muhorai János 
-1848. nov. 17. Az OHB jászsági teljha

talmú kormánybiztossá nevezi ki. OHB 
2787.; KLÖM XIII. 476-479. 

Murgu, Eftimie 
-1848. szept. 17. Krassó megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Müller Lajos 
-1848. okt. 5. Kossuth által kinevezett 
népfelkelési biztos. KPA 126.; KLÖM 
XIII. 164. 

Mysz Károly képviselő 
-1848. szept. 17-18. Brassó vidékére ja
vasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Nagy Ignác 
-1848. szept. 17. Pest megye kalocsai ke
rületébe javasolt honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 

Szárazberky Nagy József 
-1848. szept. 17. Bihar megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1849. febr. 15. Az OHB kormánybiztos
sá nevezi ki Szatmár megyébe. KLÖM 
XIV. 455. 
-Számadás d. n. PM PO 12380. 

Nagy Sámuel 
-1848. okt. 3. Élelmezési biztos Csány 
alatt. OHB 836.; KLÖM XIII. 75. 
-1848. nov. 28. Az OHB vászon és bőr 
vásárlására biztosul küldi ki Gömör és 
Szepes megyébe. OHB 3834. 

Návay Tamás (Csanád főispánja) 
-1848. dec. 4. Az OHB kormánybiztosként 
küldi Csanád megyébe. KLÖM XV. 383. 
-1849. május 23. Kossuth nem lelte nyo
mát kineveztetésének. KLÖM XV. 383. 

Németh Károly 
-1848. szept. 18. Pozsony megyei hon
védtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 7. Az OHB Pozsony városába 
teljhatalmú kormánybiztossá nevezi ki. 
Urbán, 1994. 111-112.0. 
-1848. okt. 10. Újházi kapott egy rendele
tet, hogy menjen vissza Pestre s adja át a 
kormánybiztosságot Némethnek. Németh 
még nem kapott kinevezési iratot. KPA 
175. 

Németh Lajos 
-1848. okt. 12. Az OHB kormánybiztos
ként megbízza a Nádor-huszárezred haza
hozatalával. OHB 1015. 

Németh László 
-1849. jan. 19-én érkezett meg 
Háromszékre, 20-án Kézdivásárhelyre ment, 
21-én Gál Sándorral intézkedett, hogy a szé
kely tábor kiálljon. MTA Kt. Csány-lt. 1/6. 
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Niczky Sándor 
-1848. szept. 17. Sopron megyébe, Sop
ron, Ruszt, és Kismarton városokba kine
vezett honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Noszlopy Gáspár 
-1849. márc. 19. Kossuth Somogy me
gyébe küldi kormánybiztosként. KLÖM 
XIV. 676-7. 

Nozdroviczki Antal 
-1848. szept. 17. Trencsén megyébe, java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Nyáry Pál 
-1848. szept. 17. Pest megyei népfelkelési 
biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos OHB 674.; Urbán, 1982. 1283. 
-1848. szept. 23. Batthyány megbízza a 
Duna balparti népfelkelés elrendelésével. 
OHB 739.; Urbán, 1982. 1288. o. 

Ohnicz János 
-1848. szept. 17. A hátszegi kerületbe ja
vasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Olcsváry Gábor 
-1848. szept. 17. Ung megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Olgyay Lajos 
-1848. szept. 17. Pozsony megye csallóközi 
járásába honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 25. távozási engedélyt kér a 
képviselőháztól. MOL N 70. DA 48-49. 
Lad. XX 22. Fase. 2A. No. 491. 

Olgyay Titusz 
-1848. okt. 8. Utalás. Ekkor küldték ki 
Pozsony városába. OHB 1022. 
-1848. okt. 9. Pozsony megyei országos 
biztos. OHB 931.; KLÖM XIII. 139. 
-1848. okt. 15. Az OHB elfogadja le
mondását. Pozsony megyére is kiterjeszti 
Újházi megbízatását. OHB 1074. 

OllikPál 
-1848. szept. 9. Újoncösszeírási biztos. 
ONőHt 5637. 54. f. 

Omaszta Zsigmond 
-1848. szept. 17. Békés megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Osztrovszki József 
-1849. febr. 18. Az OHB utasítja, hogy 
maradjon továbbra is Szegeden. OHB 
2209.; KLÖM XIV. 486^87. 
-1849. febr. 18-tól működött Batthyány 
Kázmér mellett segédkormánybiztosként. 
PM PO 4658. 

Ozoróczy Károly 
-1849. jún. 14. Nyitra és Pozsony megye 

segédkormánybiztosa. PM PO 8418. 
Palkovics Károly 

-1849. ápr. 10. Esztergom megyei kor
mánybiztos. H 115. Görgei A. 1. d. 163-164. f. 

Pálffy Elek 
-1849. jún. 9. Székelyudvarhely. Kor
mánybiztosi helyettes. HM 21458. 

Pálffy József 
-1848. szept. 17. Pozsony megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Papfalvi Szilárd (Konstantin) 
-1848. szept. 17. Hunyad megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Pap Zsigmond 
-1848. okt. 22. Az OHB Vácra küldi ki 
Vlád, Dániel és Boheczel képviselőkkel a 
román zászlóalj engedelmességének biz
tosítására. OHB 1456.; KLÖM XIII. 263. 

Papp Pál 
-1849. jan. 12. Az OHB kiküldi kor
mánybiztosként Hatvanon, Gyöngyösön 
és Kápolnán át Tiszafüred felé Debrece
nig kóborló katonák összeszedésére OHB 
315.; KLÖM XIV. 108. 
-1849. jan. 13. Az OHB felhatalmazza a 
Heves megyei horvát hadifoglyokkal való 
rendelkezésre. OHB 436.; KLÖM XIV. 131. 
-1849. jan. 18. Az OHB utasítja, hogy 
gyűjtse be a hevesi hajdúk és pusztázók 
fegyvereit. OHB 691.; KLÖM XIV. 163. 

Paszku Miksa 
-1848. szept. 21. Utalás. Krassó megyei 
honvédtoborzási biztos. OHB 714. 
-1848. okt. 6. Lúgos. Gyürky Pál. Utasítás 
Paszkunak és Joanneszkó Istvánnak a tobor
zásról. OHB 1059. Ad KLÖM XIII. 196. 

Perczel Mór 
-1848. szept. 15. Az országgyűlés nem
zetgyűlési biztosul a dunántúli táborba 
küldi Asztalos Pált, Bónis Sámuelt és 
Perczel Mórt. Beér - Csizmadia, 233. o. 

Perczel Vince 
-1848. szept. 17. Baranya megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 1. Az OHB Komáromba kül
di, hogy onnan 800 Turszkyt és önkéntest 
hozzon magával. OHB 807.; Urbán, 
1994. 85. o. 

Perényi Zsigmond 
-1848. máj. 20. Erdélyi királyi biztos. 
Szőcs, 1972. 139-144.0. 

Plachý Lajos 
-1848. szept. 12. Korponai újoncösz-
szeírási biztos. ONőHt 5637. 37-38. f. 
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Pócsa Ferenc 
-1848. szept. 17. Felső-Fehér megyébe 
javasolt honvédtoborzási biztos. OHB 
633. 

Pongrácz Gáspár 
-1848. szept. 18. Trencsén megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. nov. 11. Az OHB trencséni kor
mánybiztossá nevezi ki Marczibányi 
mellé. OHB 2778. 

Puky Miklós 
-1848. szept. 17. Heves megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. dec. 1. Kéri felmentését. OHB 
4629. 
-1849. jan. 29. Az OHB Komárom megye 
teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki. 
OHB 1197.; KLÖM XIV. 269. 
-1849. máj. 17. Heves megyei számadása. 
PMPO 12151. 

Pulszky Ferenc 
-1848. márc. 23. MOIB. Szőcs, 1972. 15-
18. 
-1848. ápr. 7. A MOIB Székesfehérvárra 
küldi biztosként az ottani zsidók ellen ho
zott határozatok visszavonatására. Szőcs, 
1972. 19. o. 

Pútnik Béla 
-1848. szept. 12. Zombor városi helyettes 
polgármester és újoncösszeírási biztos. 
ONőHt5637. 159-160. f. 

Rackovics Kozma 
-1848. szept. 17. A kikindai kerületbe ja
vasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Raditcs Miklós 
-1849. ápr. 1. Segédkormánybiztos Re-
petzky mellett OHB 4218. ad KLÖM 
XIV. 847. 

Radnics Pál 
-1848. szept. 17. Tolna megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Radvánszky Antal 
-1848. szept. 18. Zólyom megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Ragályi Ferdinánd 
-1848. okt. 3. Élelmezési biztos Csány 
alatt. OHB 836.; KLÖM XIII. 75. 
-1849. jan. 13. Az OHB Görgei táborába 
küldi Luzsénszky Pállal együtt teljhatal
mú [polgári] biztosként. KLÖM XIV. 
120-123. 

Ragályi Miksa, 
-1849. jún. 25. Rozsnyó. Gömör és Torna 
megyei felszerelési biztos. PM PO 10404. 

Rákóczy Hugó 
-1849. máj. 1. Perczel teljhatalmú hadi 
polgári biztossá nevezi ki. Nagybecs
kerek. PMJO 6107. 

Rákóczi János 
-1849. júl. 8. Kossuth nyílt rendelettel 
kormánybiztosnak nevezi ki. KLÖM XV. 
690. 

Recsky András Szolnok megyei népfelkelési 
kormánybiztos 
-1848. dec. 10. Az OHB Almásy Pállal 
együtt kiküldi Heves megyébe a népfelke
lés szervezésére. A rendelet nem nevezi 
őket biztosnak. OHB 4946.; KLÖM XIII. 
696. 

Reiszig Alajos 
-1848. okt. 8. Vas megye népfelkelési 
kormánybiztosa Széli Józseffel együtt. 
OHB 855.; KLÖM XIII. 127. 

Rengey Ferdinánd 
-1848. szept. 17. Szeged városába java
solt honvédtoborzási biztos. „Le van írva, 
nem tudom, parancsolja-e a gróf kiadat
ni?" OHB 633. 
-1848. okt. 17. Az OHB kinevezte nép
felkelési kormánybiztossá Szegedre. OHB 
1176. 

Repetzky Ferenc 
-1848. nov. 2. Pozsony. Kossuth kinevezi 
segédkormánybiztossá Csány mellé. 
KLÖM XIII. 332-333. 
-1848. dec. 30. Az OHB teljhatalmú 
kormánybiztossá nevezi ki Hont megyébe. 
OHB 7024.; KLÖM XIII. 928-929. 
-1849. jan. 15. Az OHB a tiszafüredi lő
szerkészlet továbbszállítására kormány
biztosként küldi ki. OHB 495.; KLÖM 
XIV. 134. 
-1849. jan. 20. Az OHB a Bocskai-csapat 
szervezésének ellenőrzésére küldi ki. 
OHB 784.; KLÖM XIV. 177-178. 
-1849. febr. 5. Az OHB kormánybiztossá 
nevezi ki Puky helyett Heves megyébe. 
OHB 1566.; KLÖM XIV. 334-335. 
-1849. ápr. 1. Kossuth megbízza Nógrád 
megye újjászervezésével (még nem kor
mánybiztos). OHB 4201.; KLÖM XIV. 
790-791. 
-1849. ápr. 4. Kossuth kiterjeszti kor
mánybiztosi hatáskörét Nógrádra is. 
KLÖM XIV 813-814. 

Riskó Ignác 
-1848. szept. 17. Szatmár megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
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-1849. márc. 19. Az OHB kiküldi Szat-
már megye krasznai járásába az ottani 
szász javak összeírására. KLÖM XIV. 
681.; PMPO 3175. 

Rónay Móric 
-1848. szept. 18. Torontál megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Rottenbiller Lipót 
-1848. ápr. 16. Kormánybiztossá nevezik 
ki a Pest városi céhmozgalmak leszerelé
sére. Szőcs, 1972. 27-28. o. 

Ruttkay István 
-1848. júl. 26. Zólyom városába kiküldött 
kormánybiztos. Szőcs, 1972. 57. o. 
-1848. okt. 4. Az OHB kinevezi a Zólyom 
megyei honvédek polgári főparancsnokává. 
OHB 863.; Urbán, 1994. 107. o. 
-1848. okt. 27. Besztercebánya, „első al
ispán és őrnagy". ONőHt 6771. 
-1848. nov. 30. Az OHB kormánybiztosként 
említi. OHB 4107.; KLÖM XIII. 606. 
-H. és d. n. „Honvéd 17—ik zászlóalj pa
rancsnok s kormánybiztostól". - Platthy. 
No. 1434. HL52b-7/l. 

Salamon Lajos 
-1848. szept. 17. Fejér megyébe kineve
zett honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos. OHB 674.; Urbán, 1982. 1283. 
-1848. okt. 11. Az OHB utasítja, hogy 
szedje be a Rothtól zsákmányolt fegy
vereket. OHB - Salamon. Görgey-
Katona, 348. o.; OHB 1006. 

Sántha Ede 
-1848. okt. 5. Népfelkelési biztos, Kos
suth nevezte ki. OHB 2232.; KLÖM XIII. 
164. 
-1848. okt. 17-18. Az OHB utasítja, hogy 
vegye át a mezőhegyesi ménest és esket-
tesse fel a tiszteket. OHB 920. 
(Tisztázatok). 

Sántha György 
-1849. jan. 25. Beöthy Ödön Zaránd me
gyei kormánybiztossá nevezi ki. Hegyesi 
Márton: Az 1849-ik évi havasi hadjárat 
történetéhez. Hazánk. (Szerk.: Abafi La
jos) IV. k. 615-616. o. 
-1849. ápr. 4. Az OHB utasítja, hogy 
menjen vissza Zarándba. KLÖM XIV. 
816-817. uo. Hazánk, IV. 794-795. o. 
-1849. ápr. 26. Kossuth Debrecenbe ren
deli. Utasítja Boczkót, hogy addig helyet
tesítse valakivel. KLÖM XV. 143-144. 

-1849. júl. 10. Berettyóújfalu. Bihari tá
bori alispán. Hodossy-ir. 7. d. 

Sántha Péter 
-1848. szept. 23. Illésy Jánossal együtt az 
Uracca gránátos zászlóalj visszafordításá
ra kiküldött biztos. OHB 802.; KLÖM 
XIII. 58. o. 

Sántha Sándor 
-1848. okt. 18. Az OHB által a mező
hegyesi ménes átvételére kiküldött biztos. 
OHB 48:1435. 

Sárközy Albert 
-1848. szept. 17. Somogy megyébe kine
vezett honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Somogy megyébe kine
vezett népfelkelési és honvédtoborzási 
biztos. OHB 669.; 674. Urbán, 1982. 
1283. 
-1848. okt. 2. Az OHB utaasítja, hogy 
működjön együtt Csányval, Mógával és a 
szomszédos megyék kormánybiztosaival, 
szervezzenek népfelkelést. OHB 814.; 
KLÖM XIII. 67-68. 

Sárközy József 
-1848. szept. 22. Komárom városi kor
mánybiztos. OHB 754. 
-1848. okt. 7. Komárom városi kor
mánybiztos. KPA 142. 
-1848. dec. 23. előtt elhagyja a várost. 
KPA 550. 

Sebestény [Sebestyén] Ignác 
-1848. szept. 18. Bars megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Sebestény Zsigmond 
-1848. szept. 10. Újbányái polgármester 
és újoncállítási biztos. ONőHt 5637. 39-
40. f. 

Semsey Károly 
-1848. szept. 9. Bártfa város helyettes 
polgármestere és újoncösszeírási biztosa. 
ONőHt 5637. 64-65. f. 

Sillye Gábor 
-1848. szept. 12. A Bocskai-csapat alakí
tó kormánybiztosa. Nyakas Miklós: Sillye 
Gábor kormánybiztosi tevékenysége 
1848-1849. A Hajdúsági Múzeum Év
könyve IV. Hajdúböszörmény, 1980. 243. 
o. 
-1849. júl. 6. Kossuth kinevezi szabolcsi, 
Hajdú-kerületi és debreceni kormánybiz
tossá. KLÖM XV. 671. 

Simay Gergely 
-1848. szept. 17. Szamosújvárra javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
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Simon Endre 
-1849. jún. 28. Szemere megbízza a hadi
foglyok elszállításával. Szemere, 537-
538. o. 

Simon Nepomuk János 
-1848. szept. 15. Sopron megye első alis
pán és újoncösszeírási biztos. ONőHt 
5637. 283-284. f. 

Simonyi János 
-1848. szept. 17. Kecskemétre javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Soltész János 
-1848. szept. 17. Torna megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Somossy Ignác 
-1848. ápr. 23. A Wesselényi Miklós ve
zette, a Részek (Partium) visszacsatolására 
kiküldött királyi biztosság tagja. Másodel
nök: Beöthy Ödön. Tagok: Asztalos Pál, 
Bay Ferenc. Szőcs, 1972. 131-137. o. 
-1849. jan. 31. Répásy hadteste mellé ki
nevezett polgári kormánybiztos OHB 
1239.; KLÖM XIV. 280. 
-1849. febr. 8. Törökszentmiklós. „Kö
zép-Tisza melléki hdsg-nél kormánybiz
tos" ORPO 1/570. 

Spelletics Bódog 
-1848. szept. 17. Szabadka, Zombor, Új
vidék város honvédtoborzási biztosa. 
OHB 633. 
-1849. febr. 12. Az OHB segédkor
mánybiztosnak küldi Batthyány Kázmér 
mellé. KLÖM XIV. 412. 
-1849. márc. 14. Kossuth kormánybiztos
nak nevezi. KLÖM XIV. 651. 

Szabadfi Sándor 
-1848. szept. 17. Vas megye 
szentgotthárdi kerületébe javasolt honvéd
toborzási biztos. OHB 633. 

Szabó Kálmán 
-1848. szept. 17. Győr megyébe és város
ba kinevezett honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 
-1848. szept. 19. Népfelkelési kormány
biztos Győr megyébe. OHB 669., 674.; 
Urbán, 1982. 1283. 
-?. A város kormánybiztosa Lukács Sán
dor. OHB 687. 
-1848. okt. 2. Lukács Sándorral együtt 
kinevezik Győr városi és megyei országos 
kormánybiztossá. Hermann, HK 1989. 
224-225. o. Működjön együtt Csányval, 
Mógával és a szomszédos megyék kor
mánybiztosaival, szervezzenek népfelke

lést. OHB 814.; KLOM XIII. 67-68. 
-Népfelkelési biztos. OHB 823. 

Szalay Antal 
-1848. szept. 17. Borsod megye egri járá
sába kinevezett honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 

Szalay László 
-1848. aug. 23. A hadügyminisztérium 
felhatalmazza szabadcsapat toborzására. 
Szőcs, 1972. 190-191. o. 

Szálé Antal 
-1848. szept. 17. Pozsony megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Szalmássy Ferenc 
-1849. febr. 12. Az OHB segédkor
mánybiztosnak küldi Batthyány Kázmér mel
lé. KLÖM XrV. 412. El is ment. Uo. 626. 

Szaplonczai József 
-1848. szept. 17. Máramaros megyébe ja
vasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 4. Az OHB Boheczel Sándor
ral Lipótvárba küldi, az ottani román ha
tárőr zászlóalj meggyőzésére. OHB 856.; 
Orbán, 1994. 99. o. 

Szeghő József 
-1849. febr. 2. Az OHB a hadsereg által 
okozott károk felmérésére biztosként 
küldi ki. OHB 1376.; KLÖM XIV. 289-
290. 

Szeles Lajos 
-1849. jan. 25. Az OHB kinevezezi Pest 
megye solti járásának biztosává. OHB 
1021.; KLÖM XIV. 220-224. 
-1849. febr. 22. Noha 20-án Ács Károlyt 
akarták kinevezni, marad Szeles. KLÖM 
XIV. 527-528. 
-1849. máj. 4. Apostag. Volt kormánybiz
tos IM Büntető-tvkezési o. 23. d. 1. kút
fő, 261. tét. 

Széli József 
-1848. ápr. 10. Csány Lászlóval együtt. 
Vas, Zala, Veszprém, Sopron megye, 
Sopron, Kőszeg, Ruszt szabad királyi vá
rosába küldik ki biztosként. Szőcs, 1972. 
20-25. o. 
-1848. máj. 29. Megbízását Vas megyére 
korlátozzák. Szőcs, 1972. 71. o. 
-1848. aug. 22. Szemere a Vas megyei 
veszélyes népmozgalmak kordában tartá
sára nevezi ki. Szőcs, 1972. 182-183. o. 
-1848. okt. 8. Reiszig Alajossal Vas me
gye népfelkelési kormánybiztos OHB 
855.; KLÖM XIII. 127. 

Szemere Bertalan 
-1848. márc. 23. MOIB Szőcs, 1972.15-18. o. 
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-1848. dec. 13. Felső-Magyarország, teljha
talmú országos biztos. KLÖM XIII. 725. 
-1849. ápr. 16. Kossuth felajánlja neki a 
belügyminiszteri tárcát. KLÖM XV. 17. 

Szent-Iványi Károly 
-1848. máj. 21. Liptó és Gömör megye 
kormánybiztosává nevezi ki. Szőcs, 1972. 
52-55. o. 
-1848. okt. 16. Az OHB Szepes megye 
kormánybiztosának szólítja. OHB 1165. 
-1849. máj. 1. Kossuth kinevezi erdélyi 
teljhatalmú országos biztossá. KLÖM 
XV. 176-177. 
-1849. júl. 9. Szent-Iványi búcsúkiáltvá
nya. MOL R 14. Bem József iratai. 3. tét. 
2. fasc.No. 12. 

Szent-Iványi Márton 
-1848. nov. 28. Az OHB vászon és bőr 
vásárlására biztosul küldi ki Árva, Liptó 
és Szepes megyébe. OHB 3834. 

Szent-Ivány Ödön 
-1848. ápr. 12. Beniczky Lajossal, Mado-
csány Pállal és Justh Józseffel együtt, Ár
va, Liptó, Turóc, Trencsén, Nyitra megye. 
Szőcs, 1972.29-31.0. 
-1848. szept. 18. Liptó megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Szentkirályi Móric 
-1848. jún. 22. Azon dandárban, ahol a 
jászkun nemzetőrök szolgálnak, a rend és 
fegyelem fenntartására a nemzetőrök és 
honvédek fölött kormánybiztossá nevezik 
ki. Szőcs, 1972. 196-197. o. 
-1848. júl. 24. Bács, Torontál, Csongrád 
és Csanád megye, a területükön lévő sza
bad királyi városokba kormánybiztossá 
nevezik ki. Szőcs, 1972. 107-112. o. 
-1848. aug. 24. Lemond. Szőcs, 1972. 
112.0. 
-1848. szept. 18. A Jászkun kerületbe 
javasolt honvédtoborzási biztos. OHB 
633. 

Szerb Tivadar 
-1848. szept. 16. Batthyány Arad megyé
be a közcsend fenntartására és honvédto
borzásra biztosként küldi ki. OHB 628. 
-1848. szept. 17. Arad megyébe és város
ba javasolt honvédtoborzási biztos. OHB 
633. 

Szilassy István 
-1849. ápr. 24. Pest megyei segédkor
mánybiztos. PM PO 10726. 
-1849. júl. 1. Pest. Volt segédkor
mánybiztos PM PO 10726. 

Szintay János 
-1848. szept. 18. Bereg megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 17. Az OHB Bereg megye 
teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki. 
OHB 1171. 

Szivák Miklós 
-1848. szept. 17. Bihar megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Szmrecsányi Gábor 
-1848. okt. 26. Mivel Barsban szükség 
van Justhra, az OHB Szmrecsányi Gábort 
nevezi ki Turóc megye kormánybiztosává. 
OHB 3237. 
-1848. nov. 21. Beniczky jelenti, hogy Justh 
Turóc megyei főispán leköszönt, s helyette 
az OHB újoncállítási biztosnak Szmrecsányi 
Gábort nevezte ki. OHB 3754. 

Szoboszlai György 
-1848. szept. 17. Gyulafehérvári honvéd
toborzási biztos. OHB 633. 

Sztankovánszky Imre 
-1848. szept. 17-18. Tolna megyébe kine
vezett honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. szept. 19. Tolna megyébe kineve
zett népfelkelési és honvédtoborzási kor
mánybiztos OHB 669., 674.; Urbán, 
1982. 1283. 
-1848. okt. 2. Működjön együtt Csányval, 
Mógával és a szomszédos megyék kor
mánybiztosaival, szervezzenek népfelke
lést. OHB 814.; KLÖM XIII. 67-68. 

Sztojanovics Mihály 
-1848. szept. 18. Torontál megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Szüllő György 
-1848. szept. 17. Pozsony megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. „Nem kell". 
OHB 633. 

Takács István 
-1848. szept. 12. Újoncösszeírási biztos 
Esztergomban. ONőHt 5637. 267-268. f. 
18. zászlóalj iratai. 
-1848. okt. 4. Esztergom megyei kormány
biztos OHB 850.; Urbán, 1994. 98-99. 

Takáts István 
-1849. jan. 12. Az OHB megbízza a sza
bad portyázó nagykun lovascsapat szerve
zésével. OHB 307.; KLÖM XIV. 102. 
-1849. jan. 23. „biztosképp" küldték ki. 
OHB 929.; KLÖM XIV. 204. 
-1849. jan. 29. Kéri, hogy nevezzék ki 
kormánybiztossá. OHB 1226. Ad XIV. 
277-278. 
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-1849. Jan. 31. Az OHB szabadcsa-
patalakítási biztosként említi. Megszünte
tik megbízását. OHB 277-278. 

Tallián Ede 
-1848. nov. 11. Gabonafelvásárlási kor
mánybiztos Vas, Somogy és Zala megyé
ben. OHB 2808. 
-1848. nov. 30. Az OHB felmenti. OHB 
4185.; KLÖM XIII. 605. o. 

Tar János 
-1848. szept. 17. Sopron megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 8. Sopron megye népfelkelési 
biztosa. OHB 855.; KLÖM XIII. 127. 
-1849. jún. 15. Szemere Sopron megye, 
Sopron, Ruszt és Kismarton város kor
mánybiztosává nevezi ki. H 114. Tar János 

Tar Károly 
-1848. okt. 24. -1848. okt. 25-én indult 
Nagyváradra. MOL Hodossy-ir. 7. d. 
543-544. f. 
-1848. nov. 10. Kossuth említi, hogy 
Debrecenben a lovasság számára szüksé
ges felszerelési szerek előteremtésén mű
ködik. KLÖM XIII. 391. 
-1848. nov. 14. A hadügyminisztérium 
kinevezi lóvásárlási és felszerelési kor
mánybiztossá. HM PG 10/1229. 

Tarnóczy Antal 
-1849. júl. 6. Kossuth kinevezi ceglédi állo
mási kormánybiztossá. KLÖM XV. 675/c. 

Tarnóczy Kázmér 
-1848. ápr. 25. Kinevezik Pozsony me
gyébe és szabad királyi városba az anti
szemita mozgalmak megfékezésére. Szőcs, 
1972. 46-52. o. 

Teleki Sándor 
-1848. szept. 17. Kővár vidéki honvédto
borzási biztos. OHB 633. 
-1848. okt. 20. Az OHB kormánybiztos
ként említi. KLÖM XIII. 253. o. 
-1848. okt. 21. Az OHB kormánybiztossá 
nevezi ki. OHB 1441. 

Tomcsányi József 
-1848. szept. 17. Békés megyei honvéd
toborzási biztos. OHB 633. 
-1849. jún. 15. Utalás: Bánsági telepítési 
kormánybiztos PM PO 8496. 
-1849. jún. 26. Szemere felkéri erdélyi 
teljhatalmú kormánybiztosnak. Szemere, 
529-530. o. (Nem vállalta.) 

Topler Simon 
-1848. szept. 17. Marosvásárhelyi hon
védtoborzási biztos. OHB 633. 

Torma István 
-1848. szept. 17. Belső-Szolnok megyébe 
javasolt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Török Gábor 
-1848. jún. 11. Polgári biztos az egész 
délvidéki királyi biztosság területén. 
Szőcs, 1972. 117-130. o. 
-1849. ápr. 23. Kossuth kinevezi Krassó, 
Temes, Torontál megye, a bánsági határ
őrvidék teljhatalmú országos biztosává. 
KLÖM XV. 96-97. o. 

Török Sándor. 
-H. és d. n. Abony. Népfelkelési biztos, 
Kossuth nevezte ki. OHB 2394.; KLÖM 
XIII. 163. 

Ugrón István 
-1849. febr. 5. Tordai és aranyosszéki 
kormánybiztos. MTA Kt. Csány-lt. 1/39. 

Újfalusi Lajos 
-1848. okt. 5. Az OHB kiküldi Kállay 
Ödönnel együtt Fejér megye és Székesfe
hérvár város, a horvát megszállás alatti 
magatartásának kivizsgálására. Urbán, 
1994. 106. o. 

Újházi László 
-1848. szept. 28. Az OHB Pozsony me
gye és város teljhatalmú országos biztosá
vá nevezi ki. KLÖM XIII. 44-45. 
-1848. okt. 2. Az OHB kiterjeszti teljha
talmát a megyében fekvő és azon felül lé
vő szabad királyi városokra és katonai 
hatóságokra. OHB 813. 
-1848. okt. 10. No. 11-12. Újházi kapott 
egy rendeletet, hogy menjen vissza Pestre 
s adja át a kormánybiztosságot Nemem
nek. Németh még nem kapott kinevezési 
iratot. KPA 175. 
-1848. okt. 15. Az OHB elfogadja Olgyay 
Titusz lemondását. Pozsony megyére is 
kitereszti Újházi megbízatását. OHB 
1074. 
-1849. jan. 23. Az OHB megbízza a Kál
mán Sándor nagykun alkapitány elleni 
vizsgálattal. OHB 929., 1237.; KLÖM 
XIV. 204-205. 
-1849. máj. 21. Szemere kormánybiztossá 
nevezi ki Komárom megyébe és városba. 

* Szemere, 494^495. o. 
Vadnay Miksa 

-1848. szept. 17. Borsod megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Vagyon Antal 
-1848. szept. 17. Nyitra megyébe javasolt 
honvédtoborzási biztos. OHB 633. 
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Vajda László 
-1848. okt. 12. Nagykőrösi népfelkelési 
biztos, Kossuth nevezte ki. ONőHt 6331.; 
KLÖMXIII. 166. 

Varga Imre 
-1848. nov. 15. Az OHB nagykunsági 
teljhatalmú kormánybiztossá nevezik ki. 
OHB 2989. [Ut: 4574.] 
-1848. 17. Az OHB nagykunsági teljha
talmú kormánybiztossá nevezik ki. OHB 
2787.; KLÖM XIII. 476-479. 
-1849. jan. 12. Az OHB kinevezi Répásy 
tartalékhadteste mellé élelmezési kormány
biztossá. OHB 302. Ad KLÖM XIV. 108. o. 
-1849. júl. 7. Kossuth kinevezi Korponay se
regének kormánybiztosává. KLÖM XV. 681. 

Vay Lajos 
-1848. dec. 13. Az OHB Vay Lajos borsodi 
főispánt borsodi tartományi (azaz polgári) 
biztosnak nevezte ki. KLÖM XIII. 727. 

Vay Miklós 
-1848. ápr. 26. A tiszai kerületbe a salét
romtermelés irányítására nevezik ki. 
Szőcs, 1972. 186.0. 
-1848. jún. 19. Erdélyi királyi biztossá 
nevezik ki. Szőcs, 1972. 144-169. o. 

Veszter Pál 
-1848. szept. 17. Szepes megyébe java
solt honvédtoborzási biztos. OHB 633. 

Vidos József 
-1848. szept. 19. Vas megyei felkelő se
reg parancsnoka. OHB 683. 
-1848. okt. 2. Működjön együtt Csányval, 
Mógával és a szomszédos megyék kor
mánybiztosaival, szervezzenek népfelke
lést. OHB 814.; KLÖM XIII. 67-68. 
(kormánybiztosnak nevezik.) 
-1848. okt. 8. Az OHB kormánybiztosnak 
titulálja. OHB 911.; KLÖM XIII. 132. 
-1848. okt. 9. Az OHB népfelkelési pa
rancsnoknak titulálja. OHB 919.; KLÖM 
XIII. 136-137. 

Vilkovszky József 
-1849. ápr. 23. Szemere a felső-magyar
országi hadsereg tábori (élelmezési) biztosá
vá nevezi ki. Szemere, 469. 

Virták Károly 
-1848. máj. eleje. A fucinei és ver-
bovszkói uradalmak felülvizsgálatára 
küldik ki. Szőcs, 1972. 188-189. o. 

Vlád Alajos 
-1848. okt. 22. Az OHB Vácra küldi 
Boheczel, Dániel és Pap képviselőkkel a 
román zászlóalj engedelmességének biz

tosítására. OHB 1456.; KLÖM XIII. 263. 
Vörös Antal 

-1848. szept. 9. A bankjegynyomda felügye
letével bízzák meg. Szőcs, 1972. 192. o. 
-1849. jan. 3. Rendőri biztosként Kossuth 
poggyászait felkutatni küldik ki. ORPO 
30/314. 

Vörös Antal 
-1848. okt. 13. Arad megyei kormánybiz
tos KLÖM XV. 866. 

Vukovics Sebő 
-1848. máj. 23. Torontál, Temes, Krassó, 
Bács, Arad megye, Szabadka, Újvidék, 
Zombor, Arad és Temesvár szabad királyi 
város királyi biztosává nevezik ki. Szőcs, 
1972. 85., 100-106. o. 
-1848. júl. 24. Megbízását Arad, Krassó 
és Temes megye területére korlátozzák. 
Szőcs, 1972. 106-108. o. 
-1848. szept. 17. Temes megyébe és Te
mesvárrajavasolt honvédtoborzási biztos. 
OHB 633. 
-1849. jan. 30. A bácsi hadsereg kor
mánybiztosa, fennhatósága a Bánság és 
Arad megye mellett kiterjed Csongrád és 
Csanád megyére, Szeged és Arad városra 
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Róbert Hermann 

THE SYSTEM OF GOVERNMENT COMMISSIONERS IN 1848-1849 

Summary 

The system of government commissioners belonged to the peculiar institutions of the 
Hungarian Revolution and War of Liberation of 1848-1849. Before September 1848 the 
commissioners served the communication between the executive authority and the local 
administration. In forming the system of government commissioners the legislative and executive 
pover took their share equally. This study treats the formation of this institution from the 
beginnings and pays special attention to the relationship between the political and military 
leadership. The author deals with the special commissions, analyzes the conflicts of the 
commissioners and the military and finally gives an outlook on the fate of certain commissioners 
during the years after 1849. 

Róbert Hermann 

LE SYSTEME DE COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT EN 1848-1849 

Résumé 

Le système de commissaires de gouvernement était l'une des oeuvres spéciales de la révolution 
et guerre d'indépendance hongroises de 1848-1849. L'institution des commissaires de 
gouvernement servait à entretenir les rapports entre le pouvoir exécutif et les organismes de 
l'administration locale jusqu' au mois de septembre de 1848. Après la démission du gouvernement 
de Batthyány, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif participaient également à la formation de 
ce système. Cet essai examine la formation et les changements de ce système, et, en premier lieu, 
les rapports entre la direction politique et la direction militaire. L'essai traite en détail les 
délégations spéciales de commissaires de gouvernement, les conflits entre des commissaires de 
gouvernements et des soldats, ainsi que le destin des commissaires de gouvernement après 1849. 
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Róbert Hermann 

DAS REGIERUNGS-COMMISÄR-SYSTEM IN 1848-1849 

Resümee • 

Das Regierungs-Commisär-System gehörte zu den eigenartigen Einrichtungen der Revolution 
und des Freiheitskampfes von 1848-1849. Sie erfüllte bis zum Herbst des Jahre 1848 die Rolle der 
Aufrechterhaltung der Verbindungen zwischen der exekutiven Macht und den örtlichen 
Verwaltungsorganen. Nach der Absage der Batthyány-Regierung nahm sowohl die legislative als 
auch die exekutive Macht an dem Ausbau des Regierungs-Commisär-Systems teil. Die Studie 
verfolgt die Entstehung dieser Institution, und widmet den Verhältnissen der politischen und der 
militärischen Führung besondere Beachtung. Sie geht ganz besonders auf die speziellen 
Entsendungen der Commisäre, die Konflikte zwischen Soldaten und Commisären und die 
Schicksale der einzelnen Commisäre nach 1849 ein. 

Роберт Херманн 

СИСТЕМА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 1848-1849 ГГ. 

Резюме 

К специфическим учреждениям периода революции и освободительной борьбы Венгрии 
1848-1849 гг. относится система правительственных уполномоченных. Институт прави
тельственных уполномоченных в сентябре 1848 года служил для поддержания связи между 
исполнительной властью и местными административными органавми. В формировании 
этой системы участвовали после отставки правительства Баттьани как законодательные, так 
и исполнительные органы власти. В статье до конца прослеживается процесс формирования 
этого института власти, уделено особое внимание связям военного и политического руко
водства. Автор подробно анализирует направление специальных уполномоченных пра
вительства на места, рассматривает конфликты между уполномоченными правительства и 
военным руководством, а также повествует о судьбе некоторых уполномоченных прави
тельства после 1849 года. 
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ŐRY GÁBOR 

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 
SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1848-49-BEN 

A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése 

Mivel a katonai igazságszolgáltatás szervezetének és működésének vizsgálata nem 
nélkülözheti a hadügyminisztérium szervezetének áttekintését, feltétlenül szükséges az 
önálló magyar hadügyminisztériumról általában megemlékezni. Az 1848:111. te. 6. §-a 
értelmében a királyt a következő jogok illették meg: minden katonai és általában minden 
honvédelmi tárgyban a végrehajtó hatalom gyakorlása, továbbá a magyar hadseregnek az 
ország határain kívül történő alkalmazása, valamint a katonai hivatalokra történő kineve
zések. Ezeket a jogokat a magyar minisztérium útján gyakorolta, a 13. § szerint a király 
személye körüli felelős magyar miniszter ellenjegyzése mellett.1 

Mészáros Lázár hadügyminiszter hivatalba lépése után az önálló magyar hadügymi
nisztérium szervezése aránylag gyorsan haladt, 1848 június közepére a minisztérium ha
táskörébe tartozó hivatalok osztályainál minden állás be volt már töltve.2 Augusztusra 
megalakult az elnöki, a Királyhágón túli, a katonamozdítási és elhelyezési, a 
fegyverfőfelügyelői, a katonanevelési, az összeírási és toborzási, az újoncozási és pótlo-
vazási, valamint a polgári és biztossági osztály.3 

A minisztérium szervezetében és hatáskörében jelentősebb változást csak a 
főhadparancsnokságok megszűnése, és az Országos Nemzetőrseregi Haditanács (ONHT) 
beolvadása hozott az év végén (erről alább esik majd szó). 

A katonai közigazgatás következő legfontosabb szervei a főhadparancsnokságok vol
tak. A főhadparancsnok, mint elnök mellett öt előadó vezetett öt osztályt, ezek egyike 
volt az úgynevezett bíráskodási osztály.4 

Azt hihetnénk, hogy az 1848:111. te. 6. §-a alapján a főhadparancsnokságok maguktól 
értetődően a magyar hadügyminiszter alárendeltségébe kerültek, ám ebben a vonatkozás
ban nem szolgált konkrétumokkal a törvény. Batthyány Lajos miniszterelnöknek csak 
1848. május 7-én sikerült elérnie azt, hogy az uralkodó a magyar hadügyminisztérium alá 
rendelje a magyarországi főhadparancsnokságokat. 1848 végén a végrehajtó hatalmat 
gyakorló Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) arra a meggyőződésre jutott, hogy 
azokat be kell olvasztani a hadügyminisztériumba. Az erről szóló rendelet december 10-
én kelt.5 

1 F. Kiss Erzsébet: Az 1848/49-es magyar minisztériumok, (a továbbiakban: F. Kiss) Budapest, 1987. 
311.0. 

- Közlöny, 1848. június 16. 
3 F. Kiss: 330. 0: 
4 Uo. 312. o. 
5 Kossuth Lajos összes munkái. XIII. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén I. (S. a. 

r.: Barta István) Budapest, 1953. (A továbbiakban: KLÖM) 698-699. o. 
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Az önálló magyar hadseregszervezés a nemzetőrség és a honvédség megszervezésé
ben öltött testet. A nemzetőrség országos szervezetének kiépítését Batthyány miniszter
elnök vállalta magára,6 így a szervezés a hadügyminisztérium hatásköréből a miniszterel
nök teendői közé került.7 1848. április 20-án Batthyány már fel is állította a nemzeti 
őrseregről szóló törvény életbe léptetését jelentő szervezetet, az ideiglenes országos 
nemzetőrseregi tanácsot.8 Április 20-án sor került a tanács elnökének, Ottinger Ferenc 
vezérőrnagynak,9 a budai dandárparancsnoknak a kinevezésére is.10 Ezzel megkezdte 
működését a nemzetőrség országos, a miniszterelnöknek alárendelt szervezete, az Orszá
gos Nemzetőrseregi Haditanács." Ekkor az ONHT még szorosan egybefonódva műkö
dött a miniszterelnök második számú, úgynevezett katonai és nemzetőri irodájával.12 

Az ONHT végleges szervezete 1848 júliusára alakult ki. Elnöke báró Baldacci Ma
nó13 ezredes lett. A Haditanács közvetlenül a miniszterelnök felügyelete alatt működött. 
Szervezete gyalogsági, lovassági, tüzérségi, fegyelmi, politikai és gazdasági osztályokra 
tagolódott.14 

1848. július 14-én Mészáros honvéd főparancsnokságok szervezését javasolta, továb
bá Szeth János15 62. (Turszky) sorgyalogezredbeli alezredesnek a honvédsereg főpa
rancsnokává való kinevezését ajánlotta. 1848. június 15-én a nádor ki is nevezte Szeth 
Jánost a honvédsereg főparancsnokává.16 Ennek a szervnek az volt a feladata, hogy átte
kintést biztosítson a miniszterelnök hatásköréből a hadügyminisztérium hatáskörébe áthe
lyezett, harctéri szolgálatra rendelt honvédzászlóaljak problémái és szükségletei felett; a 
hatáskörében meg nem oldható feladatokat és ügyeket pedig az illetékeseknek, a had
ügyminisztériumnak, az ONHT-nak vagy a miniszterelnöknek továbbbítsa.17 

6 Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. (A továbbiakban 
Urbán A.: 1973.) 50. o. 

7Uo. 
8Uo. 
9 Ottinger Ferenc (1793-1869, 1851-től báró): es. kir. vezérőrnagy, ideiglenes magyar hadügyminiszter, 

majd a drávai magyar sereg parancsnoka. Átáll az osztrákokhoz, a szabadságharc folyamán Jellaèié hadtes
tében lovashadosztály-parancsnok. Nyugalmazott lovassági tábornokként hal meg. {Görgei Artúr: Életem és 
működésem. Szerkesztette, részben fordította és jegyzetekkel ellátta Katona Tamás) Budapest, 1988. II. k., 
névmutató, 513. o.) 

10 Urbán A.: 1973.51.0. 
1 'A továbbiakban ONHT, vagy Haditanács. 
12 Urbán A.: 1973.51.0. 
13 Baldacci Manó báró honvéd tábornok 1807-ben született Kolozsvárt. 1848-ban cs. kir. ezredes, az 51. 

gyalogezred parancsnoka, május 1-től az ONHT elnöke. Szeptember 22-én lemond és átveszi Erdélyben állo
másozó ezrede parancsnokságát. Október 27-től tábornok, és a felső-erdélyi honvédcsapatok főparancsnoka. 
November 30-án Kolozsvár indokolatlan feladásáért tisztségétől megfosztják és Pesten hadbíróság elé állítják. 
1849. január 5-én a fővárosba bevonuló osztrákok kezébe esik. Kétévi várfogságra és rangfosztásra ítélik. 
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49. Budapest, 1983.(a továbbiakban: 
Bona: 1983)353.0. 

14 F. Kiss: 328. o. 
15 Szeth (Széth) János alezredes 1799-ben született Komáromban. 1848-ban cs. kir. alezredes a 62. 

(Turszky) sorgyalogezredben. Augusztus 2-tól a honvéd csapatok főparancsnoka. Szeptember 13-án lemond és 
Bécsbe távozik. Később az osztrák hadseregben teljesít szolgálatot. Bona: 1983. 370. o. 

16'Urbán A.: 1973.312.0. 
17 Uo. 
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Az egységes magyar katonai irányítás megteremtésére irányuló törekvés végül az 
ONHT-nak a hadügyminisztériumba való beolvadását eredményezte. Az OHB 1848. no
vember 1-én rendelte el ennek végrehajtását.18 

1848 végén a katonai közigazgatásnak új szervezetei alakultak, az úgynevezett had
megyék. Az ONHT nyolc hadmegye felállítását tervezte. A hadmegyék központjai Pest, 
Nyitra, Pécs, Szeged, Győr, Debrecen, Eperjes és Kolozsvár voltak.19 Az ONHT elnöke 
EK/139, számmal kiadott rendeletében tudatta, hogy a honvéd főparancsnokságok de
cember elsején kezdik meg működésüket.20 

A katonai igazgatás rendszere 1848 decemberére vált egységessé, amikor sor került a 
hadügyminisztérium átszervezésére. Az új szervezetet Mészáros december 6-i rendelete 
léptette életbe.21 A rendelet nyomán nyolc osztály jött létre; minden osztályt számmal és 
betűjellel láttak el. A katonai igazságszolgáltatást szervező igazságügyi osztály a VII-es 
sorszámot és a „G" betűjelet kapta.22 A megalakuló katonai főtörvényszékek a miniszter 
alatt közvetlenül álló bíróságok voltak.23 

A hadügyminisztérium december folyamán kialakult szervezete állandónak bizonyult. 
A fő problémát az jelentette, hogy az 1849. évi januári költözés során a minisztériumi 
személyzet jó része Pesten maradt, a legtöbb osztályigazgató nem jelent meg új szolgálati 
helyén Debrecenben. Nem volt államtitkár sem.24 Új székhelyén január 10-én kezdte meg 
működését a minisztérium, személyzetének létszáma a Függetlenségi Nyilatkozat kimon
dásáig 90 és 110 fő között mozgott.25 

1849. április 15-én Mészáros lemondott miniszteri posztjáról, és május 6-ig ideiglenes 
jelleggel látta el a vezetési teendőket. Az új hadügyminiszter Görgei Artúr vezérőrnagy 
lett. Mivel Görgei egyúttal a fősereg parancsnoka is volt, távollétében többen is helyet
tesítették hivatalában, például Klapka György, Répásy Mihály,26 Kiss Ernő, és Szabó Im
re,27 a később kinevezett államtitkár. A helyettes hadügyminiszter Klapka lett, akinek hi-

18 KLÖM XIII. 1.217.0. 
19 Közlöny, 1848. november 11. 
20 Uo. 1848. november 18. 
21 Uo. 1848. december 6. 
22 i , 

Uo. 
23 F. Kiss: 445. o. 
24 Uo. 352. o. 
25 Uo. 353. o. 
" Répásy Mihály honvéd tábornok. 1848-ban őrnagy a 6. (Württemberg) huszárezredben, november 11-

től ezredének ideiglenes parancsnoka. Október 12-től honvéd ezredes, a 6. huszárezred parancsnoka, egyben 
hadosztályparancsnok a feldunai hadtestben. December 12-től tábornok, a hadügyminisztérium pótlovazási és 
újoncozási osztályának vezetője, a hadsereg lovasságának főfelügyelője. 1849. január 2-tól a 
Balmazújvárosban alakuló tartalék csapatok, január 22-től Debrecen katonai főparancsnoka. Február
márciusban a Központi Mozgó Sereg, a későbbi II. hadtest parancsnoka. Később újra osztályfőnök a hadügy
minisztériumban, május folyamán egyben ideiglenes hadügyminiszter. Július 29-én Szegeden kolerában meg
hal. Bona: 1983. 282. o. 

27 Szabó Imre honvéd ezredes (1820-1865): kilépett hadnagy, 1848. augusztus 4-től segédtiszt a had
ügyminisztériumban. Október 20-tól vezérkari százados a feldunai hadtestnél. Október 30-tól őrnagy, a pozso
nyi hadkerület parancsnoka. 1849 januárjától májusig Teleki László, a kormány párizsi megbízottja mellett ta
nácsadó. Május 3-tól alezredes a feldunai hadsereg vezérkaránál. Május 25-től ezredes, a HM felszerelési 
osztályának vezetője, végül június 2-tól államtitkár. Emigrál. Bona: 1983. 299. o. 
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vatalosan május 6-án adta át e posztot Mészáros.28 Végül július 14-én Aulich Lajos ve
zérőrnagyot bízták meg a minisztérium vezetésével.29 

A katonai igazságszolgáltatás szerveil848. december 15-ig 

A főhadparancsnokságok bíráskodási osztályai30 

A bíráskodási osztály olyan jogi ügyekkel foglalkozott, amelyek nem a külön osztály
ban működő judicium delegatum militare (választott katonai bíróság) feladatát képezték. 
Teendője rendeletek továbbítása, az alsóbb törvényszékek vizsgálata, a fenyítő hatalom 
gyakorlása volt. A judicium delegatum militare elnöki tisztét maga a föhadparancsnok 
töltötte be. Ez a szerv első folyamodási törvényszék volt minden polgári perben és a ne
mesi bíróságokat illető ügyekben mindazon - katonai hatósághoz tartozó - személyekre 
nézve, akik a hadi kormányszék területén tartózkodtak, és nem a saját ezredi, vagy kato
natestületi törvényhatósághoz tartoztak. Ilyenek voltak az ezredesek és az ezredesnél 
magasabb rangú tisztek.31 

A főhadikormányok területén az első bíráskodási fórum a hadikormányok bíráskodási 
osztálya volt, az ezredi és önálló katonatestületi törvényszékek. A közös birodalmi had
seregnek egységes jogrendszer érvényesült, külön magyar hadijog nem létezett.32 

A bíráskodás fellebbviteli fóruma a Bécsben székelő Altalános Fellebbviteli Törvény
szék, az Allgemeine Militär-Appellations Gericht volt. Szervezete egy elnökből, négy tá
bornoki rangban levő hadbíróból, egy titkárból és a szükséges segédszemélyzetből állott. 
Felügyelete alá tartoztak az összes tábori ezredek bíróságai, a főhadparancsnokságok, a 
tüzér- és műszaki csapatok igazgatóságának bírósága, a testőrségek, a rokkantházak és a 
bécsújhelyi katonai akadémia.33 

Az ONHT szerepe a katonai igazságszolgáltatásban 

Az ONHT tanácsosait 1848. április 24-én nevezték ki, köztük a fegyelmi osztály élé
re, mely az igazságszolgáltatási ügyekkel foglalkozott, Kállay Ferenc34 százados hadbí-

-* F.Kiss: 363., 364., 365.0. 
29 Uo. 368. o. 
30 A magyarországi főhadparancsnokságok történetének ezzel a szakaszával részletesen foglalkozik: Böhm 

Jakab: A magyarországi föhadparancsnokság 1848 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények, 197672. és 
198371. 

31 F. Kiss: 312., 313. o. 
32 Uo. 313.0. 
33 Cziáky Ferenc: A magyar katonai büntető és fegyelmi jog ezeréves története. Budapest, 1924. (A to

vábbiakban: CziákyF.: 1924.) 117. o. 
34 Kállay Ferenc honvéd őrnagy 1790-ben született Debrecenben. Nyugalmazott es. kir. hadbíró százados. 

1848. április 19-től hadbíró őrnagy, az ONTH fegyelmi osztályának vezetője. Decemberben nyugalmaztatja 
magát. Bona: 1983.361.0. 
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rót.35 A tanács végleges szevezete 1848 júliusára alakult ki.36 Igazságszolgáltatási funk
ciója és hatásköre az ideiglenes fegyhatalmi szabályzatban olvasható. 

A hadügyminisztérium igazságügyi osztálya 

Ezt az osztályt is - mivel semilyen jogi előzménye nem volt - a semmiből kellett 
megteremteni. 1848 előtt a magyarországi katonaság ügyeiben a fentebb említett szervek 
(a főhadparancsnokságok bíráskodási osztályai) jártak el az osztrák törvények szerint.37 

1848 május folyamán a bécsi helyőrségi hadbíró, Halzl János38 százados tervezetet 
juttatott el a hadügyminisztériumhoz a külügyminisztérium útján, amelyben a magyar 
hadsereg igazságszolgáltatási reformjára tett javaslatot.39 Mészáros maga sem tétlenke
dett, hanem június 21-én választmányt bízott meg a katonatörvénykezési ügyek igazga
tási rendszerének kidolgozásával.40 A választmány, amelynek feladatául a katonai igaz
ságszolgáltatás szervezetének, különösen pedig a katonai igazságszolgáltatás 
felülvizsgálati részének, a fellebbviteli törvényszékek szervezetének kialakítását jelölték 
meg,41 erre vonatkozó tervezetét hamarosan a hadügyminiszter elé terjesztette.42 

Miután a szervezésben tanúsított buzgólkodása nyomán nem maradt ismeretlen Halz 
János neve, július 17-én a nádor kinevezte a hadi törvénykezési szak (vagyis az igazság
ügyi osztály) főnökévé és egyben őrnaggyá.43 

Augusztusra kialakult, s egy időre véglegesnek látszó formát nyert a hadügyminiszté
rium szervezete, melynek, mint már említettük, VII-es számmal ellátott osztálya lett az 
igazságügyi osztály. Ekkor egy fogalmazó és egy segédfogalmazó is dolgozott az osztá
lyon.44 

A hadügyminisztérium decemberi átszervezése az igazságügyi osztályt sem hagyta 
érintetlenül.45 Néhány nappal később nyilvánosságra került, hogy az újjászervezett hiva
tal milyen feladatokat köteles ellátni és milyen hatáskörrel rendelkezik. Teendői a követ
kezők voltak: 

35 Urban A.: 1973.51.0. 
36 F Kiss: 328. o. 
37 Uo. 334. o. 

Halzl János honvéd alezredes 1801-ben született Budán. 1848-ban es. kir. helyőrségi hadbíró százados 
Bécsben. 1848 júliusától őrnagy, a HM igazságügyi osztályának főnöke. Október 17-én honvéd alezredes. 
1849. január elején jelentkezik a császári csapatoknál Pesten. A hadbíróság felmenti. Bona: 1983. 359. o. 

3 Urban Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. Hadtörténelmi Közlemények, 
1976/1. (A továbbiakban Urban A.: 1976/1.) 47. o. 28. jegyzet. 

40 Közlöny, 1848. június 29. 
Cziáky F.: 1924. 145-146. o. Ennek a bizottságnak tagja volt Petrovics Ferenc helyettes főhadbíró, 

Nedelkovich Euthym százados várőrségi hadbíró, és Molliter hadbíró a 60. (Wasa) gyalogezredből. 
42 Közlöny, 1848. június 29. 
^ Urbán A.: 1976/1.47.0. 

Uo. 70. o. A fogalmazó Jósa Ferenc, a segédfogalmazó Fürich Tivadar volt. 
45 Közlöny, 1848. december 6. 
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- Magyarországon és a hozzá kapcsolt részekben a katonai igazságügyi tárgyak inté
zése; 

- minden, a katonai törvényhozást és a hadbírósági személyzetet érintő ügy; 
- a sáncfogságra ítélt rabok kegyelmi ügyei, és az őrzésükre vonatkozó ügyek; 
- az összes katonai hadbírósági személyzet alkalmaztatása és előléptetése; 
- minden tárgyalás a büntető, a polgári, az örökségi, a gyámsági és a gondnoksági 

esetekben; 
- tábornokok, törzs- és főtisztek házasságengedélyi ügyei; 
- hagyatékbiztosítási ügyek; 
- adóssági ügyek; 
- törvényhatósági perlekedések; 
- törvényjavaslatok előkészítése; 
- a katonai törvényszékek tervezetét tárgyaló dolgozatok; 
- Magyarországon és a kapcsolt részeken az összes katonai igazságügy kezelése.46 

Az osztály igazgatója továbbra is Halzl János őrnagy maradt. 

A katonai feltörvényszék és a legfelsőbb katonai törvényszék 

Az új törvényszékeket felállító rendelet - melynek tervezetét az OHB-nak nyújtották 
be47 - 1848. november 25-én kelt: 

Miután Magyarország és a hozzá csatolt országok a szentesített törvény szerint saját 
önálló felelős minisztériummal rendelkeznek, a magyar hadsereg törvényes és törvényke
zési ügyei kizárólag magyar katonai bíróságok hatáskörébe tartoznak, ezért - amíg a tör
vényhozás a kérdést törvény útján szabályozza - királyi legfelsőbb katonai törvényszék, 
királyi katonai feltörvényszék és letéteményi igazgatóság ideiglenes felállítását határoz
zák el, melyek székhelyéül Budapestet jelölik ki. Határozat született továbbá arról is, 
hogy a felállított fellebbviteli törvényszékeknél az eljárás egyelőre a már fennálló rendel
kezések szerint történik. 

A fellebbviteli törvényszékek alatt állnak a magyar királyi hadsereg bárhol lévő ösz-
szes törvényszékei, valamint az ország választott katonai bíróságai (iuditia delegáta 
militaria), a helyőrségi hadbíróságok és a katonai határőrközségek tanácsai a 
Szerémségben, Horvátországban és a Bánságban. 

További intézkedésig érvényben maradnak az addigi katonai törvények. A rendelet a 
törvényhatóságokat december 15-i hatállyal léptette életbe.48 

A feltörvényszék elnökéül Nedelkovich Euthym49 őrnagy karhadbírót, a legfelsőbb 
katonai törvényszék elnökéül pedig Halzl János - immár alezredes - hadbírót nevezte ki 
a miniszter.50 

Közlöny, 1848. december 12. 
F. Kiss: 345. o. Jegyzetek. 
Közlöny, 1848. november 27. 
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Az új szervek hatásköréről a honvéd zászlóaljak parancsnokságait értesítik. A továb
biakban minden haditörvényszéki pert, melyben halálos ítélet születik, a katonai 
feltörvényszékhez kell továbbítani, annak határozatát pedig, a rögtönítélő eljárásokat ki
véve, be kell várni. 

A törzstisztek által elkövetett bűncselekményeket a tábori, illetve a hadmegyei főpa
rancsnokoknak a feltörvényszékhez kell felterjeszteniük, az rendeli el a haditörvényszék 
megtartását. A hozott ítéletet, kihirdetése előtt, fel kell terjeszteni a feltörvényszéknek. 

A századosi, illetve annál alacsonyabb rangban lévő egyének ügyében a tábori és 
hadmegyei főparancsnokságok rendelhetik el haditörvényszék tartását, de a per anyagát 
az ítélet kihirdetése előtt kötelesek felterjeszteni a feltörvényszékhez és annak határozatát 
be kell várniuk. 

Az őrmestertől lefelé eső egyének ügyében hozott haditörvényszéki ítéleteket, ha a 
büntetés 5 évi fogságon túl terjed, az egész perirattal együtt fel kell terjeszteni a 
feltörvényszékhez. 

A felségsértés, hazaárulás, pénzhamisítás, nyilvános hitelű papírok meghamisítása 
nyomán indított perek az ítélet kihirdetése előtt kivétel nélkül felterj esztendők a 
feltörvényszékhez. Ide tartoznak az olyan bűncselekmény-kísérletek is, amelyekre a tör
vények nyilvánvalóan halált szabnak ki. 

Megszűnik az eljárási szabályoknak azon rendelkezése, mely szerint a honvédek őr
mestertől kezdve lefelé csak katonai bűncselekményekért ítélhetők el katonai törvény
székek által. 

Mivel a háborús viszonyok és a sorezredek közti eljárásmód pontosságot és egységes 
eljárást kíván, a polgári természetű bűncselekmények felett, a béke helyreálltáig és az or
szággyűlés másképpen rendelkeztéig, a feltörvényszék felügyelete mellett katonai tör
vényszékek ítélkezik. 

A katonai fellebbviteli törvényhatóságok rendeleteit a Közlönyben megjelölt elnökök 
írják alá.51 

A katonai igazságszolgáltatás alsófokú intézményei 

Mivel a honvédség szervezése 1848 nyarán egyre jobban előrehaladt, mindinkább 
szükségessé vált, hogy megtörténjék a honvédzászlóaljak fegyügyeinek kezelésére ren
delhető hadbírók kinevezése. Ennek elintézését Kállay Ferencre, az ONHT fegyelmi ta
nácsosára bízták.52 

Nedelkovich Euthym honvéd őrnagy 1803-ban született Fehértemplomon. Cs. kir. helyőrségi hadbíró 
százados Budán. 1848 októberében a honvédseregben ugyanaz. November 20-tól honvéd őrnagy, törzshadbíró 
ugyanott és egyben a katonai feltörvényszék elnöke. 1849. január elején jelentkezik a császári csapatoknál. 
Azonos rangban visszaveszik a császári hadseregbe. Bona: 1983. 366. o. 

Közlöny, 1848. november 28. Halzl emellett továbbra is az igazságügyi osztály vezetője maradt. 
Magyar Országos Levéltár, Hadügyminisztérium. Igazságügyi Osztály (A továbbiakban MOL H 84) 4. 

doboz. 8992./288.G. 1848. november 29. 
" Magyar Országos Levéltár, Országos Nemzetőrségi Haditanács. Ülésjegyzőkönyv (A továbbbiakban 

MOL H 90) 1848. június 20. 46. 
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1848. Junius 21-én az ONHT elnöke személyesen kérte a hadügyminisztert, hogy esz
közölje ki az osztrák fellebbviteli törvényszéknél (Allgemeine Militär-Appellations 
Gericht) legalább 10 - magyar nyelvben járatos - hadbíró áthehyezését, és állíttassa ösz-
sze a magyarul tudó nyugdíjas hadügyészek névsorát.53 Egy rendelet, amely 1848. június 
29-én jelent meg a Közlönyben, ezt a törekvést fejezi ki.54 

Mivel Magyarországon először 10 honvédzászlóalj szervezését kezdték meg május 
folyamán, látható, hogy kezdetben minden zászlóalj számára egy hadügyész kinevezését 
tervezték. A honvédzászlóaljak egyre gyorsabb ütemű szervezése és a képzett hadügy
észek hiánya miatt azonban hamarosan két-két zászlóaljnak,55 1848 októberében pedig 
néhol már három-három alakulatnak (adott esetben zászlóaljnak) kellett osztoznia egy 
hadbírón, ami nem kevés gondot okozott.56 Az egyes seregtestekhez is rendeltek hadügy
észt.57 

A honvéd alakulatokkal szemben a sorgyalogrezredek annyival voltak előnyösebb 
helyzetben, hogy már rendelkeztek kialakult igazságszolgáltatási szervezettel és megfele
lő szakemberekkel. Ezeknél az alakulatoknál az ezredtörzshöz hadbíró is tartozott;58 a 
huszárezredeknél hasonlóképpen.59 

A külföldi légiók fegyelmi és büntetési ügyeit valószínűleg saját hadbíróik intézték, 
legalábbis a lengyel légió vadászai esetében erről tanúskodik egy hadbírósági eljárás 
fennmaradt iratanyaga.60 

A hadbírák tevékenysége szorosan kapcsolódott a hadbíróság intézményéhez és a 
hadbírósági eljáráshoz, erről külön fejezet szól. 

33 Urbán A.: 1973.316.0. 
54 Közlöny, 1848. június 29. 

Barcy Zoltán-Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. Budapest, 1986. (A továbbiakban: Barcy-
Somogyi: 1986.) 211. o. Erről még: Az ideiglenes fegyhatalmi szabályzat. Az 1848-ban kinevezett hadügy
észek egy részének névsora a függelékben található. A lista kiegészítése további kutatásokat igényel. 

56 Közlöny, 1848. november 2. Az október 31-i kinevezések. Ilyen műveletre került sor például a 9., 10. és 
a 38., a 23., 37. és a 39., a 15., 16. és a 40., vagy a 19., 20. és a 42. zászlóalj esetében. A problémát az jelentet
te, hogy a zászlóaljak más szolgálati helyre vezénylése hadügyész nélkül maradásukat eredményezte. A meg
oldásról az ideiglenes fegyhatalmi szabályzat ír. 

Függelék: Kinevezett hadbírák. A hadbírók különféle elnevezésének problémáját „A magyar hadsereg 
hadügyészi karának felállítása és képzése, valamint kinevezésének kérdése" című fejezetben próbálom tisz
tázni. 

8 Barcy-Somogyi: 1986.: 16. o. A sorezredi hadbírók azonban minden bizonnyal az Itáliában harcoló 
zászlóaljaknál tartózkodtak. 

Uo. 38. o. Ha a számszerű arányokat nézzük, meg kell állapítani, hogy míg a honvédségnél két zászló
aljhoz tervezték egy hadbíró kinevezését, addig a sorezredek esetében három zászlóalj és két gránátosszázad, 
illetve a lovasságnál egy egész huszárezred kapott egyetlen hadbírót. 

60 MOL H 84 2. doboz. 342. G. Az irat az 1849. február 10-i munkácsi ülésen keletkezett. „Das 
Kriegsgericht der Polnischen Legion des Jägers". A hadbíróság 1 elnökből, 8 ülnökből és egy „procurator"-ból 
(hadbíró) állott. 
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A fegyhatalom és az ideiglenes fegyhatalmi szabályzat61 

E hivatalos törvénytervezet elkészülte előtt Rácz Vilmos honvéd főhadnagy hadbíró 
puszta magánszorgalomból összeállította és „A hadifenyítő törvények a magyar honvéd
ségre alkalmazva" cím alatt kiadta a magyar honvédségben érvényben lévő büntetőjogi 
és fegyelmi szabályok első gyűjteményét.62 

1848. május 30-án az ONHT ülésén Kállay felolvasta az önkéntes honvédek számára 
kidolgozott fegyszabályokat, amelyeket néhány észrevétel és módosítás után helyben
hagytak, majd kinyomtattak.63 

A július 25-i ülésen felmerült, hogy e fegyszabályokat törvényerőre emeltetés céljából 
érdemes lenne törvénytervezetként benyújtani az országgyűlésnek. A miniszterelnök vé
leményét is kikérték,64 de ő azt válaszolta, hogy arra most nincs idő.65 

Kállay őrnagy szeptember 12-én az ONHT ülésén olvasta fel a fegyhatalomról és a 
fegyszázad szervezetéről szóló javaslatát, melyet bővebb megvitatásra bocsátottak.66 A 
szeptember 26-i ülésen, második olvasatban és néhány módosítás után, jóváhagyták.67 

Az ideiglenes fegyhatalmi szabályzat tervezetét az ONHT beterjesztette a hadügymi
nisztériumnak.68 A tervezet „A fegyhatalom körének és fegyszázadok felállításának ter
vezete a honvédség számára" címet viselte, és 33 szakaszból állt. 

A tervezet szerint a fegyhatalom, azaz a büntetési és megkegyelmezési jog (ius gladii 
et aggratiandi) tulajdonképpeni birtokosa az Országos Nemzetőrségi Haditanács.69 

A bírói felsőbbségi jogot, eredeti jogánál fogva, csakis az ONHT birtokolja; minden 
más azzal felruházott igazságszolgáltatási szerv, vagy parancsnok csak származékos ala
pon gyakorolhatja azt. Az átszármaztatás átruházási okmánnyal történik.70 

E felhatalmazás a honvédseregben nem járt automatikusan együtt a parancsnoki kine
vezéssel, hanem azt a kinevezett parancsnoknak kellett kérvényeznie. (Hadik Gusztáv71 

Cziáky F.: 1924. 138-143. o. Az egész szabályzat Cziáky tolmácsolásában olvasható, benne némely ki
egészítésekkel. 

" Uo.137. o. A kiadás dátumáról nem szolgál felvilágosítással. 
63 MOL H 90 1848. május 30. 29. Nem lehet tudni, hogy vajon végérvényesnek szánták-e az ekkor jóvá

hagyott szabályzatot, mivel felmerült a kérdés, hogy mi történjék a zászlóaljakhoz küldendő példányokkal. 
MOL H 90 1848. július 7. 122. 

64 Uo.1848. július 25. 171. 
65 Uo. 1848. augusztus 5. 192. Erről a tervezetről nem találtam más adatot, lehet, hogy az ideiglenes 

fegyhatalmi szabályzat előzménye? 
66 Uo. 1848. szeptember 12. 143. 
67 Uo. 1848. szeptember 26. 167. 
68 Cziáky F.: 1924. Szeptember 20-át ír, de ez valószínűleg csak 26-a után történt. 138. o. 
69 Uo. A 138. oldalon ezt a jogot a bécsi udvari haditanácsnak tulajdonítja, ami valószínűleg annak a té

vedésnek a következménye, hogy a gyakran csak haditanácsnak nevezett ONHT-t összekeveri a bécsi hadita
náccsal. 

70 Uo. 138-139. o. 
71 Hadik Gusztáv (Ágoston) gróf honvéd ezredes (1801-1873): nyugalmazott alezredes, 1848. június 19-

től nemzetőr alezredes, az Arad-Csanád megyei lovas nemzetőrség parancsnoka. Részt vesz a délvidéki har
cokban. December 1-től ezredes, a szegedi hadmegye parancsnoka. 1849. január végétől a Szegeden visszama
radó bácskai csapatok parancsnoka. Májustól a tartalék hadtest ugyanitt alakuló hadosztályának parancsnoka. 
Július 29-től betegség miatt szolgálaton kívül. Aradon esik fogságba, ahol 18 évre ítélik. Bona: 1983. 166. o. 
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ezredes például 1849. január 6-án kért ilyen felhatalmazást, bár akkor már nem az 
ONHT-tól, hanem a hadügyminisztérium igazságügyi osztályától, amely a Haditanács 
megszűnése után gyakorolta ezt a jogot. A kért jogot meg is kapta, részletes rendelkezé
sekkel, hogy mire terjed ki az.72 A rendelkezésre álló források szerint hasonló módon tett 
szert e jogra a 13. és a 14. honvédzászlóalj parancsnoka is,73 vagy például Rohonczy Li
pót alezredes, a 16. (Károlyi) huszárezred parancsnoka.74 ) 

1848 végéig nem azonos szabályok vonatkoztak a sorezredekre, illetve a nemzetőr- és 
honvédzászlóaljakra. Ez utóbbi alakulatok tagjai - őrmesterrel kezdődően lefelé - csak 
katonai jellegű bűncselekményeik következményeként kerültek katonai bíráskodás alá, 
amelyet a nemzetőrség esetében a nemzetőr esküdtszék gyakorolt; közönséges (nem ka
tonai) bűncselekmények elkövetése esetén polgári bíróság ítélkezett felettük.75 

Mivel a honvédhadsereg legkisebb adminisztratív egységei nem az ezredek, hanem a 
zászlóaljak voltak, a zászlóaljparancsnok volt az a legalacsonyabb beosztású parancsnok, 
aki a ius gladii et aggratiandival rendelkezett. (A zászlóalj parancsnokok a szabályzat 
szerint elvileg őrnagyok voltak, a tervezet ezért zászlóaljparancsnok helyett mindenkor 
őrnagyot említ, de zászlóalj parancsnokot ért alatta): 

Az esetben, ha valamelyik őrnagy akadályozva volna zászlóalj parancsnoki teendői 
személyes ellátásában, vagy a zászlóalj parancsnok nélkül marad, az átmeneti időszakra a 
büntető és kegyelmezési jog gyakorlását a tervezet szerint háború idején a tábor főpa
rancsnoka, béke idején a honvédség főparancsnoka veszi át, és mindaddig gyakorolja, 
amíg az akadály meg nem szűnik, illetve az új parancsnok kinevezése meg nem történik. 

Mind a büntetési, mind a kegyelmezési jogot bizonyos korlátozásokkal szorította meg 
a szabályzattervezet: 

1. A zászlóalj parancsnokok béke idején csak azokat az ítéleteket erősíthetik meg és 
hajtathatják végre, amelyeknél a büntetés időtartama az 5 évet nem haladja meg. 

2. A felségsértési pereket az ítélethozatal után kötelesek az ONHT-hoz felterjeszteni. 
3. A főtisztek elleni pereket akkor kell felterjeszteni a ONHT-hoz, ha az ítélet a fő

tisztnek rangjától való megfosztását mondja ki, avagy a felmentő ítéleteket akkor, ha a 
felmentés bizonyítékok hiánya miatt történik. 

Mivel a rögtönbíráskodás esetében a fegyelem érdeke azt parancsolja, hogy a bűnös a 
lehető legrövidebb idő alatt bűnhődjön, az őrnagyok büntetési joga e tekintetben korlát
lan terjedelmű. 

A kegyelmezési jog békében és háborúban egyaránt korlátlan; tartalmánál fogva a ho
zott ítéletekben kiszabott büntetés teljes elengedésére, vagy enyhítésére terjed ki. (A ke-

" MOL H 84 1. doboz. 30.G. A fegyhatalmi joggal oly módon ruháztatott fel, hogy a haditörvényszék 
tartását elrendelheti, a hozott ítéleteket megerősítheti, a büntetéseket mérsékelheti illetve elengedheti, de a ha
lálos és az 5 évnél hosszabb sáncfogságra kimondott ítéleteket a katonai feltörvényszéknek megvizsgálás és 
megerősítés végett köteles felterjeszteni, kivéve a rögtönbírósági ítéleteket, melyek természetesen fel sem ter
jeszthetők. 

73 Uo. 6. doboz. 399.G. 1849. március 2. 
74 Uo. 4. doboz. 615.G. 1849. március 9. 

Cziáky F.: 1924. 145. o. Ezt majd csak az ONHT november 29-i rendelete szünteti meg. 
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gyelmezési jogot mindössze egy esetben korlátozták, azoknál a bűncselekményeknél, 
amelyekre mind békében, mind háborúban halálbüntetést írt elő a szabályzat.) 

Ha az egész zászlóalj, vagy több zászlóalj ellen kell egyszerre, egy időben, egy cse
lekmény miatt a büntetőbírói eljárást megindítani, a büntetési hatalmat háborúban a had
seregparancsnok, békében a honvédség főparancsnoka gyakorolja, ha pedig a zászlóalj 
őrnagya ellen kell büntetőbírói eljárást indítani, a vizsgálat elrendelése és a haditörvény
szék összeállítása érdekében háború esetén a tábor főparancsnokának, béke idején a hon
védség főparancsnokának az ONHT-hoz kell fordulnia. Ilyen esetekben az ONHT a ter
vezet szerint több zászlóaljból vezényeltet ki tagokat a haditörvényszék összeállításához. 
E haditörvényszék elé vagy a ONHT utasítása alapján, vagy pedig az érdekelt fél kérel
mére utaltatnak egyes konkrét bűnügyek. Az ilyen esetekben hozott ítéletek minden eset
ben felterjesztendők a Haditanácshoz. 

Az igazságszolgáltatás lefolyása a tervezet szerint: 
A honvéd tüzérség külön törvényhatóságot képez, amelynek parancsnoka ugyanolyan 

terjedelmű jogkörrel bír, mint a zászlóalj parancsnoka. 
A szekerészek, valamint a műszaki csapatok és osztagok felett, amennyiban azok kü

lön törvényhatósággal nem rendelkeznek, a tüzérség főparancsnoka gyakorolja a büntető 
hatalmat. 

A hadbírák, orvosok, számvevő tisztek, s minden más olyan szolgálatúak, akik eddig 
hadiesküt nem tettek, őket a hadicikkek megtartására eskü nem kötelezi, s ezért katonai 
bűncselekményt el nem követhetnek,76 ezután a hadiesküt éppen úgy kötelesek letenni, 
mint a harcoló egységek tagjai, kikkel így azonos jogállásúvá válnak, és a katonai törvé
nyek hatálya rájuk is kiterjed. 

E tervezet szerint tehát a magyar honvédségben gyakorolt igazságszolgáltatás legfel
sőbb szerve a ONHT volt, hatáskörébe tartozott a büntetési és kegyelmezési jog gyakor
lása és átruházása, a katonai igazságszolgáltatás ellenőrzése általában és az egyes felme
rült esetek kapcsán, valamint az alkalmazásban lévő jogszabályok módosítása. 

A ONHT a hozzá felterjesztett bünperekben az ítéletet nem súlyosbíthatta, hanem 
csak megerősíthette, vagy enyhíthette, s ha az ítélet súlyosbítását látta szükségesnek, azt a 
később megszervezendő honvéd főtörvényszékekhez kellett felterjesztenie. 

Az egyes zászlóaljak és parancsnokságok törvénykezési autonómiáját viszont a 
ONHT javára kötötte meg a tervezet. Minden fontosabb dologban - mielőtt azokban íté
letet hoztak, vagy a hozott ítéletet kihirdetették volna - az egész peranyag az ONHT-nak 
volt felterjesztendő, hogy az, a tények ismeretében, az alsóbb törvényszékeket77 a szük
séges utasításokkal ellássa. 

Végül a ONHT-nak, mint igazságügyi szervnek a szervezetére és eljárási szabályaira 
nézve a tervezet kimondta: 

Az ONHT-nál a felterjesztett ügyeket az igazságügyi osztályfőnök és a szükség sze
rint mellé rendelt segédelőadók vizsgálják át, az általuk hivatalosan felterjesztett előadást 

A szerző valószínűleg arra gondolt, hogy (az eladdig) nem katonai személyek cselekményeikért polgári 
bíróság előtt voltak felelősek. 

77 Az alsóbb törvényszékeket, pl. az alakulatok hadbíróságait. 
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követően szavazás nyomán mondják ki a felső határozatot. Nagyobb fontosságú perek
ben a ONHT elnöke az osztály főnökének meghallgatása után két előadót is megbízhat 
ugyanazon per átvizsgálásával. 

A tervezet utolsó része a fegyszázadok felállításáról intézkedett az alábbiak szerint: 
A fegyelmi kihágásokat elkövető és fegyelemellenes magatartást tanúsító legénységi 

állományú egyének közül mind a közkatonákat, mind a javíthatatlan altiszteket is fe
gyelmi bizottmány elé kell állítani. E bizottmányt egy százados, egy hadnagy, egy őrmes
ter, egy tizedes és egy közlegény alkotja. Ülésén a hadbíró is köteles jelen lenni és ott 
jegyzőkönyvet felvenni. 

A bizottmány a renitenskedő katonát, vagy altisztet meginti és figyelmezteti, hogy ha 
fél év eltelte után sem tanúsít jobb magatartást, a közlegényt azonnal a fegyszázadba 
osztják be, az altisztet pedig előbb lefokozzák, és azután kerül sor a fegyszázadba történő 
beosztására. 

A fegyszázadba történő beosztás bírói eljárás után is bekövetkezhet, mint az ítéletho
zatal közigazgatási természetű következménye, éspedig azon közlegényeknél, akik - bár 
nagyobb vétségekért már kétszer elítéltettek - harmadszor is bűncselekményt követnek 
el. Ez esetben nem csupán a harmadik ítéletben kiszabott büntetést kell elszenvednük, 
hanem ezen felül büntetésük letöltése után fegyszázadba kerülnek. 

Megjegyzendő, hogy ez utóbbiaknak semmi gyakorlati jelentősége nem lett, mivel a 
fegyszázadok sohasem alakultak meg. 

A főtisztek ellen eljárni hivatott fegyelmi bizottmány tagjainak összeálítása a ONHT 
rendeletére történt. 

A bizottmány a hozzá feljelentett tisztet magához rendelve kihallgatja, s ha fegye
lemellenes magatartását, vagy vétkességét megállapította, figyelmezteti, hogy tanúsítson 
kedvezőbb magatartást, s e célból egy év próbaidőt ad, melynek esetleges eredménytelen 
eltöltése után a fegyelmi bizottmány a ONHT-hoz javaslatot terjeszt fel, s utóbbi dönt 
abban a kérdésben, hogy a kérdéses tisztet milyen körülmények között bocsássák el a 
honvédség kötelékéből. 

A fegyelmi bizottmány eljárása csak azokban az esetekben alkalmazható, amikor a 
törvényes vizsgálatnak nincs helye. Ez a szakasz tehát a fegyelmi fenyítő és büntető bírói 
eljárás elhatárolását foglalja magában. 

Az ONHT által benyújtott tervezethez a hadügyminisztérium igazságügyi osztálya a 
következő módosításokat fűzte: 

A kérdéses tervezet 1. §-hoz javasolta, hogy emeltessék ki az a törvénycikk és az azt 
jóváhagyó királyi szentesítés, mely az Országos Nemzetőrseregi Haditanácsot a büntetési 
és kegyelmezési joggal felruházta és amelynek következtében az alább következő para
grafusokat, mint szabályokat elfogadták. 

Az igazságügyi osztály feleslegesnek találta zászlóaljanként egy hadbíró beosztását, 
és azt, hogy minden zászlóaljparancsnok rendelkezzék a büntetési és megkegyelmezési 
joggal. Helyette azt javasolta, hogy két-két zászlóalj együtt képezzen egy igazságszolgál
tatási egységet, a bírói joggal az idősebb zászlóaljparancsnok rendelkezzék; az ő akadá-

— 88 — 



lyoztatása esetén joga automatikusan szálljon át a helyettesére.78 Arra az esetre pedig, ha 
az egyik zászlóaljat más helyre vezénylik, a különváló zászlóalj az új állomáshoz 
legközelebbi katonai törvényszék79 joghatósága alá kerüljön. 

Rögtönítélő eljárás elrendelése, lefolytatása és a hozott ítélet végrehajtása hadbíró je
lenléte nélkül nem történhet meg. A rögtönítélő eljárás alkalmazását az osztály gyilkos
sági kísérlet, hamis pénz verése, és nyilvános hitelpapírok hamisítása esetén javasolta. 

A tisztek elleni ügyeket - az elsőbírósági ítélet súlyosságától függetlenül - minden 
esetben az ONHT-hoz kell felterjeszteni. 

Az ONHT-ban a per előadásakor az bírói testület tagjai a következők: egy (szavazat 
nélküli) elnök, az igazságügyi osztály főnöke és két, arra alkalmas hadbíró. 

Az ONHT tervezetét a hadügyminisztérium kiegészítő javaslatai alapján átdolgozva 
1848. október 6-án adták ki és léptették életbe a honvédseregben. 

A felsőbb katonai törvényszékek november 25-i létrehozása azonban a szabályzat 
módosítását tette szükségessé. 

Az ideiglenes fegyhatalmi szabályzathoz 1848. november 29-én az ONHT 8 992/288. 
sz. rendeletével az alábbi módosításokat fűzte:80 

Rögtönítélő törvényszéket tartani hadbíró nélkül nem lehet. A hadtestek parancsnokai 
és a fővezérek a rögtönbíráskodást a következő esetekben rendelhetik el: 

a) szolgálatban való ellenszegülés legfőbb fokozata; 
b) pártütésre és lazításra való felbujtás, ha ez utóbbi kitört, vagy a kitöréshez közel 

áll; 
c) várak és más erősségek feladását célzó demoralizáló szónoklatok, és olyan koholt 

hírek terjesztése, melyek a védősereg lehangolását célozzák; 
d) törvényellenes zsákmányolás; 
e) szökés és a szökevények fegyverrel való ellenállása az elfogásra kirendelt egység

gel szemben; 
f) idegen hadszolgálatra toborzás, belföldieknek külföldre e célból való erőszakos ki-

hurcolása és a magyarországi katonaságnak külföldi letelepedésre való késztetése esetén; 
g) dögmirigy-(kolera-)vonal erőszakos, vagy alattomos áthágása, ha a legszorosabb 

vonal van húzva; 
h) elöljárók ellen irányuló gyilkossági kísérlet, mely által az a) pontban foglalt szolgá-

latbeli ellenszegüléssel egy vonalra helyezhetők; 
i) a rögtönítélő pereket befejezésük után átnézés és fenntartás végett a feltörvény

székhez kell felterjeszteni (természetesen ítélethozatal és -végrehejtás után).81 

A Közlöny tanúsága szerint ezt a módosító rendeletet 1849. április 4-én 906. G. szám 
alatt újból megerősítették és kiadták.82 

Ez esetben valószínűleg arra gondol a szerző (Cziáky), hogy a másik zászlóalj parancsnokára száll át ez 
a jog, nem pedig az idősebbik parancsnok zászlóaljának helyettes parancsnokára. 

79 Pl. valamely seregtest hadbírósága 
80 Közlöny, 1848. november 27. 
81Ez a rögtönítélő eljárás jellegéből magától értetődően következik. 
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Az igazságszolgáltatás felsőbb szerveinek működése 1849 januárjától 

A katonai vezetés nem sokáig örülhetett az egységes katonai irányítás és ezzel együtt 
az igazságszolgáltatás egységes szervezete létrejöttének. A kormány 1848 december vé-
gi—1849 január eleji Debrecenbe költözése során sokan kihasználták az alkalmat, hogy 
kilépjenek a honvédség kötelékéből. Ezt az utat választotta az igazságügyi osztály veze
tője, Halzl János, a katonai feltörvényszék elnöke, Nedelkovich Euthym és a fel-, illetve 
legfelsőbb katonai törvényszék ülnökei is. Az igazságügyi osztály ideiglenes vezetője Jó
sa Ferenc lett,83 aki titkári beosztásban addig a 16. (Károlyi) huszárezred számfeletti 
hadbírója volt.84 

A helyzet azért is súlyos volt, mert - mint Jósa írta az Országos Honvédelmi Bizott
mánynak - a katonai igazságszolgáltatási ügyeket csak elsőbírósági szinten lehetett in
tézni, a hadseregbeli hadbírák felett nem volt semmilyen szerv, amely ellenőrizte volna 
őket, vagy ahová fellebbezni, illetve a periratokat felterjeszteni lehetett volna.85 

Az osztály ideiglenes vezetése is átlátta a helyzet tarthatatlanságát, ezért sürgette a 
felsőbb szerveket, hogy intézkedjenek az osztály vezetőjének kinevezése tárgyában.86 A 
sürgetések hatására - az OHB áldásával - megkezdődött a katonai felső törvényszékek 
újjászervezése. Kossuth azonban kikötötte, hogy a szükséges személyzetet ne a hadsereg 
tagjaiból válogassák össze, hanem a minisztériumból és a nyugdíjas tisztek közül nevez
zenek ki arra alkalmas személyeket.87 

1849. január közepére végre sikerült vezetőt találni az igazságügyi osztály élére. A 
hadügyminiszter a sürgősen Debrecenbe rendelt Meirhoffer Károlyt88 bízta meg az osz
tályigazgatói teendők ellátásával.89 

Egy hónap elteltével már egészen jól állt az osztály szervezése. A január folyamán 
még csak egy titkárból, egy segédfogalmazóból és 5-6 hadbíró gyakornokból álló sze-

" Cziáky F.: 1924. 144. o. Cziáky itt „a magyar honvédség közlönyét" említi. Ilyen címet viselő folyóirat 
nem létezett. 

83 Jósa (Józsa) Ferenc (1818-1868): köz- és váltóügyvéd, 1848 júniusától iktató, majd fogalmazó a had
ügyminisztérium igazságügyi osztályán. 1849 januárjától az osztály ideiglenes vezetője. Január 16-tól száza
dos. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. (a továbbiakban: Bona: 1988.) 294. o. 

84 F Kiss: 358. o. 
85 Uo. 
86 MOL H 84 2. doboz 2LG. Jósa ezt az iratot tévesen 1848(!). január 12-i dátummal látta el. 
87 F. Kiss: 358-359. o. 
8 Meirhoffer Károly honvéd alezredes 1813-ban született Kőszegen. 1848 júniusától százados, helyőrségi 

hadbíró Nagyváradon. Októberben csatlakozik a honvédsereghez, novembertől a bánáti hadtestnél főhadbíró. 
1849. február 13-tól őrnagy és a hadügyminisztérium igazságügyi osztályának vezetője. Június 27-től alezre
des a fegyverletételig. Néhány havi fogság után kegyelmet kap. Bona: 1983. 234-235. o. 

89 MOL H 84 2. doboz 21.G. 1849. Az irat január 12-én kelt. Cziáky (149. o.) a kinevezést február 1 l-re 
teszi. Meirhoffer az aldunai mozgó sereg főbírája volt századosi rangban ( F. Kiss: 359. o.). F. Kiss azt írja 
hogy február 3-án nevezték ki elsejei hatállyal. Meirhoffer még decemberben - a hadügyminisztérium megke
rülésével - karhadbírói kinevezésért folyamodott az OHB-hoz, az OHB azonban megkapta Halzltól a magáét, 
hogy ne avatkozzon bele az igazságügyi osztály hatáskörébe ( MOL H 84 2. doboz 2LG. alatt 1302. G. 1848.). 
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mélyzetet február közepére már egy osztályvezető, a meglévő tikáron kívül egy fogalma
zó, egy segédfogalmazó,90 egy írnok és hat hadbíró gyakornok alkotta.91 

A katonai feltörvényszék élére is hamarosan sikerült megfelelő szakembert szerezni. 
Február 16-án Kalmár György92 hadbíró kapitányt nevezte ki a hadügyminiszter erre a 
posztra, és ezzel párhuzamosan sor került őrnagyi előléptetésére is.93 

A katonai igazságszolgáltatás legfőbb szerve - a legfelsőbb katonai törvényszék -
Halzl János és az ülnökök távolmaradásával szintén elnök és bírák nélkül maradt. 
Meirhoffer februári kinevezése azonban megoldani látszott ezt a problémát, ugyanis az 
igazságügyi osztály élére történő helyezésekor egyben a legfelsőbb katonai törvényszék 
elnökévé is kinevezték.94 

Az igazságügyi osztály és a legfelsőbb katonai törvényszék vezetőjének egy személy
ben való egyesülése már november-decemberben megfigyelhető jelenség volt Halzl ki-
neveztetései által. Ezt minden bizonnyal a képzett és megfelelő tapasztalattal rendelkező 
magyar hadügyészek hiánya indokolta, és mivel ez a körülmény 1849 januárja és február
ja folyamán nem hogy nem szűnt meg, hanem - a korábbi elnökök távolmaradásával -
még súlyosbodott is, egyértelmű volt, hogy Meirhoffernek a legfelsőbb katonai törvény
szék elnöki posztját is el kell vállalnia. Ez nem jelentett mást, mint a végrehajtó hatalom 
és az igazságszolgáltatás egybefonódását, igaz, csak kényszerből. Ezt a decemberi át
szervezés megpróbálta ugyan elkerülni,95 ám sikertelenül. 

A két törvényszék berendezési tárgyairól - mielőtt még a személyi állomány kiegé
szült volna - már jó előre gondoskodtak. A feltörvényszéken egy hosszú asztal, hat szék, 
hat tinta- és porzótartó, a hivatalszobában hat íróasztal, hat szék és egy iratszekrény elhe
lyezését látták jónak. A legfelsőbb törvényszék számára egy hosszú asztal, hat szék, hat 
tinta- és porzótartó, a hivatalszobába öt asztal és egy iratszekrény rendszeresítését vélték 
szükségesnek, ez utóbbiakat az elnök, a három ülnök és a titkár számára.96 Ebből a listá
ból nem csak a gondos szervezők optimizmusa sugárzik, hanem az is látható, hogy mi-

Fürich Tivadar fogalmazót és Hanulik Lajos segédfogalmazót 1849. január 22-én nevezte ki Mészáros 
(Közlöny, 1849. január 27.). 

F. Kiss: 359. o. A hónap folyamán a hadügyminiszter utasította az igazságügyi osztályt, hogy terjessze 
fel az alkalmazottakról szóló kimutatást. Az alkalmazásban lévők eszerint: Meirhoffer Károly őrnagy 
karhadbíró, Jósa Ferenc százados hadbíró, Fürich Tivadar fogalmazó, Szakony József segédfogalmazó, 
Szigethy Antal írnok, Jekelfalusi Antal, Péterffy Sándor, Stiff Károly, Kóczián Ágoston és Keresztúri Ferenc 
hadbíró gyakornokok. (MOL H 84 6. doboz 505. G.) 

" Kalmár György honvéd alezredes 1819-ben született Sopronban. 1848-ban hadbíró százados a 2. 
(Hannover) huszárezredben. A nyár folyamán részt vesz a délvidéki harcokban. Októbertől a bácskai hadtest 
főbírája. 1849. február 16-tól őrnagy, a katonai feltőrvényszék elnöke Debrecenben. Június 26-tól alezredes a 
világosi fegyverletételig. A császári hadbíróság felmenti. Bona: 1983. 188. o. 

Közlöny, 1849. február 17. A feltörvényszéki kinevezéséről F. Kiss: 359. o. Az elnöki osztály vezetője, 
Korponay János február 12-én írt át az igazságügyi osztálynak, melyben értesíti azt Kalmár feltörvényszéki ki
nevezéséről (H 84 6. doboz 294. G.) Az őrnaggyá való kinevezési oklevelet kézbesítés céljából a hadügymi
nisztérium február 17-én küldi át az igazságügyi osztálynak. (A H 84 6. dobozában volt 3 507. számmal. Va
lószínűleg az elnöki osztály iktatószáma). 

94 Cziáky F.: 1924. a 149. oldalon a HM 2 044.E. és 2 100. A. számú iratokra hivatkozik az igazságügyi 
osztály élére történő kinevezésnél is. MOL Hadügyminisztérium, Általános iratok (H 75) 60. doboz. 

95 F Kiss: 368. o. 
MOL H 84 4. doboz 201. G. Az iktatószám minden bizonnyal az osztályé, az irat így február 5-10. kö

rül keletkezhetett. 
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lyen szervezeti felállást terveztek a fel- és legfelsőbb törvényszéken (ekkor még ugyanis, 
mint látható, eléggé hiányos állománnyal működtek). 

Debreceni működése során egy ideig - talán márciusig - a feltörvényszék is az igaz
ságügyi osztály keretein belül tevékenykedett, legalábbis erre enged következtetni Kal
már egyik átirata az osztálynak, melyben azt írja a hivatalos lap elosztása kapcsán, hogy 
az osztály azidáig egy példányt kapott a Közlönyből, „és miután a feltörvényszék az osz
tálytól különvált ", a nevezett folyóirat példányaiból nem részesülnek.97 Összeolvadásról 
azonban nem lehet beszélni, mivel irataikat továbbra is külön iktatták.98 

A feltörvényszék személyzetének kiegészítéséről április 1-én született rendelkezés. 
Ekkor került sor egy titkár, egy segédfogalmazó, egy iktató és sorozó, egy kiadó, vala
mint egy első és egy másodírnok kinevezésére.99 

A feltörvényszéki tárgyalások április 17-ig tulajdonképpen az elnök egyszemélyi 
részvételével folytak, és határozathozatalával zárultak. Ez az áldatlan állapot ekkor szűnt 
meg, ugyanis a nevezett időpontban a 247. G. szám alatt kelt legfelsőbb törvényszéki le
irat szerint a feltörvényszéket ideiglenesen két ülnökkel egészítették ki.100 Április 27-től 
minden héten pénteken tartotta üléseit és az előadási íveket ülésenként a legfelsőbb kato
nai törvényszékhez terjesztette fel.101 

A legfelsőbb törvényszék személyzetét a feltörvényszékkel egyidőben nevezték ki. A 
szervezet hasonló a feltörvényszékéhez, egy titkár, továbbá egy fogalmazó, egy segédfo
galmazó, egy iktató és sorozó, egy kiadó, egy írnok és egy másodírnok nyert alkalma
zást.102 A törvényszék továbbra is az igazságügyi osztállyal működött együtt, sőt ez a 
kapcsolat annyira meghatározó volt, hogy a feltörvényszék elnöke a perek feliratait „az 
igazságügyi osztálynak, s az ezzel összekötött legfelsőbb törvényszéknek" címezte.103 

Nem valószínű, hogy a teljes összeolvadásra sor került volna, mivel a két szerv iratait 
külön számozták, de mindkettőén szerepelt az igazságügyi osztály „G" betűjele.104 

A legfelsőbb katonai törvényszék szervezete április végén ismét nagy lépéssel került 
közelebb az ideális felálláshoz. Ekkor két ülnököt neveztek ki, Sándor András105 nyugal-

y / MOL H 84 4. doboz 756. G. 1849. Az irat március 18- án kelt. 
98 A MOL H 84 4. doboz 1 286. G. iraton a 122. h. f. t. szám szerepel. 
99 Név szerint: Jósa Ferenc titkár, Török Pál segédfogalmazó, Boldizsár János iktató és sorozó, Révay Já

nos kiadó, Hollóligeti Ferenc első írnok, Thodorovich Anaztáz másodírnok. Korponay átirata 8 226. E. (H 84 
7. doboz 966. G). Ez megjelent a Közlöny április 6-i számában is. Cziáky itt tesz említést az ülnökök kineve
zéséről, holott erről itt nincs szó. 

100 MOL H 84 4. doboz 1 286. G. A feltörvényszéki száma: 122. h. f. t. 
101 Uo. 
102 Közlöny, 1849. április 6. Név szerint: Tóth Elek titkár (azelőtt Nagyváradon helyőrségi hadbíró), 

Fürich Tivadar fogalmazó, Tóbi István gyakornok segédfogalmazó, Gúthi Károly iktató és sorozó, Szakonyi 
József kiadó, Szigethy Antal írnok, Schiller Károly gyakornok másodírnok. 

103 Például egy 1849. május 8-án kelt perkísérőiraton (H 84 2. doboz 1 595. G). 
104 MOL H 84 4. doboz 1 286. G Az irat 1849. április 21-én kelt. Annak az iratnak, amelyre hivatkozik, 

törvényszéki iktatószáma 247. G 
105 Sándor András honvéd őrnagy 1797-ben született Egerben. 1848 tavaszán helyőrségi hadbíró százados 

Nagyszebenben. 1849. március 11-én Nagyszeben bevételekor csatlakozik a honvédsereghez. Április 30-tól 
ülnök a legfelsőbb katonai törvényszéknnél. Május 8-tól őrnagy. Világosnál esik fogságba, a császári hadbíró
ság megfosztja rangjától. Bona: 1983. 287. o. 
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mázott százados hadbíró valamint Schribek József06 2. székely határőr-gyalogezredbeli 
hadbíró százados személyében.107 

A feltörvényszék szervezete ezzel egyidőben kezdett kiegészülni. A hadügyminiszter 
Jászay Gábor108 százados hadbírót ideiglenes ülnökké,109 május végén pedig Medveczky 
Árpád,110 11. (Székely) huszárezredbeli százados hadbírót a feltörvényszék rendes ülnö
kéül nevezte ki.111 

Végül érdemes néhány szót ejteni arról, milyen rangban szolgáltak a felsőbb igazság
szolgáltatási szervek alkalmazottai. Az igazságügyi osztály vezetője hivatalba lépésekor 
őrnagyi rangra lépett elő. A feltörvényszék elnöke, Kalmár György, Meirhofferhez ha
sonlóan, őrnagysággal cserélte fel századosi (kapitányi) rangját, amikor kinevezték az el
nöki posztra.112 Meirhoffert és Kalmárt június 27-én Görgei hadügyminiszter alezredessé 
léptette elő.113 Az igazságügyi osztályon és a feltörvényszéken dolgozó titkárok századosi 
rangban szolgáltak. A feltörvényszék ülnökei századosi rangot viseltek, egyiküket, 
Medveczky Árpádot június 11-én őrnaggyá léptették elő.114 Az eredetileg szintén száza
dosi rangú legfelsőbb törvényszéki ülnököket, Sándor Andrást és Schribek Józsefet a 
hadügyminiszter távollétében Kossuth léptette elő, Batthyány Kázmér ellenjegyzése 
mellett, őrnaggyá.115 

Igazságszolgáltatási és fenyítési eljárás a honvéd hadseregben 

A császári-királyi hadseregben az osztrák katonai büntetőjog volt érvényben; külön 
magyar katonai büntetőjog nem létezett. Az osztrák katonai büntetőjog, ugyanúgy mint a 
civil, a magyar büntetőjog szokásjogi jellegével szemben írott jogszabályokon alapult, 
éspedig a Mária Terézia korából származó, de azóta többször módosított, utoljára 1819-

Schribek József honvéd őrnagy 1815-ben született Bécsben. 1848. március 16-tól hadbíró százados a 
15. (2. Székely) határőrezrednél Kézdivásárhelyen. Októberben ezredével csatlakozik a honvédsereghez. 1849. 
április 16-tól ülnök a legfelsőbb katonai törvényszéknél. Május 8-tól őrnagy. Világosnál esik fogságba. A csá
szári hadbíróság rangfosztásra ítéli. Bona: 1983. 290. o. 

107 Közlöny, 1849. május 3. A kinevezések április 30-án keltek. 
108 Jászai Gábor honvéd százados (1822-1868): 1848 szeptemberétől a hadbírói tanfolyam hallgatója. 

Október 9-től hadbíró hadnagy a 3., 4. és 5. honvédzászlóaljnál. 1849. január 20-tól helyőrségi hadbíró főhad
nagy Debrecenben. Április 16-tól százados és a legfelsőbb katonai törvényszék ülnöke. Világosnál esik fog
ságba. Bona: 1988. 287. o. 

109 Közlöny, 1849. május 3. 
110 Medvetzky (Medveczky) Árpád honvéd őrnagy 1816-ban született Eperjesen. 1848 tavaszától hadbíró 

százados a l l . (Székely) huszárezredben. 1848 októberében ezredével csatlakozik a honvédsereghez, és részt 
vesz Háromszék védelmében. 1849 márciusától a brassói hadosztály hadbiztosa, április 16-tól ülnök a legfel
sőbb katonai törvényszéknél. Május 20-tól őrnagy ugyanott. Nyolchavi vizsgálat után kegyelmet kap. Bona: 
1983. 234. o. 

111 Közlöny, 1849. május 31. A kinevezés május 29-én kelt. Őt a hadügyminiszter távollétében Kiss Ernő 
altábornagy nevezte ki 

112 Uo. 1849. február 27. 
113 Uo. 1849. június 30. 
114 MOL H 84 6. doboz. Az államtitkár megbízásából az igazságügyi osztálynak Buda, 1849. június 11. 

Más jelzet nem szerepel az iraton. 
115 Közlöny, 1849. május 13. 
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ben átdolgozott hadicikkeken, a XVIII. század végén, majd a XIX. század elején kiadott 
különböző Strafhormákon és szolgálati szabályzatokon. A legfontosabb eljárási szabá
lyokat az 1790. július 31-i Strafnorma tartalmazta. Az osztrák katonai büntetőjog anyagi 
szabályai rendkívül szigorúak voltak viszont elismerte a nullum crimen sine lege és a 
nulla poena sine lege elvét.116 

A bűnvádi eljárás teljesen inkvizitórikus jellegű volt, a bizonyítás kizárólag nyomo
zásként folyt le, maga a hadbírói tárgyalás is csak speciális részét képezte a nyomozás
nak. Az eljárásban védő nem szerepelhetett, az ítéleteknek csak egészen szűk körét lehe
tett fellebbezéssel megtámadni.117 

Az osztrák katonai büntetőjognak az ország területén való érvényesítését az 1848-as 
márciusi törvényhozás egyáltalán nem korlátozta. Az 1848:XXII. törvénycikk egyedül a 
nemzetőrség számára volt irányadó és a törvény 34. paragrafusa is egyedül a nemzetőr
ség, nem pedig a sorkatonaság tagjait mentesítette a testi büntetések alól. Az új ország
gyűlés pesti ülésszakán elfogadott katonai törvényjavaslat sem döntötte meg az osztrák 
katonai büntetőjog hatályosságát. Ennek 23. paragrafusa csupán arra hatalmazza fel a 
hadügyminisztert, hogy „az eddigi hadi törvénykezést ideiglenesen is az ország jelen ál
lásához alkalmaztassa." Az új katonai büntetőtörvénykönyv tervezetét a hadügyminisz
ternek a következő országgyűlés elé kellett volna terjesztenie. Az anyagi büntetőjogban 
is mindössze annyi változást jelentett az új katonai törvény, hogy a 24. paragrafus az 
egész magyar hadseregnél eltörölte a testi büntetéseket.118 

A büntetőeljárás a honvédhadseregben 

Az elkövetett cselekményt, ha az súlyosabb természetű volt, mindenki köteles volt 
feljelenteni. 

Névtelen feljelentéseket nem vettek figyelembe. Egyéb törvényszerű feljelentésnél 
pedig a bíró köteles volt a tényállást és a netáni gyanújeleket kinyomozni, s azok elegen
dő mennyisége esetén a gyanúsítottat elfogatni és perbe vonni. 

A századparancsnokok a parancsnoki körletükben elkövetett, saját fenyítő jogkörüket 
nyilvánvalóan meghaladó bűncselekmény esetén kötelesek voltak a gyanúsítottat általá
nosan kihallgatni és a tényleírást felvenni.119 

A tényállást összefoglaló jelentést a bizonyítékok jegyzékével, továbbá a gyanúsított 
személyi és erkölcsi okmányaival - főként büntetési jegyzőkönyvének kivonatával -
együtt köteles volt a hadbírónak beküldeni, s egyben - ha a fogság szükségesnek mutat
kozott - a gyanúsítottat a zászlóalj, vagy a helyőrség fogdájába kellett bekísértetni.120 

116 Dr. Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Budapest, 1959. (A továb
biakban: Sarlós B.: 1959.) 273. o. 

117Sarlós B.: 1959.274.0. 
118 Uo. 275.0. 
119 Kassay-Krantz Dezső: Az 1848/49-i magyar sereg hadi fenyítő eljárása. Magyar Katonai Szemle, 

1939. IV. évnegyed, 11. szám. (A továbbiakban: Kassay-Krantz: 1939.) 221. o. 
l20CziákyF.: 1924. 158.0. 
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Az ezután következő büntetőeljárás súlypontja a vizsgálaton nyugodott. Ez két rész
ből állott, az elő- és a rendes vizsgálatból. 

Az elővizsgálat a vádlottnak a vád tárgyát képező cselekményére vonatkozó általános 
kihallgatásából állott. Az eljárás alatt álló bírói kihallgatása bizottság - úgynevezett val-
latási törvényszék - előtt történt. 

A vallatási törvényszék törzs- és főtisztek esetében 14 tagból állott. Ha a vádlott szá
zados, vagy alacsonyabb rangú tiszt volt, akkor két közvitéz, két tizedes, két őrmester, 
két hadnagy, két százados, egy őrnagy mint elnök és egy hadbíró alkotta. Törzstisztek 
vizsgálata esetén a vallatási törvényszéken magasabb rangú tisztek is jelen voltak, ellen
ben a legalsóbb rangúakból ugyanannyian elmaradtak, például őrnagy vallomásánál 
megjelent két őrnagy mint ülnök és egy idősebb őrnagy, vagy ha lehet alezredes, mint el
nök, ellenben két közvitéz elmaradt. Ha a vádlott legénységi állományú, vagy a vád ki
sebb jelentőségű volt, a vallatási törvényszékre nyolc tagot is elegendőnek ítéltek, vagyis 
minden rangosztályból csak egyet. Ezt fél törvényszéknek nevezték, az előbbit egésznek. 

Ha az általános vallatás során a bűncselekmény a vádlott részletes beismerése révén 
nem volt tisztázható, következett a rendes vallatás, amelynek célja a bűncselekmény 
tényállásának és bizonyítékainak a megállapítása volt. 

A bizonyítékok között a tettes beismerése számított a legerősebb bizonyítási módnak. 
Hogy a beismerés a vádlott ellen tökéletesen bizonyítson, szükséges, hogy a vallomás bí
róság előtti, részletes, világos, alapos és állandó legyen. Ha e kellékek egyike hiányzott, a 
vádlottat csak akkor lehetett rendes büntetéssel sújtani, ha ellene a bűncselekmény más 
törvényes úton bebizonyosodott. 

A beismerés után a legfontosabb bizonyítási eszközt a tanúvallomások adták. A tanú 
általi tökéletes bizonyításhoz legalább két, minden tekintetben kifogástalan, hiteles tanú 
egybehangzó vallomását kívánták. Egy tanú, bármennyire is tekintélyes ember lett lé
gyen, csak fél bizonyítéknak számított. 

Tanúvallomására mindenki, álláskülönbség nélkül, köteles volt megesküdni. 
A beismerésen és a tanúvallomáson kívül (ezek voltak a rendes erejű bizonyítási mó

dok) a bizonyításnak rendkívüli módjaként ismerték el a legközelebbi gyanújelek, továb
bá kéziratok és a bűntársak vallomásai általi bizonyítékot. 

A védelem csak egészen szűk keretek között nyilvánult meg. Az eljárás általában nem 
ismerte a védő fogalmát; a bíró kötelessége volt mindent kinyomozni, ami a vádlott 
mentségére lehetett, ha a vádlott maga elmulasztotta volna is, szintúgy, ami terhére szol
gálhatott. 

A vizsgálat befejeztével - ha az eljárás nem volt megszüntethető - a hadbíró elkészí
tette úgynevezett oktató előadását121, a parancsnok pedig az ítélő haditörvényszék tartása 
iránt rendelkezett. 

A haditörvényszék 14 tagból állt, elnöke egy őrnagy, tagjai pedig két közhonvéd, két 
őrvezető, két tizedes, két őrmester, két hadnagy, két százados és mint előadó, a hadbíró 
voltak. 

12 Votum informativum, a tulajdonképpeni vádirat. 
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Legénységi állományú egyének bűnügyeiben 8 tagú haditörvényszék ítélkezett, az 
egyes rendfokozatok egy-egy képviselőjével.122 

Ez a törvényszék szabály szerint ugyanazokból állt, mint a vallatási törvényszék, és -
a szükség esetét kivéve - elvileg csak hétköznapokon délelőttre lehetett összehívni.123 

A vádlottat, miután levették róla a bilincset, az egybegyűlt haditörvényszék elé szólí
tották és megkérdezték, nem támaszt-e a jelenlevő bírák ellen érdekeltségi kifogást. Ha 
nem, ez jegyzőkönyvbe került. 

Ezután a hadbíró, aki hivatalból eskü alatt állónak számított, a vádlott jelenlétében két 
meggyújtott gyertya és a bírói asztal feszülete előtt megeskettette a nem állandó bírói ta
gokat. 

Az eskü letétele után a hadbíró felolvasta a vádlott minden előző vallomását, és meg
kérdezte, hogy azt helybenhagyja-e, vagy van-e még valami mondanivalója. A kérdést a 
felelettel együtt jegyzőkönyvbe vették. 

Ezt követően a vádlottat kivezették a helyiségből, a hadbíró a haditörvényszéki tagok 
előtt felolvasta oktató előadását és a vizsgálat során felvett oda tartozó iratokat. 

Az oktató előadás a vádlottra vonatkozó személyi, származási és szolgálati adatok be
vezetése után a vizsgálatot szükségessé tett körülményeket ismertette. Ezt a tényleírás 
egyszerű előadása követte. Majd a bűncselekmény tényállásának és a vádlott bűnössége, 
vagy ártatlansága mellett szóló bizonyítékok részletes előadása után, ha büntetésnek volt 
helye, a büntetésre vonatkozó törvénycikkeket, azután a netán fennforgó súlyosbító és 
enyhítő körülményeket ismertették; befejezésül a hadbíró határozott büntetési javaslata 
következett. 

Miután a hadbíró még megadta a bíróság tagjainak az esetleg kívánt felvilágosításo
kat, a hadbíró és az elnök kivételével a bíróság többi tagja, rendfokozatonként, visszavo
nult tanácskozásra. A döntés után a legalsóbb rangúaktól kezdve kettesével ismét belép
tek a tárgyalóterembe.124 A szavazás közhonvédtól felfelé történt, minden rendfokozat 
egy-egy szavazatot adott le.125 A szavazatokat a hadbíró előtt egyenként mondták jegyző
könyvbe és aláírták. Halálos ítéletnél általános szótöbbség volt szükséges. Mivel a szava
zás általában nem volt egyhangú, azt az elvet érvényesítették, hogy azon büntetés válasz
tandó, amely a legszigorúbb és a legenyhébb között áll, és ha nem érvényesíthető az, ami 
a legtöbbnek tetszik, amellett kell dönteni, ami a legkevesebbnek nem tetszik. 

A szavazatok összeszámlálása után a hadbíró az előírásoknak megfelelően megszer
kesztette az ítéletet, amit aztán a vizsgálati iratokkal együtt az idősebb hadnagy és az if
jabb százados a büntetési és kegyelmezési joggal felruházott parancsnokhoz vitt. A pa
rancsnok az ítéletet vagy jóváhagyta, vagy a záradékban megnevezett okból enyhítette, 
esetleg a büntetést elengedte, majd megpecsételte és aláírta, s az ítéletre várakozó tör
vényszékhez kihirdetés végett visszaküldte.126 Az ítélet súlyosbítására a parancsnoknak 

n2CziákyF.: 1924. 158.0. 
123 Kassay-Krantz: 1939. 223. o. 
124 Uo. 
12 Cziáky F.: 1924. 158. o. A szavazaton a büntetés tétele értendő. 
126 Kassay-Krantz: 1939. 223. o. 
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nem volt joga, ahhoz az ítéletet végrehajtás előtt a feltörvényszék elé kellett terjeszte-
1">7 

nie. 
Amennyiben az ügy olyan természetű volt, a vizsgálati anyagot a feltörvényszék elé 

kellett terjeszteni. A feltörvényszék az ítéletet vagy jóváhagyta, vagy pedig felterjesztette 
a legfelsőbb katonai törvényszékhez, amely jóváhagyás után visszaküldte azt a 
feltörvényszéknek, az pedig a haditörvényszéknek.128 

Az ítéletet törzs- és főtiszteknél nyitott ajtóknál és ablakoknál, a legénységi állomá-
nyúaknál pedig a szabadban hirdették ki akként, hogy miután az elnök a törvényszéki ül
nökök jelenlétében háromszor doboltatott, a hadbíró az ítéletet hangosan felolvasta. 

A rendes haditörvényszék halálos, vagy szabadságvesztésre szóló ítélete ellen felleb
bezésnek nem volt helye, csak akkor ha az ítélet tisztségtől való megfosztásra, vagy deg-
radálásra szólt. A jogorvoslatra vonatkozó kérelmet az ítélet kihirdetésétől számított 30 
nap alatt kellett bejelenteni.129 

(Az igazságszolgáltatási eljárás megrendezése azonban nem zajlott olyan egyszerűen, 
mint ahogy a szabályzatok előírták. Gyakran okozott gondot, hogy a haditörvényszék 
megtartásához szükséges ülnököket nem lehetett összeszedni.130 A debreceni térparancs
nok - Szentpály József131 - még április 6-án javasolta az igazságügyi osztálynak, hogy 
hozzanak létre állandó haditörvényszéket a Debrecenben levő beteg, vagy rokkant tisz
tekből, mert az állandó csapatmozgások miatt az ügyeket lehetetlen rendesen intézni.132 

Ez az állandó hadbíróság valószínűleg nem alakult meg.133 A hadi helyzet súlyosbodása 
pedig tovább rontotta annak az esélyét, hogy a haditörvényszékek megrendezése 
zökkennőmentesen történjen. A pesti térparancsnok, Száz134 őrnagy jelentésében beszá
mol arról, hogy Polányi István135 hadbíró felszólította őt haditörvényszékhez szükséges 
tagok összegyűjtésére, de az, tisztek hiányában, lehetetlen vállalkozásnak bizonyult.136 

Az ügyintézés formai követelményei szintén hagytak kívánni valót maguk után. Elő
fordult, hogy az ítélet felterjesztését a feltörvényszékhez a hadbíró csak késve tette meg, 

127 Kassay-Krantz: 1939. 221. o. A perek felterjesztésének szükségességéről az ideiglenes fegyhatalmi 
szabályzat rendelkezik. 

128 MOL H 84 2. doboz. 741. G. Egy sereg ilyen irat található még itt. 
129 Kassay-Krantz: 1939. 223. o. 
130 MOL H 84 1.doboz 1 942.G. 
131 Szentpály József honvéd őrnagy 1848. szeptember 22-től nemzetőr őrnagy az erdélyi Küküllő megyé

ben. December végétől Pest, 1849. január 21-től, honvéd őrnagyként, Debrecen térparancsnoka. Június 14-től 
ülnök a pesti Országos Rögtönítélő Törvényszéknél. Kétévi vizsgálati fogság után kegyelmet kap. Bona: 1983. 
307. o. 

132 MOL H 84 1. doboz 1 255. szám alatt 1 030. G. Az osztály ezt engedélyezte is. 
133 Ugyanis a H 84 1942. május 24- én kelt. 
134 Száz Mihály honvéd őrnagy 1812-ben született Pesten. 1848. október 12-től százados a 34. honvéd

zászlóaljnál. 1849. január 31-től őrnagy, az 52. zászlóalj parancsnoka. Április 4-én felmentik beosztásából, 
május 9-től Pest város térparancsnoka. Aradon 12 év várfogságra ítélik. Bona: 1983. 305. o. 

135 Polányi István honvéd százados (1818-1897) 1848 decemberétől hadbíró gyakornok, egyben írnok a 
HM igazságügyi osztályán. 1849. február 12-től helyőrségi hadbíró főhadnagy Debrecenben, június 30-tól 
százados ugyanott. Világosnál esik fogságba. Bona: 1988. 480. o. 

136 MOL H 84 7. doboz 2 771. G. 
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akkor is elmulasztva a kísérőlevél mellékelését.137 Mészáros hadügyminiszternek rende
letben kellett utasítania a hadbírákat (1849. április 30-án), hogy az ügyek írásos anyagát 
rendesen készítsék el.138 

Mentségéül szolgáljon a hadbíráknak, hogy az adminisztráció vonatkozásában nem 
mindig volt mihez tartani magukat. Az igazságügyi osztály például február 27-én 35 pél
dányt küldetett el az alakulatokhoz a hadi törvénycikkekből,139 de még június közepén is 
érkeztek a sürgetések: Hadik Gusztáv az I. tartalék hadosztály parancsnoka például júni
us 15-én 100 példányt kért, hogy az alakuló honvédzászlóaljak előtt ki lehessen hirdetni 
a hadi törvényeket.140) 

Az anyagi büntető és fegyelmi jog a honvédhadseregben 

A katona állási és szolgálati kötelességeit és az azok megszegése esetén érvényesülő 
szankciókat az 1849-ben kiadott szolgálati szabályzat foglalta magában, amely „A ma
gyar hadsereg szolgálati rendszabályai és haditörvénycikkek" címet viselte. 

E szabályzat szerint fegyelmi fenyítési joggal bírtak az altisztek, az alhadnagy, a fő
hadnagy, a százados, az őrnagy és a magasabb parancsnokok. 

A fenyítési jogkör az alábbiakra terjedt ki: 
Az altisztek az alájuk rendelt közhonvédeket megfeddessél és közfogsággal sújthat

ták. Ha az altiszt egy, a zászlóaljtól távol levő különítménynek volt a parancsnoka, vagy 
az ellenség előtt állott, a fogságfenyítést vasra veréssel is súlyosbíthatta. 

Az alhadnagy, mint parancsnok, megfeddessél és fogságra vetéssel büntethette a neki 
közvetlenül alárendelt altiszteket és közhonvédeket, ha pedig kiküldött osztag parancs
noka volt, fegyelmi fenyítési jogköre azonos volt a századoséval. 

A főhadnagy ugyanolyan jogkörrel rendelkezett, mint az alhadnagy. 
A százados fegyelmi fenyítésének a századhoz tartozó tisztek, altisztek és közhonvé

dek egyaránt alá voltak rendelve, ám tiszteket csak megfeddessél, és súlyos esetekben 
házi vagy porkolábfogsággal sújthatott. Ez utóbbiról azonban a zászlóaljparancsnoknak 
köteles volt azonnal jelentést tenni. 

Az őrnagy fegyelmi fenyítő hatalma alatt állott az egész zászlóalj. Főtiszteket meg
feddessél és 14 napig terjedő házi vagy porkolábfogsággal sújthatott. Őrmestert, zászlóst, 
porkolábot és fődobost 14 napig terjedő porkolábfogsággal büntethetett, melyet vasra ve
réssel is súlyosbíthatott. Altiszteket, őrvezetőket és közhonvédeket 14 napig terjedhető 
közfogsággal büntethetett, mely minden második napon böjttel és vasra veréssel volt sú
lyosbítható. 

137 MOL H 84 7. doboz 1 526. G. Kovács Ödön hadbíró kapitány részesült emiatt fejmosásban. 1849. 
május 4. 

138 Közlöny, 1849. április 6. A rendelet március 30-án kelt. 
139 MOL H 84 6. doboz 476. G. 
140 Uo. 4. doboz 2 338. G. 
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Fegyelmi fenyítési jogához tartozott még az altisztek fél év tartamáig terjedhető visz-
szavetése alacsonyabb rendfokozatba (degradálás). Ez a fenyítés azonban csak ideiglenes 
hatályú volt. 

Az őrnagyok felett azon magasabb parancsnokok gyakorolták a fegyelmi fenyítő ha
talmat, akiknek a kérdéses zászlóalj, vagy több zászlóalj alá volt rendelve. Ezek az őrna
gyokat házi vagy porkolábfogsággal sújthatták.141 

A fenyítési nemek a következők voltak: 
- megfeddés, 
- fogság, melynek három alfaja különböztethető meg: 

- házifogság, 
- porkolábfogság és 
- közfogság. 
Az utóbbi kettőt böjttel és vasra veréssel is súlyosbíthatták. 

- Lefokozás, melynek két változata volt: 
- ideiglenesen fél év tartamára a zászlóaljparancsnok által, 
- végleges, a fegyelmi bizottmány által kiszabva. 

A bíróilag kiszabható büntetésnemek: 
- halálbüntetés, amely kétféle módon volt végrehajtható: golyó és kötél által. A halál 

ra ítélt főtisztet tisztségétől is megfosztották. Ha pedig az kötél általi halálra 
szólt, abban az esetben a becsületvesztést (infamia) is kimondta az ítélet. 

- Fogságbüntetés, melynek négy fajtája volt kiszabható: 
- porkolábfogság, 
- közfogság, 
- várfogság, 
-sáncfogság.142 

Becsületcsorbító büntetésnemek: 
- a vitézi, vagy polgári érdemjelek elvesztése és 
- a tisztségtől való megfosztás és lefokozás, mely utóbbi büntetések becsületvesztés 

sel, vagy annak kimondása nélkül voltak érvényesíthetők.143 

A magyar hadsereg hadügyészi karának felállítása és képzése, 
kinevezésének kérdése 

Az önálló magyar hadügyészképzés megteremtése 

A magyar katonai igazságszolgáltatás megszervezésénél azzal a problémával is szem
be kellett nézni, hogy kevés volt azoknak a képzett katonai jogászoknak száma, akik ma-

141 CziákyF.: 1924. 155-156. o. 
142 Uo. 156. o. 
143 Uo. 157. o. 
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gyár nyelven is beszéltek. Ezért kezdetben a császári-királyi hadseregből helyeztek át 
hadügyészeket. 1848 nyarán ez kielégítő megoldásnak látszott, decemberben azonban -
mint a hadügyminisztérium esetében láttuk - súlyos következményekkel járt.144 

A levéltári adatokban a katonai igazságszolgáltatás személyi állományának megjelölé
sekor különböző elnevezésekkel találkozunk: hadügyvéd, hadügyész, főhadügyész, 
főhadügyvéd, főügyvéd. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a katonai igazságszolgálta
tásban a bíró, a vád és a védő funkciója szét lett volna választva.145 A hadügyészi kar ki
építésének második lépcsőjeként 1848 júniusában Mészáros felszólította a nyugdíjazott, 
vagy nyugalmazott, magyar nyelvet értő hadügyész urakat, hogy ha a magyar honvédség
nél alkalmazást kívánnak nyerni, jelentkezéseiket mielőbb nyújtsák be az ONHT-nak.146 

Két hét eltelte után máris annyi jelenkező volt, hogy a honvéd zászlóaljakhoz szükséges 
15 hadügyészi állásra elegendő jelölt állt rendelkezésre, sőt további folyamodványokat az 
ONHT egyelőre nem is fogadott el.147 

A katonai igazgatás természetesen hosszabb távra is tervezett, mivel időközben a új 
honvéd zászlóaljak szervezése nem állt meg. A megoldást hadügyészi tanfolyam meg
szervezésében látták. Az ezt célzó törekvések első lépését az ONHT 1848. július 7-én 
tette meg.148 A tanfolyam szervezésébe az osztrák fél elvileg nem szólhatott bele.149 

Az ONHT július 7-i ülésén Kállay Ferenc tanácsos javasolta, hogy a hadügyészi állás
rajelentkező egyének a hadbírói tisztségre Budán nyerjenek kiképzést, és csak az ott bi
zonyítvánnyal ellátott folyamodók lehessenek hadügyészek a honvéd zászlóaljaknál. A 
tanács határozott a javaslatnak a hadügyminisztriumba való átküldéséről.150 

A tanács elnökének, Baldacci ezredesnek a felhívása nyomán a következőket tudhat
ták meg az érintettek: 

Tanfolyam nyílik hadügyészek képzésére Budán, ahol a hadügyészi alkalmazásért 
folyamodók a hadi törvényekből és a hadi bűnvádi eljárásból mind elméleti, mind gya
korlati vonatkozásban kiképzést nyernek, s az előírt vizsga letétele után a honvédseregnél 
hadügyészekként nyernek alkalmazást. 

Azok, akik - hiteles ügyészi (ügyvédi) bizonyítvány birtokában - ilyen állásért folya
modnak az ONHT-hoz, szorgalmasan járjanak a remélhetőleg mielőbb beinduló tanfo
lyamra és tanulmányaikat mielőbb fejezzék be. 

Egyúttal felszólít minden más gyakorló (praktizáló) magyar ügyvédet: a kellő bizo
nyítványokkal ellátott folyamodványukat mielőbb nyújtsák be az ONHT-nak, hogy a le
hető leghamarabb beiskolázhassák őket. Némi biztatásként hozzáteszi, hogy a kérelme-

'^CziákyF.: 1924. 150. o. 
145 Uo. Sőt! A vádat és a védelmet ugyanazon személy képviselte (1. még: Sarlós, Cziáky, Kassay-Krantz 

munkáit). 
146 Közlöny, 1848. június 29. 
147 Uo. 1848. július 16. 
XA%UrbánA.: 1973.314.0. 
149 F Kiss: 334. o. 
150 MOL H 90 1848. július 7. 125. 
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zők között nincs személyválogatás, kizárólag a tehetség és a jó ,jellemjegyzék" számít és 
a tanfolyam után kiadott bizonyítványokat a tanács elé fogják terjeszteni.151 

A tanfolyam elindításához természetesen oktatóra is szükség volt, ezért a hadügymi
nisztérium azzal a kéréssel fordult a budai főhadparancsnoksághoz, hogy a jelöltek okta
tására küldjön egy magyar anyanyelvű hadügyészt. Pár nap múlva megérkezett a 
főhadparancsnokság válasza és július 21-én a hadügyminiszter közölhette az ONHT-val, 
hogy Rácz Vilmos főhadnagy hadbírót jelölte ki a tanfolyam oktatójává, akit egyidejűleg 
az ONHT rendelkezése alá helyezett.152 A hadügyminiszter erről 1969. számú rendeleté
ben intézkedett, egyszersmind felszólította a tanácsot, gondoskodjék a tanítás helyéről, 
határozza meg a leckeórákat és intézkedjék az előadó hadügyész elszállásolásáról is. 
Mindezek elintézésével a a fegyelmi osztályt bízták meg.153 Július 22-re Pestre érkezett 
Rácz főhadnagy és megtörtént a megfelelő helység kijelölése is, 60 személyre számítva. 
Közzétették a július 3 l-re kitűzött kezdésről szóló értesítést is.154 

A tanfolyam 1848. július 31-én indult,155 a jelentkezők száma azonban olyan magas 
volt, hogy a kijelölt helység kicsinek bizonyult a nagy számú hallgatóközönség befoga
dására. Az illetékes osztályfőnök (Kállay) a Közlönyben tétette közzé, hogy többen már 
ne jelentkezzenek.156 

A tanfolyam szeptember 16. körül fejeződött be.157 A vizsgák szeptember 20-án vették 
kezdetüket, miután a hallgatókat felszólították, hogy mindazok, akik a hadtestületeknél 
kívánnak szolgálni, szeptember 20-án délelőtt 9 órakor jelenjenek meg az ONHT tanács
termében.158 

Annak ellenére, hogy képzett hadbírókra égető szükség volt, nem hagytak figyelmen 
kívül bizonyos követelményeket. Ahhoz, hogy valaki megfelelően helyt tudjon állni, 
megfelelő jellembeli sajátosságokkal kellett rendelkeznie. Az ONHT szeptember 25-i 
ülésén például arról határozott, hogy az egyik hallgató, bizonyos Beallo Anasztáz, azért 
nem bocsátható vizsgára, mert éppen ezeknek a követelményeknek nem felel meg. A ta
nács megítélése szerint ugyanis a leendő hadügyésznek higgadt kedélyűnek és szenvedé
lyes indulatoktól mentesnek kell lennie.159 

A hadbírójelöltek vizsgája fiktív perek rendezéséből, és levezetéséből állt. A jelöltek
nek három eljárást kellett készíteniük, amelynek írásos anyaga egy oktató előadásból 
(votum informativum) - amely az eset leírását és a vádiratot foglalta magában - , a hadi
törvényszéki jegyzőkönyvből - ez tartalmazta a tanúvallomásokat is - és az ítéletből állt. 
Az egészet az oktató, Rácz főhadnagy véleményezte.160 

151 Közlöny, 1848. július 10. 
152 Urban A.: 1973.316.0. 
153 MOL H 90 1848-július 29. 168. 
154 Urban A.: 1973.316.0. 
155 F. Kiss: 334. o. 
156 MOL H 90 1848. augusztus 1. 182. 
157 F. Kiss: 334. o. és Közlöny, 1848. szeptember 18. 
158 Közlöny, 1848. szeptember 18. 
159 MOL H 90 1848. szeptember 25. 164. 
160 A H 84 8. doboz egésze a szeptember 20. és december 5. között lezajlott vizsgák anyagát tartalmazza. 
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A tanfolyamot lezáró vizsgák november 2-ig elhúzódtak.161 Befejezésük után Rácz 
jelentést írt az ONHT-nak, melyben beszámolt az eredményekről. A jelölteket három 
(„kitűnő", ,jó tehetséget tanúsított", „nem elegendő tehetséget tanúsított") kategóriába 
sorolta. A vizsgát tett 61 jelölt közül mindössze nyolc szerepelt kitűnően, húszan kerültek 
a középső kategóriába, harminchárom jelölt pedig nem felelt meg a követelményeknek.162 

A főhadnagy nem alkotott túl jó véleményt azokról, akik nem mentek át a vizsgán, felem
legette mérsékelt szorgalmukat, hanyagságukat, bár azt is beismerte, hogy az anyag elsa
játításához elég kevés idő állt rendelkezésre. Ami a bírálatot illeti, ő csak annyira volt 
szigorú, amennyire a hadbírói állással járó felelősség azt megkövetelte. Hozzátette még, 
hogy ha a végzett hadügyészek száma nem elegendő, rendeljenek újabb határidőt, hogy 
azoknak, akik nem vizsgáztak, legyen még egy lehetőségük a bizonyításra.163 

Némelyek kiemelkedő hozzáértése még 1848. szeptember közepe előtt arra késztette 
Rácz főhadnagyot, hogy jelentse az ONHT-nak: négy hallgatója készen áll arra, hogy 
próbatételt tegyen. A tanács szeptember 14-ét rendelte a vizsgatétel időpontjául, és meg
jelenésre kiküldte Kiss Károlyt164 és Kállay Ferencet.165 

Mészáros hadügyminiszternek nem volt túlságosan jó véleménye a rövid tanfolyamon 
hadbírókká kiképzett ügyvédekről. Emlékirataiban megemlíti, hogy „nem lehetvén hamar 
katonai törvénybírákat képezni, a censurait ügyvédekből, kik katonákká lettek - mint 
Molière botcsinálta orvosa - , akik rövid procedúrát szeretvén most az azelőtt divatban 
volt hosszúak helyett."166 

Mindenesetre Rácz alapos munkát végzett, amelyet az október elején századosi elő
léptetésére tett javaslat ékesen bizonyít.167 

Időközben a hadsereg szervezésével a hadbírák iránti igény is jelentősen megnöve
kedett, amit a tanfolyamot elvégzett hadügyészek nem tudtak kielégíteni. Ezért újabb 
módját választották a hadügyészképzésnek. Mészáros 1848. október 14-én közzétett fel
hívása értésre adja mindazok számára, akik hadbírói gyakorlatra kívánnak lépni, hogy 
nyújtsák be folyamodványaikat a hadügyminisztériumhoz, és mivel csak 50 jelentkezőt 
vesznek fel, ezt mielőbb tegyék meg. A jelentkezés feltételei: magyar és német nyelvtu
dás, sikerrel végzett hazai jogi tanulmányok, nőtlen, jó egészségi állapot, feddhetetlen 

1 ' A H 84 8. dobozában fellelt 30 vizsgairat szerint a vizsgaidőpontok a következők voltak: szeptember 
20., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., október 1., 20., 24., 28., 30., 31., november 2., 12., és december 5. 

162 Utóbbiak között olyanok, mint Egri Sándor, Fiat Ágoston, Hanulik Lajos, akik a függelékben is szere
pelnek. 

163 MOL H 84 8.doboz. Rácz Vilmos főhadnagy hadbíró jelentése az ONHT-nak (további jelzet nélkül). A 
kért határidőt az ONHT - bár erről nem találtam adatot - minden bizonnyal megadta, mivel a vizsgairatok kö
zött fellelhető november 12-i és december 5-i keltezésű is. 

164 Kiss Károly (1793-1866) nyugalmazott százados, katonai szakíró, 1841-től az MTA rendes tagja. 1848 
márciusában a pesti nemzetőrség szervezésére kap megbízást. Áprilistól az ONHT politikai osztályának veze
tője. Július 10-től címzetes nemzetőr őrnagy, szeptember 22-től címzetes alezredes, október 23-tól honvéd al
ezredes és az ONHT elnöke. Novembertől a hadügyminisztérium nemzetőri osztályának vezetője. 1849. május 
12-től ezredes, a katonai nevelőintézetek főfelügyelője. Világosnál esik fogságba, Aradon 10 évi várfogságra 
ítélik. 1850 nyarán szabadul. Bona: 1983. 199. o. 

16 MOL H 90 1848 szeptember 12. Az előrehozott vizsgákat az tette szükségessé, hogy az önkéntes moz
gó nemzetőrség vezérlő őrnagyai mellé sürgősen szükség volt egy-egy hadügyész kinevezése. 

166 F. Kiss: 335. o. 
167 Urban A.: 1973.317.0. 
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erkölcsiség. Ellátásáról jövendő alkalmazásáig mindenkinek saját magának kell gondos
kodnia.168 A pályázók közül gyakorlatra felvettek névsora a Közlöny útján vált nyilvános
sá, azzal a megjegyzéssel, hogy november 3-án illetve 4-én jelenjenek meg eskütételre a 
haditörvénykezési osztályfőnöknél Budán, a várban. A tanfolyam megkezdését időben 
tudomásul fogják adni.169 A tanfolyam azonban a beállott háborús viszonyok miatt nem 
indult el.170 A gyakorlat így az lett, hogy a gyakornokok a hadügyminisztérium igazság
ügyi osztályán végeztek munkát, majd egy idő után vizsgára jelentkeztek.171 Akadtak 
olyanok is, akik még az augusztus-szeptemberi tanfolyamot végezték el, de az akkori 
vizsgákon megbuktak és csak később jelentkeztek megmérettetésre.172 

Az alkalmazásba vett hadbírák képzettsége sok kívánni valót hagyott maga után, és 
előfordult, hogy vizsgát le nem tett egyéneket neveztek ki - ideiglenes jelleggel - hadbí
róvá. Ez indította Mészárost arra, hogy 1849. április 21-én rendeletben kötelezze az ide
iglenesen kinevezett hadbírókat: május utolsó napjáig mutassák be iskolai bizonyítványa
ikat és ügyvédi oklevelüket, és - amennyiben addig arra nem került sor - tegyenek 
vizsgát hadijogból.173 Erre a problémára a hadbírók kinevezésénél még visszatérünk. 

Mindamellett az igazságügyi osztály jónak látta újabb tanfolyam indítását, melynek 
kezdő időpontját 1849. július 2-ra tette, a tanítás idejét pedig reggel 7-től 9-ig terjedő 
időben határozta meg.174 Ez a tanfolyam valószínűleg egyáltalán nem indult el, de ha 
mégis, biztos, hogy nem Pesten.175 

A hadbírák kinevezése 

Az ONHT 1848. június 16-i ülésén Kállay Ferenc fegyelmi tanácsos javasolta, hogy a 
megalakult tíz honvéd zászlóalj fegyügyeit egy hadügyészre bízzák, aki mellé egy írnok 
alkalmazását is szükségesnek látta.176 Négy nap múlva ismét felmerült ez a probléma, ek
kor már megbízták Kállayt, írjon a hadügyminisztériumnak, hogy az a szükséges rendel
kezéseket megtehesse.177 Rá várt az a feladat is, hogy a honvéd zászlóaljaknál alkalma
zandó hadügyészek utasításának bővebb átvizsgálását és netalán a körülményekre 
vonatkozó bővítését elvégezze.178 

168 Közlöny, 1848. október 14. 
169 Uo.1848. október 27. 
170 Egészen pontosan nem találtam adatot arra vonatkozólag, hogy elindult volna - bár Cziáky ezt írja, 

megítélésem szerint tévesen hivatkozva a Közlöny október 14-i számára (151. o.). Ez ugyanis csak hadbíró 
gyakornokok felvételéről szól, tanfolyamról nem. 

171 Különösen februárban jelentkeztek sokan gyakorlatra. H 84 422. G. Az egész 1. doboz tele van ilyes
mivel. 

172 Pl.: Hanulik Lajos. MOL H 84 1. doboz 198. G. 
173 Közlöny, 1849. április 24. 
174 MOL H 84 4. doboz 2 522. G. 
175 Az országgyűlés ugyanis addigra már határozott a kormányzati szervek Szegedre költözéséről. 
176 MOL H 90 1848. június 16. 41. 
177 Uo. 1848. június 20. 46. 
178 Uo. 1848. június 20. 54. 
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Június 21-én Baldacci elnök kérést intézett Mészároshoz, eszközölje ki a miniszter a 
katonai közös fellebbviteli törvényszéknél (Allgemeine Militär-Appellations Gericht), 
hogy az ONHT legalább tíz, magyar nyelvben jártas hadügyészt megnyerjen; ez ügyben 
június 26-án történt intézkedés.179 Június 29-én a Közlöny útján szólította fel a nyugdíja
zott, vagy nyugalmazott, magyar nyelvet értő hadügyészeket, hogy ha szolgálni kívánnak 
a honvédseregnél, jelentkezéseiket mielőbb nyújtsák be az ONHT-nak.180 Július 13-ig 
már annyian jelentkeztek, hogy Baldacci kijelentette, a 15 hadügyészi állásra már elegen 
vannak, és lefújta az akciót.181 

A tanfolyamot végzett, vizsgázott és bírói esküt tett gyakornokokat elvileg a had
ügyminiszter nevezte ki hadbírákká.182 A nemzetőrség és a honvédség ügyeinek intézése 
azonban az ONHT-n keresztül Batthyány hatáskörébe tartozott, így a hadbírókat a mi
niszterelnök nevezte ki183 az ONHT ajánlása alapján.184 

Egyes nemzetőr alakulatoknál a hadbírói tisztséget választás útján töltötték be. Ez a 
megoldás nem nyerhette el Baldacci ezredes tetszését, és amúgy is lehetőséget adott min
denféle visszaélésre, akárcsak a tisztek választása. Elrendelte tehát, hogy mivel a nem
zetőrség szolgálati és fegyelmi rendszabályai szerint a hadügyészi hivatalokra történő 
választás és hadügyészek ily módon történő alkalmazása feleslegessé vált; ahol efféle 
választások mégis történtek, azokat maguktól megszűntéknek kell tekinteni, mivel a 
helyben maradt nemzetőrségnek a kinyomatott szabályok szellemében semmi szüksége 
nincs hadügyészi hivatalra, a mozgósított nemzetőrség pedig a katonai törvénykezés hatá
lya alatt áll és fegyügyeit tanult hadügyészek kezelik, akiknek képzését már megoldot
ták.185 

Az 1848. szeptember 22-én nyilvánosságra hozott kinevezéseket Batthyány rendelte 
el, ám azzal a megjegyzéssel, hogy azok a nádor utólagos jóváhagyása reményében tör
téntek.186 Az október 9-i kinevezéseket a miniszterelnök távollétében Mészáros hadügy
miniszter intézte, az ONHT ajánlása nyomán.187 A miniszterelnök lemondását követő 
időszakban pedig a hivatalában maradt hadügyminiszter kezébe került az ONHT ajánlá
sainak j óváhagyása.188 

A hadügyminisztérium átszervezése után is a hadügyminiszter joga volt a hadbírók 
kinevezése, csak az ajánlási jog szállt át a minisztérium igazságügyi osztályára.189 1849. 
júniusában még az is megesett, hogy a hadügyminiszter távollétében (Görgei esetében ez 

" y Urban A.: 1973.316.0. 
180 Közlöny, 1848. június 29. 
181 Uo. 1848. július 16. 
182 Cziáky F.: 1924. 151.0. 
183 F Kiss: 335. o. 
1 4 MOL Hadügyminisztérium. Általános iratok (H 75) 9 642. Az iktatókönyv alapján a H 75-ös iratok 

közül ugyanis hiányzott. 
^Közlöny, 1848. július 30. 
186 Uo. 1848. szeptember 22. 
187 Uo. 1848. október 10. 
188 Uo. 1848. október 28. 
189MOL H 84 6. doboz. 2610.G. Ez egy kiragadott példa az ajánlások közül. 
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elég gyakori volt) az államtitkár, Szabó Imre ezredes hagyta jóvá a kinevezéseket.190 Az 
ajánlások azonban nem mindig érkeztek szabályos úton, amire még Halzl 1848. decem
ber 27-én felhívta a miniszter figyelmét és egyben intézkedést sürgetett megakadályozá
sukra.191 

Ajánlási joguk volt még a katonai parancsnokságoknak és a polgári hatóságoknak is. 
A formai követelmények teljesítése azonban gyakran hagyott kívánni valót maga után. 
Mészáros már 1848 decemberében kénytelen volt nyomatékosan közölni a katonai és 
polgári hatóságokkal, hogy e a hivatalra csak olyan egyén nevezhető ki, aki mind elmé
leti, mind gyakorlati téren megfelelő jogi jártassággal rendelkezik, következésképpen 
azokat a felterjesztéseket, amelyek nem felelnek meg a formai követelményeknek, nem 
veszik figyelembe. 192 

A katonai hatóságok persze sokat megengedtek maguknak. Gyakran megesett, hogy 
saját maguk neveztek ki hadbírákat, ráadásul olyanokat, akik a hadi törvényekből nem 
tettek eleget a vizsgakövetelményeknek. Ezért 1849 áprilisában Mészáros nyomatékosan 
felszólította a dandárok, hadosztályok és hadtestek parancsnokait, hogy csak olyan egyé
neket alkalmazzanak, akiknek erkölcse feddhetetlen, másrészt a hadi jogtanból szigorú 
vizsgát tettek. Ha szükségesnek látják hadbíró működtetését, felterjesztéseiket a had
ügyminisztériumhoz intézzék, akik pedig ideiglenesen kerültek kinevezésre, május utolsó 
napjáig iskolai bizonyítványaik és ügyvédi okleveleik bemutatása mellett hadijogból te
gyenek vizsgát. Amennyiben ezt elmulasztják, kinevezésük nem fog megtörténni.193 Az is 
előfordult, hogy a hadügyminiszter kért ajánlást az igazságügyi osztálytól hadbírói kine
vezésre egy csapategység számára (hogy azután jóváhagyja).194 

A kezdő hadügyészeket eleinte csak hadnagyi ranggal nevezték ki. Ez nem derítette 
túlságosan jó kedvre az újsütetű hadbíró urakat, mert a sorezredek hadbírái leggyakrab
ban századosi rangban szolgáltak. A III. hadmegye pécsi főparancsnoksága 1848. de
cember 7-én a minisztériumhoz intézett feliratában honvéd hadbírák kérését tolmácsolta, 
nevezetesen hogy a szolgálatukhoz szükséges tekintély biztosítása végett legalább főhad
nagyi rangot kapjanak. A minisztérium, félreértve a szándékot, azt válaszolta, hogy név 
nélküli ajánlatra ismeretlenül senkit nem lehet magasabb rangra emelni. Amennyiben 
előléptetésre javasolnak valakit, az ajánlás név szerint, az adatok pontos feltüntetésével 
történjék. A hadmegye főparancsnoksága erre pontosította a kívánságban foglaltakat, mi
szerint nem egyes hadbírák számára kéri a főhadnagyi rang megadását, hanem az egész 
hadsereg hadbírái számára, annál is inkább, mivel a sorezredekben leginkább századosi 
rangot viselnek. A kérést a hadügyminisztérium a következő indokkal utasította el: Egy
részt a sorezredek hadbírái már hosszabb ideje szolgálnak, másrészt sok kezdő hadbíró 
munkájáról elégedetlen hangokat Tiaítanak, így az általános előléptetés komolytalan len
ne. Különben is, a hadügyminiszter úr -a hadmegyei főparancsnoksággal ellentétben
jobban tudja, hogy kiket kell előléptetni. Viszont az egyénenkénti ajánlásokat figyelembe 

Közlöny, 1849. június 28. és június 30. 
" MOL H 84 2. doboz 216. szám alatt 21.G. 1848. 
" Közlöny, 1848. december 12. 
13 Uo. 1849. április 24. 
,4 MOL H 84 1. doboz 782.G. 1849. március 22. Meirhoffer erre Remellay Gusztávot javasolta. 
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veszi, ha megfelelnek a formai követelményeknek.195 1849-ben viszont már történtek ki
nevezések főhadnagyi ranggal.196 

A hadbírák kinevezéséről értesítést kapott a kinevezett hadbíró, a hadmegye főpa
rancsnoksága, a csapategység parancsnoksága, a hadügyminisztérium katonai osztálya, és 
a katonai feltörvényszék.197 

Az igazságszolgáltatási szervek pecséthasználata 

Hibát követnénk el, ha a pecséthasználat elterjedéséről és alkalmazásáról általánossá
got feltételeznénk a tárgyalt intézmények vonatkozásában. Az újonnan alakult szervek 
ugyanis - érthető okokból - nem a pecsétek beszerzését tekintették elsőrendű feladatuk
nak Néhány hitelesítő eszköz azonban hagyott az utókor számára maradandó nyomot. 

A hadügyminisztérium igazságügyi osztálya 1848 végétől a hadügyminisztérium pe
csétjével hitelesítette kiadványait.198 

Saját pecséttel rendelkezett a feltörvényszék - 1849. április 6-tól biztosan - , amely
nek lenyomata az ország címerét ábrázolta, körirata pedig: „MAGYAR KATONAI 
FELTÖRVÉNYSZÉK" volt.199 Egy 1849. május 7-i iraton már korona nélküli címerrel 
vésett pecsét látható.200 

A helyőrségi hadbíróságok közül a debreceni az, amelynek pecséthasználata ismert, és 
elég gyakori. A pecsét koronás címert ábrázol, fölötte mérleggel, körirata pedig: 
„DEBRECENI HELYŐRSÉGI HADBÍRÓSÁG".201 

Saját hivatalos pecsétje volt a budai helyőrségi hadbírónak. Ennek egy 1849. június 
14-i lenyomata korona nélküli címert ábrázol „BUDAI HELYŐRSÉGI HADBÍRÓ 
PECSÉTJE" körirattal.202 

Az egyes alakulatok hadbíróságainak nem volt saját pecsétjük, hanem vagy a parancs
nokság pecsétjét használták,203 vagy a hadbíró a saját pecsétjével látta el az iratot.204 

195 MOL H 84 7. doboz 1 278. G. Az egész levelezés e szám alatt található. 
196 Közlöny, 1849. május 4., június 30. 
197 Például. MOL H 84 4. doboz 2 610. G. 
198 Uo. 982. G. 
199 Uo.l. doboz 1026. G. 
200 Uo. 2. doboz 1571. G. 
201 Uo. 1 422. G Április 30. 
202 Uo. 4. doboz 2 288. G. Körösi Sándor százados hadbíró az igazságügyi osztály főnökének. 
203 Pl.: a 2. huszárezred hadbírósága H 84 2. doboz 636. G. 
204 MOL H 84 4. doboz 1 243. G. a 12. hadosztály hadbírósága.Valószínűleg a hadbíró gyűrűspecsétje. 
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FÜGGELÉK 

Az 1849. március 1-én 
„ Eljárási rendszabályok " 

címmel kiadott hadügyminiszteri rendeleŕ03 

Miután a honvédzászlóaljak és huszárezredek a rendes gyalog- és huszárezredekkel 
ugyanolyan jogi szabályozás alá véve egy magyar hadsereggé olvadtak, ennélfogva meg
szűnik az ONHT által a múlt (1848.) évben a honvédhadseregre nézve kiadott hadi bűn
vádi perekben történő eljárási rendszabályok 15. paragrafusa által megállapított azon 
különbség, mely szerint a honvédek az őrmestertől lefelé csupán katonai bűncselekmé
nyek elkövetése esetén kerülnek katonai törvényszékek hatálya alá. 

A minisztérium meghagyásából ONHT által a múlt (1848.) év november 29-ről 
89927288. sz. alatt kiadott a hadseregre vonatkozó eljárást illetőleg irányt adó szabályza
tot, - mely a némi módosításokkal múlt (1848.) évi december 2-ról 9055./963. sz. alatt 
kelt rendelet kapcsán kelt, és amelyet a főhadikormányok tettek közzé - , ezennel ismét 
közzéteszik. 

A hadsereg fegyügyeit a gyakorlatban lévő törvénycikkek alapján a következő eljárási 
szabályok szerint kell kezelni: 

1. Mivel a jelen háborús viszonyok miatt a hadsereg fegyelmének fenntartása minden 
tekintetben szigorú eljárási módot és pontosságot igényel, ezért a múlt (1848.) évben ki
adott, a honvédségre vonatkozó bűnvádi perekbeni eljárási szabályok 15. paragrafusában 
azon kitétel, hogy a honvédseregben szolgálatot teljesítő katonaságot őrmestertől lefelé 
csak katonai bűncselekmények elkövetése esetén helyezik katonai törvényszék alá, telje
sen megszűnik, ezentúl kivétel nélkül minden, a magyar hadseregben szolgáló egyén, míg 
a béke helyre nem áll és az országgyűlés másképpen nem rendelkezik, akár katonai, akár 
köz- vagy polgári bűncselekményekért a feltörvényszék szigorú ellenőrzése mellett a 
katonai törvényszékek ítélkezése alá esik. 

2. Őrmestertől lefelé bármely, magyar hadseregben szolgáló katona ellen lefolyt olyan 
bűnvizsgálati per, amelyben a múlt év október 6-án kiadott fegyhatalmi szabályok 14. pa
ragrafusa szerint a ötévi fogságot túlhaladó vagy halálbüntetést mondanak ki, az ítéletet a 
vizsgálat alapját tevő irományokkal együtt az ítélet kihirdetése előtt felülvizsgálás és 
helybenhagyás végett a katonai feltörvényszéknek kell beküldeni. Továbbá: 

A rögtönítélő haditörvényszéki eljárás útján lefolytatott pereket pedig a vizsgálat 
alapját képező iratokkal együtt felülvizsgálat végett csak az ítélet végrehajtása után kell 
felterjeszteni a feltörvényszéknek. 

3. A hazaárulás, pénzhamisítás, közhitelű papírok meghamisítása és párviadal kate
góriába eső bűncselekmények nyomán indított, katonai bíróság előtt lefolyt, valamint 
azok a perek, amelyeknél bár az ítélet halálbüntetést szab ki, de megkegyelmezési okok 
merülnek fel, szintén kivétel nélkül, valamint a legsúlyosabb bűncselekmény-kísérleteket 

" MOL H 84 4. doboz. 541. G. Cziáky - véleményem szerint - erre hivatkozik, amikor az ideiglenes 
fegyhatalmi szabályzatot tárgyalja (140-142. o.). A rendeletet tartalmi átírásban ismertetem. 
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tárgyazó perek is, melyekre egyébként a hadi törvények nyilván halálos ítéletet szabnak 
ki, az ítéleteket kihirdetés előtt a feltörvényszékhez kell felterjeszteni. 

4. A törzstisztek és századostól lefelé az összes főtisztek felett a tábori hadosztályok 
és a hadmegyei főparancsnokságok gyakorolják a törvényes vizsgálatot és a haditörvény
székek megrendezési jogát, azonban az ezek ellen lefolytatott perek a vizsgálat alapjául 
szolgáló iratokkal és az ítélettel együtt az ítélet kihirdetése előtt hasonlóképpen felülvizs
gálat és megerősítés végett a feltörvényszékhez kell felterjeszteni. 

5. Az önálló parancsnoksággal felruházott törzstisztekre nézve pedig a tábori főpa
rancsnokok a fővezérségnek teendő előleges bejelentés után a tudomásukra jutott bűncse
lekményeket a feltörvényszéknek kötelesek részletesen feljelenteni, ahonnan azután a 
bűncselekmény minőségétől függően rendelendő el a további törvényes vizsgálat és a 
haditörvényszék megtartása; az ilyen lefolytatott büntetőper azután felülvizsgálat és az 
ítélet megerősítése végett az ítélet kihirdetése előtt a feltörvényszékhez kötelesek felter
jeszteni. 

6. A katonai feltörvényszék és a legfelsőbb katonai törvényszék mindennemű végzé
seit és rendelkezéseit - kivéve a kegyelmezési rendelkezéseket - a nevezett felsőbb tör
vényszékek elnökei írják alá és adják ki, ezért azoknak mind a katonai mind a polgári 
hatóságok kötelesek érvényt szerezni. 

7. Minden olyan utasítás és rendszabály kiadása, amely a fel- és legfelsőbb katonai 
törvényszék hatáskörébe tartozik és a hadseregre nézve gyakorlatban lévő törvényes eljá
rásokra vonatkozik, a hadbíróságok munkája során fennforgó kétes esetekben a nevezett 
törvényszékektől kell felvilágosítást kérni. 

Debrecen, 1849. március 1. Mészáros 
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Kinevezett hadbírók jegyzéke 1848. december 5-zg2' 

1. honvéd zászlóalj Mátyásy József 1848. október 9. 
2. honvéd zászlóalj Fehér József 1848. október 9. 
3. honvéd zászlóalj Fehér József 1848. október 9. 
4. honvéd zászlóalj - -
5. honvéd zászlóalj - -
6. honvéd zászlóalj Mészáros Ferenc 1848. október 9. 
7. honvéd zászlóalj Mátyásy József 1848. október 9. 
8. honvéd zászlóalj Mészáros Ferenc 1848. október 9. 
9. honvéd zászlóalj Pajor István 1848. október 9. 
10. honvéd zászlóalj Pajor István 1848. október 9. 
11. honvéd zászlóalj Székely Dénes 1848. október 9. 
12. honvéd zászlóalj Székely Dénes 1848. október 9. 
13. honvéd zászlóalj - -
14. honvéd zászlóalj Mátyásy József 1848. október 31.207 

15. honvéd zászlóalj Perez Antal 1848. október 9. 
16. honvéd zászlóalj Perez Antal 1848. október 9. 
17. honvéd zászlóalj - -
18. honvéd zászlóalj - -
19. honvéd zászlóalj Niszalovszky András 1848. október 16. 
20. honvéd zászlóalj Niszalovszky András 1848. október 16. 
21. honvéd zászlóalj Csatáry Mihál 1848. október. 9. 
22. honvéd zászlóalj Than Sándor 1848. október 9. 
23. honvéd zászlóalj Kováts Ödön 1848. október 9. 
24. honvéd zászlóalj Saller István 1848. október 9. 
25. honvéd zászlóalj Saller István 1848. október 9. 
26. honvéd zászlóalj Thán Sándor 1848. október 9. 
27. honvéd zászlóalj Rudi Endre208 1848. október 9. 
28. honvéd zászlóalj Csatáry Mihály 1848. október 9. 
29. honvéd zászlóalj Biber Ferdinánd 1848. október 9. 
30. honvéd zászlóalj Biber Ferdinánd 1848. október 9. 
31. honvéd zászlóalj Ferenczi Elek 1848. október 9. 

" MOL H 84 4. doboz 254. G. Kimutatás a kinevezett hadbírókról. Kiegészítéseket 1. az alábbi jegyze
tekben. A kinevezésekre vonatkozó kiegészítések nem teljesek. 

207 Közlöny, 1848. nov. 2. Az iraton „Az 1848./145. Közlöny szerint" megjelölés szerepel. Mátyási úgy 
lett az alakúkat hadbírója, hogy a 14. zászlóaljat igazságszolgáltatásilag hozzárendelték a 7. zászlóaljhoz. 

208 Az 1848. nov. 2-i Közlönyben - amely szerint a kinevezés okt. 31-én kelt - „Rádi" szerepel. Bona: 
1988. 495. o. szerint Rády Imre, és okt. 27-én nevezték ki a 27. zászlóaljhoz. A H 84 1. doboz 690. G. jelzetű 
iraton - 1849. márc. 14. - Rádi Imre név szerepel. 
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32. honvéd zászlóalj Ferenczi Elek 1848. október 9. 
33. honvéd zászlóalj Guti Elek 1848. október 16. 
34. honvéd zászlóalj Guti Elek 1848. október 16. 
35. honvéd zászlóalj Markovits Ede 1848. szeptember 20. 
36. honvéd zászlóalj Dessewffy Gyula 1848. október 16. 
37. honvéd zászlóalj Kováts Ödön 1848. október 16. 
38. honvéd zászlóalj Pajor István 1848. október 31.209 

39. honvéd zászlóalj Kováts Ödön210 1848. október 9. 
40. honvéd zászlóalj Perez Antal 1848. október 31.2" 
41. honvéd zászlóalj Mészáros András212 1848. október 9. 
42. honvéd zászlóalj Niszalovszky András"13 1848. októberi 6. 
43. honvéd zászlóalj Niszalovszky Antal214 1848. december 5. 
44. honvéd zászlóalj Schütz Tivadar 1848. december 1. 
45. honvéd zászlóalj Schütz Tivadar 1848. december 1. 
46. honvéd zászlóalj - -
47. honvéd zászlóalj Gruden Ernő 1848 október 
48. honvéd zászlóalj Gruden Ernő 1848 október 
49. honvéd zászlóalj - -
50. honvéd zászlóalj Gruden Ernő 1848 október 
51. honvéd zászlóalj Fiat Ágoston 1848. december 5. 
52. honvéd zászlóalj Radványi István 1848. december 1. 
53. honvéd zászlóalj Radványi István 1848. december 1. 
54. honvéd zászlóalj - -
55. honvéd zászlóalj Niszalovszky Antal215 1848. december 5. 
56. honvéd zászlóalj Halász Adolf 1848. december 5. 

Közlöny, 1848. nov. 2. Az iraton „Az 1848./145. Közlöny szerint" megjelölést találunk. 
210 Az 1848. nov. 2-i Közlöny szerint „Kovácsy". „Kovács" név szerepel továbbá a H 84 1 526. G. jelzetű 

iraton is. Úgy látszik, az igazságügyi osztály önállósította magát a névírásmód terén. Bona: 338. o. szerint 
Kovácsy. 

211 Közlöny, 1848. nov. 2. 
212 Az 1848. nov. 2-i Közlöny tanúsága szerint Antal. 
" Az 1848. nov. 2-i Közlöny „Nizsalovszky" néven mutatja be. 
214 Bona: 1988. 442. o.: Nizsalovszky Antal 1848. okt. 16-tól hadbíró hadnagy volt a 19., a 20. majd a 42. 

honvéd zászlóaljnál. Ha megnézzük a fenti kimutatást, láthatjuk, hogy erre a posztra ugyanekkor Niszalovszky 
András lett kinevezve. Kézenfekvő magyarázatnak látszana, ha a két személyt - esetleges elírást feltételezve -
egynek vélnénk, viszont ezzel az elmélettel 5 honvédzászlóalj hadbírói állását zúdítanánk a nevezett úr nyaká
ba. Ez azért kevéssé valószínű, mivel egy hadbírót - eddigi tapasztalataim szerint - legfeljebb három alakulat
hoz neveztek ki. Bona Gábor személyes közlése szerint Nizsalovszky András „Andor" keresztnévvel is szere
pelt, és a 42. zászlóaljhoz kinevezett személy Nizsalovszky Antal, míg a 19. és a 20. zászlóaljhoz kinevezett 
hadbíró Nizsalovszky Andor/András, tehát két különböző személyről van szó. 

215 Az 1848. dec. 7-i Közlöny szerint Matalovszky Antalt nevezték ki a 43. és az 55. zászlóalj hadbírójává. 
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A kinevezett helyőrségi hadbírók 1849. február 4-ig 

Szeged Benda Pál 1848. október 16. 
Debrecen Jászai Gábor számfeletti 
Nagyvárad Tóth Elek Közlöny (1848.) 160. sz. 
Debrecen Egri Sándor 1849. január 13. 

Továbbá 

A dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrséghez 
A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrséghez 
A tiszáninneni önkéntes mozgó nemzetőrséghez 
A tiszántúli önkéntes mozgó nemzetőrséghez 
A 34. (Porosz herceg) gyalogezredhez 
A 39. (Dom Miguel) gyalogezredhez 
A honvéd tüzérséghez 
A 16. (1. oláh) határőrezredhez 
A 14. (Lehel) huszárezredhez 
Számfeletti hadbírónak beosztva Pécsett 
A Bocskay-csapathoz 
A 2. (Sándor) gyalogezredhez 
A 2. (Ferdinand d'Esté) huszárezredhez 
Az 1. (Császár) huszárezredhez 
A 2. (Hannover) huszárezredhez 
A felső-erdélyi hadsereghez számfelettinek 
A 16. (Károlyi) huszárezredhez számfelettinek 
A törökszentmiklósi táborba számfelettinek 
A felső-tiszai táborba számfeletti minőségben 
A 6. (Württemberg) huszárezredhez 

Ensel Kálmán 
Rátsai Sándor, 
Remellay Gusztáv 
Dobsa János 
Csaplovits Lajos 
Sárkány József 
Vitkó József 
Theodorovits Szvetozár 
Makay Imre 
Dell Ádám 
Mály János 
Hrabovszky János 
Herberth Antal 
Farkas Jenő 
Schreiner Gyula 
Járnoki Endre 
Jósa Ferenc 
Krascsenits Ferenc 
Keresztes István 
Kakujay Mihály 

1848. szeptember 20. 
1848. szeptember 20. 
1848. szeptember 20. 
1848. október 9. 
1848. október 27. 
1848. december 6. 
1848. október 9. 
1848. október 20. 
1848. október 27. 
1848. november 15. 
1848. november 16. 
1848. december 1. 
1848. december 1. 

1848. december 5. 
1849. január 18. 
1848. december 23. 
1849. január 1. 
1849. január 14. 
1849. január 18. 
1848.(!) február 4. 

— 111 — 



Gábor Ory 

THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF MILITARY JUSTICE IN 1848-1849 

Summary 

In 1848 a self-dependent Hungarian government - and independent Ministry of War - was 
formed. Since the military administration became self-contained, it was inevitable to organize the 
system of self-reliant military justice, too. The study surveys the organs of the military admi
nistration together with its sections of military justice; deals with the consolidation and reor
ganization of the apparatus of military justice at the beginning of 1849 - and treats the new 
military penal code, elaborated on the basis of Austrian archetype. The second part of the study 
deals with the formation of the body of judge-advocates. The Appendix contains the decree on the 
order of procedure of military justice and gives an approximate list of the judge-advocates of the 
Hungarian Honvéd Army of 1848-1849. 

Gábor Ory 

L'ORGANISME ET LE FONCTIONNEMENT DE LA 
JURIDICTION MILITAIRE HONGROISE EN 1848-1849 

Résumé 

En 1848, le gouvernement hongrois , le ministère de la défense indépendants se sont formés. 
La direction militaire est devenue également indépendante, et cela a rendu nécessaire 
l'organisation du système de juridiction militaire indépendante hongroise. L'essai s'occupe des 
organes de la direction militaire, et de leurs sections responsables de la juridiction militaire, il 
présente l'unification des organes de la juridiction, sa réforme au début de 1849, et le nouveau 
droit pénal et l'ordre d'action militaires, formés selon le modèle autrichien. La deuxième partie 
traite la formation de l'ordre des juges militaires. Le décret sur l'ordre d'action de la juridiction 
militaire et la liste partielle des juges militaires hongrois sont présentés dans l'appendice. 
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Gábor Óry 

DAS SYSTEM UND DIE FUNKTION DER UNGARISCHEN MILITÄRJUSTIZ IN 1848-1849 
* 

Resümee 

1848 entstand in Ungarn eine selbstständige Regierung und ein unabhängiges 
Kriegsministerium. Da auch die militärische Verwaltung unabhängig wurde, mußte man eine 
selbstständiges ungarisches Militärjustizsystem aufbauen. Die Abhandlung gibt einen Überblick 
über die Organe der Militärverwaltung und deren mit der Militärjustiz „beschäftigten" 
Abteilungen; stellt die Vereinheitlichung und Reorganisation der Organe der Justiz, das - nach 
österreichischem Vorbild aufgebaute - neue militärische Strafrecht und die Verfahrensordnung 
vor. Der zweite große Teil der Abhandlung beschäftigt sich mit der Aufstellung des Auditoren-
Korpses. Im Anhang wird die Verordnung über die militägerichtlichen Verfahrens-Maßregeln 
vorgestellt. Hier finden wir auch das - partielle - Namensregister der ungarischen Auditoren. 

Габор Эри 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО 
ВОЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В 1848-1849 ГГ. 

Резюме 

В 1848 году сформировалось независимое правительство Венгрии и самостоятельное 
военное министерство. Так как военная юстиция стала также независимой, необходимо 
было организовать самостоятельное венгерское военное судопроизводство. В статье дается 
характеристика органов военного судопроизводства, автор показывает работу отделений, 
занимавшихся военным судопроизводством, показывает становление единства органов 
военного судопроизводства и их реорганизацию в начале 1849 года, характеризует процес
суальный порядок и новое военное уголовное право. Вторая часть статьи посвящена форми
рованию состава военных юристов и членов военного трибунала. В приложении представ
лено постановление о мерах по созданию военных трибуналов и приводится детальный 
перечень венгерских военных судей. 
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EGYED ÁKOS 

CSÍKSZÉK „PACIFIKÁLÁSA" 
AZ AGYAGFALVI SZÉKELY NEMZETI GYŰLÉS UTÁN 

Dorsner ezredes szerepe 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc történetével foglalkozó szakirodalom 
az agyagfalvi székely nagygyűlést közvetlenül követő székelyföldi események közt csak 
Háromszék önvédelmi harcával foglalkozik behatóbban. Maros- és Udvarhelyszékről ál
talában azt szokás elmondani, hogy ellenséges csapatok szállták meg, Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszékről a „pacifikálás"-t említik meg a szerzők.1 Emiatt az 1848 októbere és 1849 
januárja közti időszak székelyföldi történeti képe homályos és hiányos. A homály oszla-
tása érdekében számos kérdés vár még feltárásra, köztük nem utolsósorban az, ami Csík
ban történt, vagyis a szék pacifikálásának, semlegesítésének története. Ezzel kapcsolatos 
kérdés az is, hogy miért nem sikerült összehangolni Csík és Háromszék önvédelmi har
cát, holott helyzetükben több volt a hasonlóság, mint a különbség. írásunk e kérdéseket 
követi nyomon. 

Valóban, Csík és Háromszék összefogásának elvi lehetősége helyzetük nagyfokú ha
sonlóságából következhetett. 

Miből állt ez a hasonlóság? 
Röviden szólva abból, hogy 1764-ben mindkét említett székely székben határőr kato

nai rendszert vezetett be a Habsburg-hatalom, s területükön három határőrezredet szer
veztek. Mint ismeretes, az első gyalogezred Csík- Gyergyó- és Kászonszékben, a máso
dik Háromszékben és Bardóc fiúszékben alakult meg. A gyalogezredek mellett 
ugyancsak a két székben hozták létre a székely huszárezredet, amelyhez egy aranyosszéki 
(nagyrészt románokból álló) kisebb huszáregység is tartozott. Bár a székely határőri 
rendszer egész történetét végigkísérte a „madéfalvi veszedelemnek" nevezett tragikus 
esemény emléke, a „Gränzsystem" meggyökeresedett, ami Csíkszék és Háromszék társa
dalmi struktúrájának és közigazgatási rendszerének átalakulásához vezetett. A határőri 
réteg, amely a korábbi gyalogrend és lófőrend leszármazottaiból állt,2 katonai igazgatás, 
azaz a Nagyszebenben székelő General Commando parancsnoksága alá került, míg a 
nemesség, a jobbágyság és a zsellérség, valamint az értelmiség továbbra is az illető szé
kek polgári közigazgatása alatt maradt. Ez a kettős közigazgatás állandó belső feszültsé
gek, súrlódások forrása volt. 

A határőri rendszer megszervezésével a Székelyföldet tulajdonképpen két övezetre 
osztotta a hatalom: a már említett katonásított, illetve a Maros- és Udvarhelyszékből álló 

1 Endes Miklós: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. 
Budapest 1938. 270-290. o.; Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, II. k. Pest, 1869. 156-158. o.; Bözödi 
György: A székely társadalom 1848-ban. Hitel, IX./1944/.5.SZ., 251-272. o.; Egyed Ákos: Háromszék, 1848-
49. Bukarest, 1978. 149-151. o. 

" Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Budapest, 1908.; Látom az életem nem 
igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve, 1764. Közzéteszi Imreh István. Buka
rest, 1994. 
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nem katonásított övezetre. Az 1848 őszi tragikus események nem kis részben ennek a 
megosztottságnak a következményei voltak. Utóbbi résznek nem volt katonailag képzett 
hadereje, ezért az Agyagfalván szervezett katonai tábor szétoszlása után Marosszék és 
Udvarhelyszék védelem nélkül maradt, s emiatt az ellenség napok alatt elfoglalta terüle
tüket.3 

Csíkszéknek és Háromszéknek viszont olyan jelentős, képzett székely határőrsége 
volt - és ez ismét a helyzetük hasonlóságára mutat -, amely elvileg a siker reményében 
szállhatott szembe a betolakodó hadakkal. A valóságban azonban csak Háromszéknek si
került megszerveznie a fegyveres önvédelmet, amelyet az 1848-as székelyföldi esemé
nyek legkiemelkedőbb fejezeteként tartja számon a magyar történetírás.4 

Mi történt Csíkban? 
Amint már említettük, Csíkszékről a történetkutatók általában röviden emlékeznek 

meg, körülbelül így: Dorsner ezredesnek, a csíki gyalogezred főparancsnokának sikerült 
a széket „pacifikálni". Endes Miklós Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek (Csík megye) 
földjének és népének története 1918-ig című könyvében olvashatjuk: „A csíki székelye
ket az agyagfalvi gyűlésen jelenvolt ezredesük, Dorsner rávette, hogy magukat vessék alá 
a szebeni főhadparancsnokságnak azzal a feltétellel, hogy a területükre császári katona
ság, román vagy szász felkelő csapat semmi szín alatt be nem teheti a lábát".5 Ezzel kap
csolatban itt csak annyit kell megjegyeznünk, hogy a be nem hatolást nem Dorsner ezre
des szabta a semlegesség elfogadásának feltételéül, hanem a csíki ellenállók.6 E sorok 
írója Háromszék 1848-49 című 1978-ban kiadott könyvének „Kísérletek Csíkszék felkel
tésére" című fejezetében arra a következtetésre jutott, hogy e kérdés részleteinek tisztá
zása külön tanulmányt igényel.7 Mivel a kérdés azóta is foglalkoztatja, ebben a tanul
mányban tér vissza ígéretére: arra vállalkozik, hogy újabban feltárt forrásokat 
szólaltasson meg, s általuk egy lépéssel előbbre vigye a kutatást. A kérdés önmagában is 
igen fontos, s a források arról vallanak, hogy Csíkszék „pacifikálásának" érdekes, fordu
latos története van. Dorsner ezredesnek, a csíki gyalogezred parancsnokának nem keve
sebb, mint egy hónapra volt szüksége ahhoz, hogy a „pacifikálást" befejezettnek tudhas
sa. Ugyanis olyan belső ellenerők léptek fel, amelyek Háromszékkel együttműködve 
szerették volna az önvédelmet megszervezni. Ezeket az erőket kellett legyűrnie 
Dorsnernek és Heydte császári kapitánynak, Udvarhelyszék hódoltatójának és hírhedt 
katonai parancsnokának. 

Az események fonalát egy ismert, de nem eléggé tudatosult mozzanat felelevenítésé
vel indítjuk el. Azzal, amit Székely Gergely háromszéki birtokos, az 1848-as események 
résztvevője emlékjegyzetében írt, nevezetesen, hogy a marosvásárhelyi vesztes csatából 
menekülőben, 1848. november 7-én, egy gyergyói havasi kocsmában megálltak pihenni, 
s eközben született meg az elhatározás, hogy kérni fogják Balási József csíki főkirálybí-
rót és Mikó Mihály csíkszéki kormánybiztost, gyergyói királybírót, hogy „önvédelmünk 

3 A helyi nemzetőrségek mindkét székben megkísérelték az ellenállást, s az első támadások elhárításában 
némi sikertértekel. 

Erdély története, III. k. (Szerk.: Köpeczi Béla és Szász Zoltán) Budapest, 1986. 1 405. o. 
5 Endes Miklós: i. m. 277-278. o. 

Orbán Balázs: i. m. II. k., 157. o. 
Egyed Ákos: i. m. 149. o. 
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érdekében" másnapra Csíkszeredába hívjanak össze értekezletet. Az értekezletet novem
ber 8-án valóban megtartották, amely lelkesedéssel elfogadta azt a többek nevében elő
terjesztett javaslatot, hogy Csíkszék és Háromszék együtt szervezze meg az önvédelmet. 
Az értekezleten számos csíki és háromszéki tiszt és polgári személy vett részt. Ott volt 
Dorsner ezredes is, a csíki határőrezred főparancsnoka. Az említett forrás szerint Dorsner 
ezredes is „lelkesedést" mutatott, s kijelentette: 10 000 harcost fog kiállítani, s azokat az 
ezred raktárából felszerelteti. Ezzel kezdődött Dorsner álnokoskodása, amit viszont a je
lenlévők nem észleltek, ellenkezőleg: kijelentésében teljességgel megbíztak. Az ezredes 
fenti nyilatkozata után ugyanis az egyik közismert jelenlévő: Nagy Lajos, a feloszlott 
székely tábor gazdasági biztosának ifj. gróf Bethlen Jánosnak a titkára, átadta Dorsner 
ezredesnek a felkelési alapból megmaradt 36 000 ezüst forintból álló jelentős összeget, a 
felállítandó haderő szervezése céljából.8 

Az eddig elmondottakból két következtetés vonható le: 1. 1848. november 8-án a 
csíki és háromszéki székelyek csíkszeredai értekezletén elhatározták a két szék közös 
önvédelmének megszervezését és 2. az önvédelem szervezését - a jelenlevők beleegye
zésével - Dorsner vette a kezébe. 

Milyen önvédelem? 
Az önvédelmet az értekezlet résztvevői - és ezt a fejleményekből tudjuk - kétféle

képpen értelmezték. Azok a székely tisztek és polgári személyek, akik a gyűlést kezde
ményezték, az agyagfalvi határozatok szellemében a magyar forradalom és (a már elkez
dődött) szabadságharc oldalán képzelték el Csíkszék és Háromszék földjének védelmét, 
míg Dorsner ezredes és társai9 az ellenkező oldalon állva gondoltak a védekezésre. 
Dorsner főparancsnok tetteit végig a General Commando főparancsnoka Anton Puchner 
tábornok 1848. október 18-án kiadott proklamációja irányította, amely teljes és feltétel 
nélküli megadásra szólította fel a magyar forradalom képviselőit és híveit, így természe
tesen Csíkszéket is, amely - a többi székely székekkel együtt - már a tavasz folyamán 
csatlakozott a magyar forradalomhoz, s az unió megszavazásától a magyar kormány 
fennhatósága alatt állt.10 Csakhogy ezt az alapállását Dorsnernek lepleznie kellett, mert 
november elején semmiféle katonai erővel nem rendelkezett: a csíki gyalogezred, ame
lyet ő vezényelt, s amelynek Szászrégen bevételekor szabad rablást engedélyezett, éppen 
ennek következtében szétszéledt. Időbe telt annak újjáalakítása.11 

Addig pedig kénytelen-kelletlen, de együtt kellett működnie a polgári közigazgatással, 
amelynek élén Balási József székely főkirálybíró állt. Balási főkirálybíró nem tartozott a 
magyar forradalom feltétlen hívei köréhez. Vallomása szerint úgy politizált, hogy a ma
gyar forradalom ellenfeleit se haragítsa meg, mert nem tudhatta kinek az oldalán lesz a 
győzelem.12 De annak mégis ellenállt - legalábbis egy ideig -, hogy Dorsner teljesen át
vegye a szék igazgatását. Kettőjük huzavonája azonban az ezredesnek kedvezett. 

Székely Gergely: Háromszék vármegye gazdasági viszonyai. Magyar Orvosok és Természetjárók XVIII. 
vándorgyűlésének kiadványai. Budapest, 1875. 25-26. o. 

Feltételezhető, hogy Dorsner hívei közül is részt vettek néhányan az értekezleten. 
10 Egyed Ákos: Kossuth és a székelyek 1848-ban. Századok, 128 évf. (1944), 5. 838-839. o. 
11 Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re. Budapest, 1880. 406. o. 
" Mikó Mihály kormánybiztos, gyergyói királybíró szerint Balási József azt vallotta, hogy „hivatalos in

tézkedéseket úgy szeretné tenni, hogy az ellenség nagyon ne bosszankodjék, miszerint, ha vesztünk, kedvezés-
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De kövessük az eseményeket! 
November 9-én, tehát a csíkszeredai értekezlet másnapján, Dorsner a Csíkba vezető 

utak elsáncolását indítványozta, s arra hívta fel Balási főkirálybírót, hogy együtt jelöljék 
ki a helyszíneket, s rendeljék ki a munkásokat az utak elzárásához.13 Az üzenetet Klubler 
hadnagy adta át a királybírónak, aki - nyilvánvalóan főparancsnoka megbízásából - azt 
is megkérdezte, hogy „milyen ellenséget" nem lehet beengedni? „Midőn a felség kato
náit látjuk ennek nem kell ellenszegülni"™- hangzott a felelet. Ezt - amint az üzenetvál
tásból kiderül - Dorsner ezredes szó szerint értette.15 

Az említett megegyezéssel kapcsolatban azonban felvetődik két újabb kérdés, ame
lyek szorosan kötődnek a „pacifikáció" történetéhez. 

Az első kérdés: ha a „felség katonáinak" nem kell ellenszegülni, miért kellett elsán
colni a bejáró utakat? 

A második kérdés: miért nem engedte be Dorsner Heydte császári százados csapatait, 
amelyek a szomszédos Udvarhelyszéket megszállva tartották, s bármely pillanatban 
örömmel léptek volna be Csíkba is? Ezt egyébként a főparancsnokuk többször tudomásá
ra is hozta Balási főkirálybírónak.16 

Az első kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy Dorsner semmiféle fegyveres katonaságot 
nem akart Csíkba beengedni (kivéve természetesen a hazatérő csíki ezred tagjait), mert -
és ezzel a második kérdésre is feleletet kapunk - megalázó lett volna számára, hogy ott, 
ahol korábban főparancsnokként majdhogy teljhatalmú úr volt, nálánál rangban kisebb 
tiszt „hódoltasson" az október 3-i császári nyilatkozat, valamint Puchner tábornok paran
csa szerint. A „maga" ezrede területén, maga akart „rendet" teremteni. Saját politikáját 
feltételezhetően az is motiválta, hogy nem szerette volna Csíkszéket és határőri népét 
(amelyben számos híve volt) kiszolgáltatni Heydte martalóc csapatai kegyetlenkedései
nek. 

Dorsner ezredes tehát a maga útján haladt, bár végső célja a már említett semlegesítés 
volt. Az önvédelmi pártot azonban még nem sikerült legyőznie, Balási főkirálybíró pedig 
mindenképpen szerette volna megosztani a felelősséget a szék más polgári vezetőivel is. 
Ezért november 1 l-re összehívta Csíkszék „Védelmi Bizottmányát," amely valószínűleg 
a korábbi Honvédelmi Bizottmány tagjaiból állt. 

A Védelmi Bizottmánynak az volt a feladata, hogy választ adjon Puchner generális
nak az október 18-i proklamációban kifejtettekről, vagyis arról, hogy hajlandó-e a szék 
feltétel nélkül meghódolni a General Commandónak, ami a katonai diktatúra elfogadását 
jelentette volna. A bizottmányi tagok két pártra oszlottak: a kisebbség hajlandó lett volna 
egyezkedő feliratot intézni Puchnerhez, de a többség elnapoltatta az ügyet mindaddig, 
amíg eldől, hogy Háromszék mit határoz az önvédelemmel kapcsolatban a november 14-

re számíthassunk." Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban - MOL) F. 245. Teljhatalmú Országos biztosok 
iratai. 3. csomó. Mikó Mihály Csányhoz, 1849. március 24. 

13 MOL F. 245. 3. es. Csíksomlyó, 1848. november 9. 
1 Kiemelés az eredetiben. 
15 A főkirálybíró szerint „ebben Dorsner(!) ezredes is megegyezett" /Uo. Jegyzék 558/1848./ 
16 Uo. Heydte százados november 19-i átirata: december 2. átirata. Jegyzék 558/1848. 
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re összehívott népgyűlésen.17 A november 11-i ülésről Csík Védelmi Bizottmánya futár 
által küldött értesítést a háromszéki önvédelemben vezető szerepet vivő Kézdivásárhely 
tanácsának, amelyben tudatta, hogy a szomszédos Udvarhelyszéket idegen katonai erő18 

dúlja, sarcolja, s már Székelyudvarhelyt is elfoglalta. „Életünköt s vagyonunkat fenyege
tő veszély éppen a sarkunkban van, az ilyen vészteljes körülmények közt az egységre, az 
egyetértésre legnagyobb szükség van" - fejtegette az átirat - , „másfelől óvakodnunk kell 
attól, nehogy valami olyast végezzünk, mi nemzetiségünket veszélybe dönt[i]." 
„Atyafiságos bizalommal" kérték Kézdivásárhely tanácsát, közölje véleményét futár ál
tal, hogy a „rablócsoport eltávolítására milyen fellépést tartanak szükségesnek". Vála
szukat a csíkiak november 14-én szerették volna megvitatni.19 

A fentiekből kitűnik, hogy a november 11-én Dorsner jelenléte nélkül (!) ülésező Vé
delmi Bizottmány újból szükségesnek tartotta Csík és Háromszék együttműködését az 
önvédelem érdekében. Óvatosan ugyan, de Csíkszék „hajlott" az önvédelemre. 

Minderről Balási főkirálybíró még aznap, vagyis november 11-én sietett értesíteni 
Dorsner ezredest, de a Védelmi Bizottmány tudta, tehát beleegyezése nélkül felajánlotta 
az ezredesnek: egymaga döntse el, hogy küldjenek-e egyezkedő táviratot Puchner tábor
noknak, vagy sem.20 Balási főkirálybíró csúsztatása ellenére Puchner azonnal átlátta, 
hogy a Védelmi Bizottmány összetétele nem felel meg az ő szándékának, hiszen egyez
kedik Háromszékkel, amit ő mindenképpen megakadályozandónak tartott. Ezért felszólí
totta a főkirálybírót: „még néhány közbizalmi embert nevezzen ki, akik a honvédelmi ta
nácskozásokon jelen legyenek." Ennek értelmében hívta be Balási a Bizottmányba 
Ferencz Józsefet Menaságról, valamint a szentimrei Kolumbán Ferencet - valószínű 
mindketten „pacifikált" személyek voltak, valamint Kolt káplárt. Ezzel a Dorsner-párt 
bizonyosan megerősödött. De Balási főkirálybírón ismét erőt vett a félsz: mi lesz, ha nem 
az osztrák haderő, hanem a magyar szabadságharc kerekedik felül? S a fentiek után egy 
nappal átiratot küldött az önvédelem egyik fő alakjához, Tamás András nyugalmazott őr
nagyhoz: „Tamás őrnagy november 16-án tanácskozásba megjelenni felszólíttatik."21 

Ez utóbbi nagyon fontos adat, mert Tamás András korábban a csíki nemzetőrség szer
vezője volt; Bem a későbbiekben Csíkszék egyik katonai parancsnokává nevezte ki, egy 
év múltán pedig, 1849. október 18-án, Heydte a Kolozsvár és Szamosfalva közti rét 
mentén bitófán végeztette ki az ugyancsak csíki Sándor László nemzetőr századossal 
együtt.22 Ezek alapján nem nehéz arra következtetnünk, hogy Tamás András a csíki el
lenállás egyik szervezője volt, akárcsak Sándor László. 

Több mint feltételezés, hogy Tamás András bevonása a Védelmi Bizottmányba jól 
jött Dorsnernek is, mert a kívülálló szervezkedést nehezebben lehetett ellenőrizni. Erre 
valló adat az is, hogy a Gyergyóalfaluban lakó Mikó Mihály, a magyar kormány kor
mánybiztosa is meghívót kapott a tanácskozásokban való részvételre. Ennek viszont el-

17 MOL F. 245. 3. es. Balási József főkirálybíró Dorsner ezredeshez. Somlyó, 1848. november 11. 
18 „Rabló csapat". 
9 Balási főkirálybíró Kézdivásárhely Tanácsához. Somlyó, 1848. december 11. (Kézdivásárhely Levéltára 

a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban. 1848—1849-i iratok. Jelzet nélkül). 
20 „Mint szükségesnek véli, úgy intézkedjék" MOL F. 245. 3. es. Jegyzék. 
21 Uo. 
"" V.o. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 701. o. 
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lentmondani látszik Balási Józsefnek az a később Csány László országos kormánybiztos
hoz küldött önmentő átirata, mely szerint azért hívta Mikó Mihályt és másokat, hogy a 
polgári közigazgatást fenntarthassa.23 Csakhogy Mikó már nem bízott a főkirálybíróban 
és a tanácskozásoktól távol maradt. A háttérből azonban minden bizonnyal az önvédelem 
egyik mozgatója volt (ezért erősítette meg a magyar kormány Erdély felszabadítása után 
is a kormánybiztosi megbízatását). Bár ez a kérdés további tanulmányozást igényel, any-
nyi bizonyos, hogy a Védelmi Bizottmány november közepén még hatalmat képviselt a 
székben, ezért Dorsner belülről is igyekezett azt bomlasztani, semlegesíteni. 

* 

Csíkszék halogató álláspontja idegesítette Puchner császári fővezért, mert november 
közepén még mindig nem kapta kézhez a várt nyilatkozatot, amelyben a szék magát 
„haditörvény" alá adja, s hajlandó a Főhadiparancsnok kormányzását elismerni. Ezért 
utasította Heydtét, hogy erélyesen szólítsa fel Csíkszéket a hódoló eskü azonnali letételé
re. Heydte 48 órai haladékot adott a meghódolásra.24 Ezt a fajta iratot a diplomácia ulti
mátumnak nevezi. Csík történelmének drámai napjait élte: választania kellett a fegyveres 
önvédelem és a szolgai alávettetés közt. A választás nem volt könnyű, mert Heydte azt 
ajánlotta Puchnernek, hogy a szebeni császári erők induljanak Háromszék ellen, maga 
pedig egyidejűleg Csíkszék ellen támadna, hogy az eskü letételét kikényszerítsék. Ilyen 
körülmények közt hívta össze Balási főkirálybíró november 2l-re a szék helységeinek 
képviselőit, tehát az addigiaknál szélesebb fórumot, népgyűlést, mert „a kívánt nyilatko
zat csakis a nép megbízottjai közös akaratjából keletkezhetik."25 

Valóban, november 21-én összeültek Csík-, Gyergyó és Kászonszék képviselői és 
nyilatkozatot fogadtak el arról, hogy - akárcsak Háromszék - Csík is hajlandó megegye
zésre a következő feltételekkel: a szék határai közé ellenséget be nem fogad, fegyvereit le 
nem rakja, s nem ad segítséget „bármely ellen(fél) megtámadására."26 Feltételezni is ne
héz, hogy Dorsner ne adta volna beleegyezését az említett nyilatkozatot elküldésébe, hi
szen abban pacifikációs politikájának érlelődését láthatta. Kézdivásárhely vezetősége 
Háromszék nevében valóban úgy értelmezte - kissé elsietve - a számára is eljuttatott 
nyilatkozatot, mint egyféle meghódolást Puchner tábornok előtt.27 Puchner tábornok 
azonban nem feltételeket állító tárgyalási készséget várt, hanem a katonai uralom elfoga
dását biztosító nyilatkozatot: ennek érdekében újabb figyelmeztetést juttatott Csíkszék
hez, pontosabban Heydte által elküldte Balási főkirálybíróhoz (és nem Dorsnerhez!) azt a 
teljes és feltétlen hódolást követelő jegyzéket, amelyet megelőzőleg Háromszékhez inté
zett. Heydte kísérő levele magyarázatot fűzött Puchner szokatlan eljárásához. Eszerint: 
„a honi felséges hadi fővezérség sem a székkel, sem a határnoki katonasággal és parancs
nokaival (sic!) teljességgel semminemű értekezésbe és levelezésbe nem bocsátkozhatik 

23 MOL F. 245. 3. es. Balási József Csány Lászlóhoz. Kászonimpér, 1849. március 26. 
24 Uo. 
25 Uo. 
"6 Kézdivásárhely város levéltára a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban, 9 030/848. 
27 Uo. 
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és nem is ereszkedend, mielőtt a csíki népségnek és elöljáróinak általányos feltétlen alá
vetése meg nem történt."28 Az sem véletlen, hogy a Háromszékre betört Heydte, ezt 
nyomatékosítandó, a felsőrákosi táborban keltezte Csíkszékhez küldött átiratát. 

Az átiratban Heydte együtt elemezte Háromszék és Csíkszék belső helyzetét, amely 
szerinte annyiban egyezett, hogy „mindkettőben a törvényes térről eltérve radical 
revolutioi irány vétetett." De - írta Heydte - „Csík mégis kedvezőbb helyzetben van, 
mert alávetési nyilatkozatában a törvényes útra visszatérni szándékszik, amit határozot
tabban kifejezett, mint Háromszék. Amellett Csíkban a »nemesi párt« befolyása kisebb s 
jobb a »katonai érzék«" is. S fontos, hogy „Csíkban a határőri tisztek és a polgári hatóság 
a Commandérozó General Ő Excellenciájának f. é. október 18-án költ Proclamatiója ér
telmében tettlegesen és őszintén működendnek. Ez reményt nyújt a teljes megegyezésre." 
Ezért kérte a főkirálybírót, hogy a széki „polgári és katonai" hatóság megbízottai jelenje
nek meg az Oláhfaluban december 2-án tartandó értekezleten, ahol a megegyezésről szó 
lesz. A fentieket - utasította Heydte a főkirálybírót - ne feledje el hivatalosan közölni a 
csíki ezred kormányával. A népet pedig fel kell világosítani, nehogy a felhívást cselfo
gásként fogja fel. Ismét 48 órát szabott Heydte Csíkszéknek a válaszadásra és közölte: a 
döntés szerint fog cselekedni.29 

A fentiekből kitűnik Puchner főparancsnok és megbízottja szándéka, hogy hol hízel
kedéssel, hol fenyegetéssel nyomást gyakoroljanak Csíkszékre: mindenképpen meg kí
vánták akadályozni Csíkszék és Háromszék önvédelmi harcának összehangolását. Vilá
gossá vált az is, hogy Dorsner nem állt közvetlen kapcsolatban Heydtével, s a Puchner 
tábornokkal való viszonya sem lehetett teljesen zavartalan. Erre valló adat, hogy Balási 
főkirálybíró Heydtéhez címzett két levelét „hihető Dorsner ezredes rendelete következté
ben" a csíki posta nem közvetítette!30 

A széki bizottmány 29-én tárgyalta meg Heydte átiratát, de a már megtett nyilatkozat
nál nem akart tovább lépni a teljes feladás felé. Ellenkezőleg, a vitában az önvédelem hí
vei kerekednek felül, s ismételten kérték Háromszék főkirálybíróját, futár által értesítse 
Csíkot, mit határozott a november 28-i (újabb) gyűlésén Háromszék „a közös ügyről". A 
választ a december elsején tartandó bizottmányi gyűlés elé fogja terjeszteni Balási főki
rálybíró.31 Mint ismeretes, Háromszék 28-án a fegyveres önvédelem mellett döntött.32 És 
ez döntő hatással volt Csíkszékre: a december elsejei, Csíksomlyón tartott népgyűlés el
határozta az önvédelem vállalását. A csíkszéki képviselő bizottság 41. számú, Kézdivá-
sárhelyhez címzett átiratából jól rekonstruálható az esemény. Mivel alapdokumentumról 
van szó, részletesen ismertetjük.33 

Az átirat visszatért a november 21-i határozatra, amely bizonyos feltételek mellett 
hajlandó lett volna elfogadni Puchner október 18-i proklamációját. Mivel a tábornok 
Csík feltételeit elutasította, a szék sem fogadta el a katonai uralmat, mert a kilátásba he-

28 MOL F. 245. 3. es. Jegyzék. 
29 MOL F. 245. 3. es. Heydte levele, Balási fökirálybíróhoz. Felső-Rákos, 1848. november 27. 
30 Uo. 
31 Uo. 
" Egyed Ákos: Háromszék... i. m. 123-132. o. 

33 MOL F. 245. 3. es. A Kézdivásárhelyi tanácsnak, Csíksomlyó, 1848. december 1. 
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lyezett „feltétlen feladás alkotmányos szabadságunk és nemzetiségünk végképpeni 
elenyésztével, minden előre remélhető haszon nélkül ilyetén cselekvényeinkre a gyávaság 
legszégyenítőbb bélyegét ütné". Csík, értesülvén Háromszék elhatározásáról, maga sem 
tehetett egyebet, mint „atyánkfiai intézkedéseivel mindenekben kezet fogni." Az együtt
működésről folytatandó tárgyalásokra Gábor Jánost és Balási Ferencet jelölték ki. Segít
séget ígértek Háromszéknek, de maguk is igényt formáltak a segítségre. (Puskaporra és 
töltényre!). Kérték, intézkedjenek, hogy lovasposta állandósításával a két szék között 
folyamatos legyen az összeköttetés. A levél végső sorai is figyelemre méltóak: „Éber fi
gyelem, szoros összetartás, szigorú engedelmesség és példás józanság legyen tényeink 
vezérösztöne, s talán (!) az ég Ura meg jutalmazandja törekvéseinket." A levelet Balási 
József főkirálybíró és Balási Ferenc írta alá. 

Csíkszék tehát hajlandó volt követni Háromszéket; győzedelmeskedett a székely szo
lidaritás, amelyet egyébként annyit hangsúlyozott a csíkiak levele. 

Hogy Csíkszék komolyan gondolta a Háromszékkel való együttműködést az önvéde
lem érdekében, ahhoz semmi kétség sem fér, hiszen Heydte századosnak is kertelés nél
kül megírták: mivel a csíki négy feltétel közül a General Commando egyet sem fogadott 
el, „az ebből következett kedvtelenség [az Oláhfaluba menesztendő] biztosok kinevezé
sét háttérbe szorítá és szótöbbséggel biztosok nem küldése határoztatott."34 Balási főki
rálybíró a fentiekhez még hozzáfűzte: ő ugyan a viszonyok békés kiegyenlítése érdeké
ben szeretett volna Heydte századossal egyezkedni, de azt megtenni „ezúttal nem 
lehetett". S végül Csíkszék önvédelmi harcának elhatározását Balási főkirálybíró Dorsner 
ezredesnek is világosan tudomására hozta.35 

Vannak olyan adataink is, amelyek már konkrét intézkedésekről szólnak. Mikó Mi
hály egyik levelében az áll, hogy a december elsején tartott népgyűlés határozata nyomán 
őt a főkirálybíró december másodikán felszólította, hogy vegyen részt a „védkormány", 
vagyis a védelmi kormány ülésén.36 A Közlönyben, a magyar kormány hivatalos lapjában 
1849. február 9-én Dózsa Dániel rövid közleményt jelentetett meg, amelyben azt írta: „A 
csíki nép Háromszéknek segédkezet nyújtani vágyott; népgyűléseken a táborba szállást 
meg is határozta, Beczmant választván fővezérül." 

Csík tehát 1848. december elsején elhatározta, hogy összefog Háromszékkel s az ön
védelem érdekében kisebb előkészületeket is tett. Csakhogy nyomban utána valami olyan 
fordulat történt, ami az önvédelem gyakorlati megkezdését megbénította. 

Először is: a Kézdivásárhelyhez intézett átirat, amelyben Háromszéket az önvédelmi 
határozatról értesítették s összefogást ajánlottak, december 4-én még nem érkezett meg 
rendeltetési helyére. Sőt, Kézdivásárhely vezetői egy - Kovács Dániel főbíró, Tóth Samu 
százados és mások által - Csíkszék népeihez 4-én keltezett felhívásban már arra kérték 
csíki „véreiket", ne engedjék magukat félrevezetni, mert az a hír járta, hogy Csík felől is 
megtámadják Háromszéket. „Hát ti ragadnátok-e fegyvert ellenünk, kikkel úgyszólva egy 
kenyeret esztek? Vagy adnátok-e utat a minket legyilkolni célzó ellenségnek?"37 

J 4 M 0 L F . 245. 3. cs. Jegyzék 
35 Uo. 
36 MOL F. 245. 3. cs. Mikó Mihály Balási Józsefhez, 1848. december 14. 

Uo. 2. cs. Kézdivásárhely Csikszék népeihez, 1848. december 4. 
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Mi történt, mi okozta a hirtelen bekövetkezett fordulatot? 
Röviden az, hogy Dorsner ezredes már a határozat elfogadásakor akcióba lépett: ak

korra gyakorlatilag már a kezébe vette a szék irányítását, s mind a polgári közigazgatást, 
mind a Védelmi Bizottmányt elszigetelte, működésüket megbénította. Teljes katonai 
kormányzatot vezetett be, önhatalmúlag intézkedett. Különböző módszerekkel sikerült a 
határőrezred néhány századát ismét fegyverbe kényszerítenie, s szigorú katonai fegyelem 
alá vetnie. Orbán Balázs nagy müvének „Csík a forradalomban" című fejezetében rövi
den, de pontosan megírta, hogy Dorsner „a polgári hivatalnokok ellen felbújtogatott ka
tonaság egy részét Csíkszeredába összevonván, a hatalmat kezébe ragadta, s midőn egy
felől Heydtével egyezkedett, hogy Csíkba idegen katonaság ne lépjen, másfelől 
Kászonújfaluba figyelő csapatot állított fel az önvédelem dicső harcát küzdő háromszé
kiek ellen." 38 Dorsner már korábban is letartóztatott olyan egyéneket, vagy katonákat, 
akik Háromszékre szerettek volna menni. December elsején 24 elfogott honvéd kisza
badításáról tárgyalt Kézdivásárhely vezetősége, s aznap jelentette Székely Sándor Csík
ból érkezett katona: „Dorsner minden egyéneket, kik Háromszék segítségére jövetelét 
ajánlják, vagy arról beszélnek, befogja", s már 14 egyént tart fogva.39 

1848 december első napjaiban megtörtént a „pacifikálás": Dorsner 10-i jelentése már 
az új helyzetet rögzítette. A főkirálybíróhoz intézett utasítása ellentmondást nem tűrő 
hangon jelentette ki: „minden ezen ezred kebelében levő közönségek ide bé adott, és már 
fel is terjesztett nyilatkozataik szerént magokat fenséges erdélyi General Commando 
autoritásának (!) feltétlen alája vetették, és következőleg minden onnan jövő rendeléseket 
elődeik példájára engedelmesen elfogadni és teljesíteni is fogadák." Tehát - olvasható az 
átiratban - Puchner generális október 18-i Proclamátiója Csíkban életbe lépett. Egyben 
azt is kijelentette, hogy a „bujtogatok és a közrendet és csendet háborítok ellen" katonai 
törvénykezést vezetett be. 40 A csíki ellenállásnak annyit mindenesetre sikerült elérnie a 
pacifikálás feltételeként, hogy a szék területére ellenséges katona nem léphetett be. És ez 
nem volt jelentéktelen eredmény. 

Része volt-e a Dorsner-féle december elsejei „puccs" sikerében Balási főkirálybíró 
kétkulacsos politikájának? És felmerül az a kérdés is, hogy egyáltalán elküldte-e a főki
rálybíró Háromszékhez azt a kiáltványt, amelyben Csík az önvédelmet elhatározta? 

Nem áll szándékunkban minden áron árulókat keresni, de ez esetben maga Balási tett 
olyan nyilatkozatot, amely ellene szól. 

Dorsnernek az önvédelmi határozattal kapcsolatban azt írta: „Ámbár e hó első napján 
tartott bizottmányi gyűlésben a helységek képviselői nagyobb részének akaratjából a vé
delmi állás kimondatott, előre látható volt, hogy ez csakis a katonatiszt urak segedelmé
vel kivihető, mert ha a nép célszerű elrendezetét és vezetését ahhoz értő tapasztalt kato
nai tiszt urak nem vállalják, a polgárok között olyan ki azt teljesíthetné - nem találtatik." 
És itt következik a kritikus beismerő mondat: „e szerént célszerűbb volt a függés meg
erősítése,"41 vagyis a General Commandótól való függés újbóli elfogadása. A „függés 

JS Orbán Balázs: i. m. II. k. 157. o. 
Kézdivásárhely levéltára a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban. Kézdivásárhely jegyzőkönyvei. 1848. 

december 1. 
40 MOL F. 245. 3. es. Dorsner Balási Józsefhez, 1848. december 10. 
41 Uo. Jegyzék. 
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megerősítés" abban is kifejezésre jutott, hogy 17 csíki falu elküldte követeit Oláhfaluba 
Heydtéhez.42 

Háromszék nehéz helyzetbe került, mert elmaradt a Csíktól remélt segítség. A 
„pacifikáció" elfogadásának hírére népfelkelés kirobbantására tettek kísérletet: „fegy
veres demonstratioval" próbálkoztak amelyhez a biztatás Csíkból érkezett: „Némely 
Csíkból jött egyének ugyan erősítik, hogy csak Dorsner ezredes vesztegette meg a né
pet," „egy kis fegyveres demonstráció elég lenne a népet visszahozni az ügy mellé" és 
„Dorsnert megbuktatni".43 Nagy Sándor Háromszék önvédelmi harcáról írt munkájában 
tért ki a kérdésre: Háromszék választmánya december 11-i határozata szerint „a Dorsner 
ármányos hitegetése által semleges helyre állított, s katonai kordonnal elzárt" Csíkba egy 
120 gyalogosból és 18 székely huszárból álló, egy 3 fontos ágyúval ellátott toborzó 
„testvércsapat" indult.44 A csapat kiküldését megerősíti a Háromszék önvédelmében ki
tűnt Matskási Antal vallomása, amelyből az is kiderül, hogy ennek a kis háromszéki kü
lönítménynek a benyomulását a két szék határán három század csíki katona megakadá
lyozta.45 

Lássuk röviden, milyen okai voltak az összefogás elmaradásának, a székely szolidari
tás megbicsaklásának. Miért nem sikerült Csíkszéknek az, amit Háromszék sikeresen 
megvalósított? 

Ha Csíkszék és Háromszék párhuzamos történetéből indulunk ki, közelebb jutunk a 
kérdésekre adandó válaszokhoz. Háromszék helyzete lényegesen kedvezőbb volt az 
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés, illetőleg a marosvásárhelyi vesztes csata után, mint 
Csíkszéké. Ugyanis, mielőtt az előbbi szék vezetői az agyagfalvi nemzeti gyűlésbe elin
dultak volna, kineveztek egy ideiglenes széki tisztséget, amely kapcsolatot tartott az 
Agyagfalván tartózkodókkal, és a kapott értesüléseknek megfelelő intézkedéseket hozott: 
már október 19-én felszólította a helységek nemzetőreit, gyűljenek össze a kijelölt helye
ken. Következésképpen, amikor a szék vezetői visszaérkeztek Agyagfalvárói, már alaku
lóban volt az önvédelem szervezete, amelyet Berde Mózes, Háromszék kormánybiztosa 
következetesen tovább épített. Csíkot viszont a visszaérkezők készületlenül találták, s -
amint láttuk - a védelem katonai ügyeinek intézése már kezdetben átcsúszott Dorsner ez
redes kezébe. Mikó Mihály kormánybiztos nem tudott úgy cselekedni, mint Berde Mózes 
Háromszéken. 

És ezzel rátérhetünk a határőrségi tisztikar szerepére. Míg Háromszéken - igaz, a for
radalmárok nem kis nyomására - a főbb katonatisztek a katonai alakulatok élére álltak, 
Csíkban Dorsner és Beczman csak formailag vállalta az önvédelmet; a gyakorlatban 
Puchnert szolgálták, bár másképpen, mint Heydte kapitány Udvarhelyszéken. A fegyve
res alakulatoknál maradva: a Kossuth-huszárság (a Mátyás-huszárok), valamint számos 
csíki és gyergyói huszár és a XII. honvéd zászlóalj megmaradt része Háromszékre vonult 
vissza és segítették az önvédelem hadierejének kiépítését, majd a fegyveres önvédelmet. 

~ Kézdivásárhely levéltára a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban. Kézdivásárhely jegyzőkönyvei. 1848. 
december 5. 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Levéltára a kolozsvári Állami Levéltárban. Béldi Gergely naplója. Az 
1848-as törzsanyag. 

Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harca 1848^19. Kolozsvár, 1896. 
45 Állami Levéltár, Kolozsvár. Ereklyemúzeum. M. doboz. 
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Csíkban a tisztikar nagyobb mértékben állt idegenekből, mint Háromszéken, s az is tény, 
hogy a katolikus Csíkban inkább elterjedt a habsburgiánus szellem, mint a nagyrészt 
protestáns Háromszéken. 

Nem kevésbé jelentős szempont volt továbbá, hogy Háromszéken a széki vezetés és a 
nagy Honvédelmi Bizottmány mellett tevékenyen működött a legelszántabb forradalmá
rokat (Gábor Áront, Gál Dánielt, Bíró Sándort és másokat) tömörítő ún. Kiskomité, 
amely nem tűrt megalkuvást, Csíkban viszont hiányzott egy ilyen szervezet, mert 
Dorsnerék csírájában fojtották el az efféle kezdeményezéseket. 

Végezetül: ha a székely szolidaritás 1848 őszi zavarainak távoli okát vizsgáljuk, ismé
telten utalnunk kell arra, hogy 1764-ben a határőri rend felállításával a Habsburg Monar
chia által a Székelyföld szétzilálására elindított folyamat 1848 őszén meghozta gyümöl
csét a Monarchia számára: az eltérő helyzetű székely székek lakóit annyira elfoglalták a 
saját helyzetükből adódó problémák, hogy a legkritikusabb pillanatban nem tudtak egy
másnak megfelelő támogatást nyújtani. A megosztottságnak, a szolidaritás e zavarának 
Bem tábornok rövidesen bekövetkezett hadjárata vetett véget. Ettől kezdve a székelység 
egyöntetűen sietett csatlakozni az erdélyi hadjárathoz, amelynek sikere érdekében hatal
mas emberi és anyagi áldozatot hozott. 
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Ákos Egyed 

THE „PACIFICATION" OF CSÍKSZÉK (CSÍK COUNTY) AFTER THE NATIONAL 
ASSEMBLY OF THE SZÉKLERS AT AGYAGFALVA 

The Role of Colonel Dorsner 

Summary 

The Agyagfalva National Assembly of the Széklers (Hungarians of Eastern Transylvania) of 
16-18 October 1848 ended at a resolution to keep to the Hungarian revolution. However the 
newly organized Székler military units were defeated by the combined forces of the Hapsburg 
administration and the Roumanian revolters; Marosszék and Udvarhelyszék counties got under 
occupation. The revolutionaries of Csíkszék and Háromszék counties decided to organize their 
self-defence, but Colonel Dorsner, commander of the Csíkszék border regiment assumed the 
authority in the county, so Háromszék had to fight out alone. However in February 1849 all the 
Székler counties joined to General Bern's campaign of liberation. 

A ho s Egyed 

LA „PACIFICATION" DU DISTRICT CSIKSZÉK 
APRES LA REUNION NATIONALE SICULE (SZÉKELY) D'AGYAGFALVA 

Le rôle du colonel Dorsner 

Résumé 

La réunion d'Agyagfalva, au cours de laquelle les Hongrois-Sicules de Transylvanie ont décidé 
de soutenir la révolution hongroise, a eu lieu du 16 au 18 octobre 1848. Mais les forces unies du 
pouvoir Habsbourg et des insurgés roumains ont mis en déroute les formations militaires sicules 
rapidement organisées, en occupant les districts Marosszék et Udvarhelyszék. Les révolutionnaires 
des districts Csíkszék et Háromszék ont décidé d'organiser leur autodéfense. Cependant, le colonel 
Dorsner, le commandant en chef du régiment garde-frontière de Csíkszék a pris le pouvoir, ainsi le 
district Háromszék menait seul sa lutte d'autodéfense . Mais en février de 1849 les peuples de tous 
les districts sicules, y compris le district Csíkszék, se sont joints à la campagne libératrice du 
général Bem. 
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Ákos Egyed 

DIE „PAZIFIKAZION" VON CSÍKSZÉK NACH DER SIEBENBÜRGISCHEN 
NATIONALVERSAMMLUNG IN AGYAGFALVA 

Die Rolle des Oberst Dorsner 

Resümee 

Bei der Versammlung von Agyagfalva vom 16-18. Oktober 1848 entschieden sich die 
siebenbürgischen szeklerischen Ungarn, daß die szeklerischen Gebiete für die ungarische 
Revolution eintreten werden. Aber die vereinigte habsburgischen Macht und die rumänischen 
Aufständischen zerschlugen die schnell organisierten szeklerischen Truppen und besetzten 
Marosszék und Udvarhelyszék. Die Revolutionäre von Csíkszék und Háromszék entschieden sich, 
ihre Selbstverteidigung zu organisieren. In Csík aber riß Oberst Dornser, der Oberkommandant 
des Grenzwacheregiments von Csíkszék, die Macht an sich. So mußte Háromszék seinen 
Selbstverteidigungskampf allein austragen. Im Februar 1849 aber schlössen sich alle szeklerischen 
Gebiete, auch Csíkszék, General Berns Befreiungsfeldzug an. 

Акош Эдъед 

„ПАЦИФИКАЦИЯ" КОМИТАТА ЧИКСЕК ПОСЛЕ СЕКЕЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ В СЕЛЕ АДЬАГФАЛВА 

Роль полковника Дорснера 

Резюме 

16-18 октября 1848 года секейские венгры Трансильвании на собрании в селе 
Адьагфалва приняли решение о поддержании секейцами венгерской революции. Однако 
объединенные силы Габсбургов и румынских повстанцев разгромили наспех организо
ванные военные формирования секейцев, оккупировали комитаты Марош и Удвархей. 
Революционеры Чиксека и Харомсека приняли решение сформировать самооборону. Одна
ко в Чиксеке полковник Дорснер, командир местного пограничного полка захватил власть в 
свои руки, и таким образом Харомсек должен был один вести собственную самооборону. В 
феврале 1849 года однако все население комитатов Трансильвании, в том числе и Чиксек, 
присоединились к освободительной борьбе, возглавляемой генералом Бем. 
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RABÁR FERENC 

AZ ESZÉKI VÁR FELADÁSA 1849-BEN 

1848 októberében a magyar kormány és a Dráva-vidék kormánybiztosainak határozott 
fellépése nyomán az eszéki vár magyar kézre került.1 Alig négy hónappal később a 4500 
fős őrség átadta az osztrák csapatoknak a három hónapi élelemmel, több száz ágyúval, 
2500 mázsa lőszerrel ellátott erődöt. Kossuth téves helyzetértékelése, a parancsnoki kar 
árulása, a Szlavóniában és Dunántúlon kibontakozó osztrák hadmüveletek együttesen ve
zettek a vár feladásához. 

Az eszéki vár 1848 decemberében 

1848. december 2-án közös nyilatkozat tudatta a birodalom népeivel, hogy V. Ferdi
nánd lemondott a trónról I. Ferenc József javára, akit már nem köteleztek az április tör
vények és a magyar alkotmányra tett eskü. Trónralépése alkalmával külön kiáltvánnyal 
fordult „Magyarország jóérzésű" lakosaihoz, s ígéretet tett arra, hogy „apártütők zsar
noki nyomása alól a fegyver erejével" szabadítja fel őket. 

A hadiesemények az eszéki várőrség jelentős meggyengítését vonták maguk után. 
Kossuth december 14-én a várőrség legnagyobb létszámú reguláris erejét, a 16. Zanini-
gyalogezred nyolc századát, sürgető paranccsal Pestre rendelte, hangsúlyozva ezen egy
ségek megbízhatatlanságát. 1848 októberében az ezred tisztikara megtagadta az enge
delmességet, Batthyány Kázmér kormánybiztos eltávolította őket a várból. Kossuth még 
nem tudhatta, hogy az ezred újjászervezett tisztikarának többsége továbbra sem hajlandó 
a magyar ügyet szolgálni. Batthyány Kázmér kormánybiztos jelentéseiből azonban érte
sülhetett arról, hogy a legénység lelkesen támogatja a magyar kormányt. így rendelkezése 
hátterében az a törekvése állt, hogy ily módon az Észak-Magyarországra betört gróf 
Franz Schlik tábornok ellen gyülekező újonccsapatokat reguláris erővel egészítse ki.3 

A várőrség gerincét adó csapatokat pótolni kellett: Kossuth választása az Eszéktől 
nem messze állomásozó 41. honvéd zászlóaljra esett. A Tolna megyei önkéntesek több-

1 Az eszéki vár magyar kézre kerülését egy korábbi tanulmány ismerteti. Iff. Rabár Ferenc: Az eszéki vár 
1848 őszén. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1995. 3.sz.. 45-75. o. 

" Közös nyilatkozat: Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott Legfelsőbb Manifestumok és Szó
zatoknak, valamint a es. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban kiadott Hirdetményeknek (a to
vábbiakban: Gyűjtemény). Első füzet, Buda, 1849. 23-25. o. Közli: Horváth Mihály: Magyarország függet
lenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Budapest, é. n. Második kiadás II. k., 139-142. o.; Ferenc 
József kiáltványa: Gyűjtemény 25-27. o. Közli: Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harczának történetéhez 1848-49. Pest, MDCCCLXVIII. II. k., 241-242. o. (a továbbiakban: Pap: Okmánytár) 

3 Zanini-századok Pestre rendelése: Hadügyminisztérium táborkari osztálya Kossuthnak, 1848. december 
14. Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) H 2. Országos Honvédelmi Bizottmány (a továbbiakban: OHB) 
5515.; Kossuth Batthyánynak, 1848. december 14. Közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái 
(a továbbiakban: KLÓM) Budapest, 1952. XIII. k., 742. o.; A Zanini-gyalogezred tisztikaráról és legénységről: 
Rabár: i. m 71-72. o.; Uibergabe der Festung Esseg an die k. k. Truppen am 13-ten und 14-ten Februar 1849. 
Nach authentischen Quellen bearbeitet. Fünfkirchen, 1851. (a továbbiakban: Uibergabe) 9. o. Batthyány de
cember 15-én egyenesen azt írja Kossuthnak, hogy „kevésbé kerülne" a legénységgel tisztjeit „agyonüttetni". 
OL H 2. OHB 5858. 
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sége már október folyamán jelezte, hogy át kíván lépni a honvédseregbe. Kossuth ezért 
utasította parancsnokukat, Perczel Sándor őrnagyot, hogy 470 személy kiválasztásával 
alakítson új honvéd zászlóaljat. A felterjesztett tisztek előléptetésével gondoskodott a 
csapatok vezetéséről. A zászlóalj kiegészítését Tolna megye biztosította. December kö
zepéig a 4l-es számú zászlóaljnak sem a felruházása, sem a felfegyverzése nem fejező
dött be, hiába sürgette Csanády Pál ezredes, a pécsi, III. hadmegye főparancsnoka. 
Perczel Mór muraközi hadjáratának befejeződése után Tolna megyében semmilyen fon
tos rendeltetése nem volt a zászlóaljnak. Csanády Pécs védelmének erősítésére akarta 
felhasználni, az OHB azonban nem engedélyezte. Ez a fegyvertelen, gyakorlatlan és 
minden alapvető felszerelést nélkülöző zászlóalj kapta a parancsot, hogy a reguláris 
Zanini-gyalogság helyét elfoglalja Eszéken. Batthyány Kázmér már december 16-án 
megtette a szükséges intézkedéseket a 16. gyalogezred elindítása érdekében, egyben ér
tesítette Kossuthot, hogy amint a 41. zászlóalj megérkezik Eszékre, a reguláris csapatok 
Pestre vonulnak.4 Kossuth, akit sürgetett az idő, úgy rendelkezett, hogy a zászlóalj Szek
szárdról Tolnára vonuljon, onnan gőzhajó szállítsa őket Apatinig, azt követően szekere
ken a lehető legnagyobb gyorsasággal Eszékre érhetnek. 

A zászlóalj azonban egy hét késedelemmel ért a Dráva-parti erődbe. Batthyány - aki 
megfelelő helyismerettel rendelkezett - Batinához (Kiskőszeg) küldte a szállításra szánt 
szekereket, mivel a kiterjedt mocsárvilág az eredetileg célállomásnak megjelölt 
Apatinnál lehetetlenné tette a vár megközelítését. Az OHB téves utasítása több nap 
veszteséget eredményezett. A gőzhajó Apatinig ment, majd onnan visszatért Batinához, 
így a zászlóalj csak december 21-én vonulhatott be a várba.5 A megérkezett csapatok le
hangoló képet mutattak, a kormánybiztos nem tudta leplezni csalódottságát. December 
24-én keserűen írta Kossuthnak: „ ...ha még egy ilyen zászlóalj küldetik, úgy a vár tartha
tásáról jót állani nem lehet". Kossuth ígéretet tett arra, hogy a zászlóalj ruházatát hama
rosan küldik, de felfegyverzést az OHB nem vállalta magára: az eszéki térparancsnokság 
jelentésére hivatkozott, amely olyan kimutatást közölt, hogy a várban még sok a felesle
ges fegyver. Batthyány válaszában világossá tette, hogy Eszéken már nincs fegyvertarta
lék. Igaz, hogy a horvát bán tartalék hadtestének fogságba esésekor 500-600 puskához 
jutott a zászlóalj, és abban is reménykedett, hogy az „elhalt" katonák fegyvereivel vala
mennyire pótolni tudja a hiányt (100 puskára számított), de még így is hiányzott további 
500-600 fegyver, melyek pótlására az OHB sürgős intézkedését kérte.6 

Batthyány még december 21-én útnak indította a Zanini-gyalogságot. Batinát a csapa-

A zászlóalj szervezése: Perczel Sándor Kossuthnak, OL H 92. Országos Nemzetőrségi Haditanács, közö
sen kezelt általános iratok (a továbbiakban: ONöHt), 7370.; Kossuth Perczelnek és az OHB-nak, 1848. no
vember 2. KLÖM XIII. k., 333-334. o. A tisztek névsora: uo.; Csanády a zászlóaljról: - - az OHB-nak, 1848. 
november 23. OL H 2. OHB 3815.; Kossuth válasza a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 3. KLÖM 
XIII. k. 632. o.; Csanády Kossuthnak, 1848. december 9. OL H 2. OHB 5318.; Batthyány intézkedése: - -
Kossuthnak, 1848. december 16. OL H 2. OHB 5990. V.o. Vörös Márton: Pécs-Baranya részvétele az 1848-
49. évi szabadságharcban. Pécs, é. n. 31. o.; Uibergabe 9. o.; Dr. Horváth Arpád. Tolna megyei szabadsághar
cosok nyomában. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből, I. Szekszárd, 1968. 128-130. o. 

5 Kossuth Batthyánynak, 1848. december 14. KLÖM XIII. k. 741. o.; Batthyány Kossuthnak és az OHB-
nak, 1848.december 20., 21. OL H 2. OHB 6360., 6713. 

6 Batthyány a zászlóaljról: - - Kossuthnak, 1848. december 24. OL H 2. OHB 6671.; Felfegyverzés: Kos
suth Batthyánynak, 1848. december 14. KLÖM XIII. k., 742. o.; Batthyány Kossuthnak, 1848. december 16. 
ÖL H 2. OHB 5990. 
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tok 23-án érték el, de az ígért gőzhajók nem várták az egységeket. A korán beköszöntött 
télben a Gőzhajózási Társaság attól tartott, hogy a hajók a gyorsan kialakuló jégtáblák 
foglyaivá válhatnak. Batthyány úgy rendelkezett, hogy a Zanini-századok a Duna jobb 
partján húzódó postaúton haladéktalanul vonuljanak tovább Pest felé. Ugyanakkor az 
OHB-t arra kérte? küldje a gőzhajókat Paksig, vagy Földvárig, hogy a századok az útnak 
legalább egy részét gyorsabban megtehessék. 

Kossuthot érzékenyen érintette a Zanini-egységek késedelmeskedése. Az osztrák fő-
hadak közeledése Pesthez ugyanis új helyzetet teremtett, ezért Répássy Mihály tábornok 
vezetése alatt 12 000 fős tartalékhadtest felállítását tervezte, melyet a remélt „döntő 
csatánál" akart felhasználni; Kiss Ernő és gróf Eszterházy Sándor tábornok déli hadse
regének bizonyos csapatai mellett a Zanini-századokra is számított.7 

Az eszéki vár reguláris erejét immár csak a 60. Wasa és a 2. Sándor gyalogezred két-
két százada alkotta. Batthyánynak sikerült megakadályoznia, hogy ezeket is kivonják a 
fennhatósága alól. Kossuth már december 14-én jelezte, hogy amint egy honvéd zászlóalj 
a rendelkezésére áll, a maradék reguláris erőt is Pestre rendeli, amelyhez - Batthyány 
nem kis ijedelmére - tíz napot elegendőnek tartott. A kormánybiztos december 20-án és 
24-én határozottan kijelentette, a „vár biztosításának kockáztatása nélkül" a további 
erőelvonás nem lehetséges. Érvelésében nem csupán a csapatok gyenge állapotára hivat
kozott, hanem a vár nagy kiterjedésére is. Kossuthra hatott a fenti érvelés, és kijelentette, 
hogy „pro momento " megelégszik a Zanini-ezred segítségével.8 

A várban állomásozó honvéd zászlóaljak közül a 36. volt legjobban felszerelt. Ruhá
zatáról OHB az eszéki raktárakból gondoskodott, a fegyvereket Pécsről biztosították. Az 
51. honvéd zászlóalj december elején kedvezőtlenebb képet mutatott. Létszáma nem volt 
teljes, felruházása folyt, csákókkal egyáltalán nem rendelkezett, a zászlóalj tisztjei még 
nemzetőr egyenruhát hordtak. Baranya megye és Pécs városa a kivetett újonclétszámot 
még nem teljesítette, az 1000 fős hátralékból december 11-én csupán 240 újoncot indítot
tak útnak Eszékre. A szükséges létszámot csak a hónap közepére sikerült elérni.9A vár 
parancsnoka, Friedrich Eder vezérőrnagy december 27-i kimutatása szerint a csapatok 
megoszlása a következő volt: 

2 század Sándor-gyalogság 215 fő 
2 század Wasa-gyalogság 220 fő 
6 század a 36. honvéd zászlóaljból 1 113 fő 
6 század a 41. honvéd zászlóaljból 1 010 fő 
6 század az 51. honvéd zászlóaljból 1 100 fő 

Zanini-gyalogság Pestre vonulása: Batthyány az OHB-nak és Kossuthnak, 1848. december 21., 24. OL H 
2. OHB 6713., 6671.; Felhasználásukról: Kossuth Mészárosnak, 1848. december 24. KLÖM XIII. k., 872. o. 

8 Kossuth Batthyánynak, 1848. december 14. KLÖM XIII. k., 742. o.; Batthyány Kossuthnak, 1848. de
cember 20., december 24. OL H 2. OHB 6360., 6671.; Kossuth Batthyánynak, 1848. december 24. KLÖM 
XIII. k , 876. o. 

9 36. honvéd zászlóalj: Csanády Kossuthnak, 1848. december 9. OL H 75. Hadügyminisztérium. Általános 
iratok, (a továbbiakban: HM) 11347.; 51. zászlóalj: Csanády a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 5., 
uo. 10873.; Baranyai-pécsi újoncozás: OL H 75. HM 11080., 11191., 11270.; Újoncok Eszékre irányítása: 
Csanády Kossuthnak, 1848. december 9. OL H 75. HM 11347. 
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2. Hunyadi szabadcsapat 400 fő 
1 szakasz Tolnai önkéntes lovasság 152 fő (125 ló) 
Honvéd tüzérség 92 fő (70 ló) 
Összesen: 4 302 fő 

A csapatok létszáma elég jelentősnek tűnik, bár a vár védelméhez szükséges erőt - az 
előírások szerinti 6000 főt -, nem érte el. Ilyen létszámú képzett katonasággal mind 
Batthyány, mind Eder megítélése szerint sikerrel háríthattak volna el egy Szlavónia felől 
induló támadást. A katonák nagy többsége azonban képzetlen újoncból állt, így 
Batthyány feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy még legalább egy zászlóaljat küldjenek 
Eszékre, mert „ ...az a zászlóalj ott a nagy csatatéren a Hazát meg nem mentheti - írja -
itt pedig döntő tényező". A várparancsnok pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelen
tett létszámot sem lehet állandónak tekinteni, mert a betegségek, főként a kolera sok ál
dozatot szed. Két gyalogos zászlóaljat és egy század lovasságot tartott szükségesnek ah
hoz, hogy a várbeli szolgálatot megfelelően ellássák.10 

Megfelelő és megbízható tisztikarral a vár még mindig nem rendelkezett. Csanády 
már december elején felhívta Kossuth figyelmét a várőrség helyzetének bizonytalanságá
ra és a rendezés szükségességére. Batthyány december 15-én a vár kimondottan válságos 
helyzetéről írt. Hangsúlyozta, hogy nem nagyítja a veszélyeket, de gyors beavatkozásra 
van szükség. „Itt segíteni kell, szörnyű sok rossz elem létezik itt", s bár közvetlen bizo
nyítékokkal nem rendelkezett, közvetett jelekből a tisztikar egy részénél még az összees
küvés gyanúját sem zárta ki. „Mind a mellett sok baj van, s van okom sejdíteni, hogy 
valamit főznek ellenünk ...-» intra muros et extra«".11 

A tisztikarban kibontakozó újabb válsághullám meggyőzhette Kossuthot, hogy a kor
mánybiztos reálisan ítélte meg az eszéki helyzetet. Ferenc József trónra kerülése után az 
országgyűlés az új uralkodót törvénytelennek kiáltotta ki. Kossuth Lajos ebben a megvál
tozott helyzetben a korábban bevezetett tiszti esküt és nyilatkozatot alkalmatlannak talál
ta. Az általa megfogalmazott új katonai esküforma és tiszti nyilatkozat megtagadta a mo
narchikus elvet, egyik szövegben sem szerepel a király iránti hűség, de még maga a 
király, illetve a királyság, mint államforma sem. A két formula a népfelség elvére helyez-

Eder életrajzi adatai: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Budapest, 
1983. (a továbbiakban: Bona: Tábornokok) 139-140. o. Decemberi létszámkimutatások: Kossuth december 
11-én kért létszámkimutatást. - - Nádosynak, KLÖM XIII. k., 708. o. Idézi: Ács Tibor. Gondolatok az 1848— 
49. évi magyar hadügyről és háborúról HK 1988. 2. sz., 347. o.; A kimutatás: KLÖM XIII. k. 708-709. o.; 
Batthyány csak a csapatokat sorolja fel: - - Kossuthnak, 1848. december 20. OL H 2. OHB 6360. Közli: Füzes 
Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest, 1990. 119. o. (a továbbiakban: Füzes: Batthyány); Tiszti kimutatás: 
Bona: Tábornokok 43. o.; Eszéki várparancsnokság létszámkimutatása: Eder Batthyánynak, 1848. december 
21. OL H 2. OHB 4745., 1848. december 27. OL H 75. HM 12932.; Batthyány december 31-én továbbította 
Kossuthnak a várparancsnokétól bizonyos mértékig eltérő kimutatást: OL H 2. OHB 1849. 117.; Nem csak a 
csapatok létszámát közli, hanem elhelyezkedésüket is ismerteti: Baranyai-eszéki események. Magyar Tudo
mányos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Kézirattár. Történelem. 2. r. 357/2.; Újabb csapatok kérése: 
Batthyány Kossuthnak, 1848. december 20. OL H 2. OHB 6360.; A várparancsnokság a Hadügyminisztéri
umnak. 1848.december 27. OL H 75. HM 12932. 

11. Csanády Kossuthnak, 1848. december 9. OL H 2. OHB 5318.; Batthyány Kossuthnak, 1848. december 
15., uo. 5858. Idézi: Füzes: Batthyány 118. o.; Tegzes Ferenc: Baranya-pécsi kronológia 1848/49. In: Bara
nyai helytörténetírás 1973. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. (Szerk.: Szita László) Pécs, 1973. 421. o.; 
Thim József: A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. Budapest, 1940.1. k. 311. o. 
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kedik. A szövegek tisztázták a tisztek kötelezettségét az OHB-val szemben, és az ellen
séggel szembeni harc kötelességét. Az OHB a hadügyminisztérium útján felszólította az 
egyes csapategységek tisztikarát, hogy az esküt tegyék le, és a nyilatkozatokat terjesszék 
fel. Nyíltan csak a nagyszebeni főhadparancsnokság tagadta meg az engedelmességet, de 
egyes hadseregrészeknél kisebb-nagyobb válságot eredményezett a felszólítás.1" 

Batthyány december 15-én nyújtotta át a várparancsnokságnak az OHB-tól érkezett 
eskü- és nyilatkozatmintát, s felszólította Edert, hogy a megadott formák alapján - a szó 
szerinti szöveghez ragaszkodva - minden főtiszt, altiszt és állami tisztviselő tegye meg 
nyilatkozatát. A várparancsnok továbbította a parancsot, és a december 17-i 12 órát jelöl
te meg végső határidőnek. Az utasítás ellenére a várparancsnokság csak több nap eltelté
vel, december 22-én készítette el a magyar hadügyminisztérium számára az OHB mellett 
nyilatkozó, illetve a nyilatkozatot megtagadó aktív és nyugállományú tisztek és a kiszol
gáló egységek vezetői névsorát. Ehhez táblázatba foglalt kimutatást is mellékelt. 74 sze
mély közül 29-en tagadták meg - a korabeli kifejezéssel élve - a reversalis beterjesztését, 
és kérték szolgálatból való elbocsátásukat, illetve egyes esetekben az osztrák örökös tar
tományok valamelyikébe való távozásukat.13 

Többségük császári hadseregben szolgált tiszt volt, így a képzett katonai vezetők 
száma a várban egészen minimálisra csökkent. A 2., Sándor gyalogezrednél azonban a 
hat fős vezetésből csak ketten tagadták meg a nyilatkozatot, akik rang szerint csupán al
hadnagyok voltak. Az 52., Ferencz Károly és az 53., Lipót herceg gyalogezred mind a 
két tisztje lemondott. A 60., Wasa gyalogezred századainak parancsnokságát ellátó báró 
Gustav Spielmann százados leváltásáról az OHB már korábban határozott. Őt Batthyány, 
jellemzésében, az elégedetlenkedő és intrikáló tisztek közé sorolta. Megítélése szerint ezt 
a magatartást az váltotta ki, hogy a százados remélt előléptetése elmaradt. Az OHB 
Spielmannt Pestre rendelte, mire az betegnek jelentette magát, s kérte a szolgálatból való 
elbocsátását. Az OHB felszólította a Hadügyminisztériumot, hogy a tisztet a hadseregből 
távolítsa el, előtte azonban eskessék meg, hogy Magyarország ellen soha nem fog har
colni, az eszéki várból pedig azonnal távozzon arra a helyre, amit a Hadügyminisztérium 
két hónapi tartózkodási helyéül kijelöl. Batthyány határozott fellépése eredményeként a 
százados már december 24-e előtt elhagyta a várat. Spielmann példáját három tiszttársa 

12 Országgyűlési határozat: Közli: Pap: Okmánytár II. k. 261-263. o.; A trónváltozás hatása: Joseph 
Alexander Hefert: Die Thronbesteigung des Kaiser Franz Joseph. Prag, 1872. 456-460. o.; A novemberi eskü: 
KLÖM XIII. k. 326. o.; A decemberi eskü és nyilatkozat: Kossuth a Hadügyminisztériumnak, KLÖM XIII. k. 
698. o.; Közlöny, 1848. december 10. 183. sz. 865. o. Közli: Pap: Okmánytár II. k. 264. o.; Gelich Rikhard: 
Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. É. n. II. k. 47-48. o.; Az eskü és a nyilatkozat elemzése: 
Ács: i m. 350. o., hatása: Ember Győző: Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén. In: Emlékkönyv Kossuth 
Lajos születésének 150 évfordulójára. Budapest, 1952.1. k. 240. o. 

13 Eder felszólítása: Batthyány Kossuthnak, 1848. december 15. OL H 2. OHB 5858.; Eder utasítása: 
1848. december 15. OL H 75. HM 12567.; Kossuth Eder késlekedéséről Batthyánynak, 1848. december 22. 
KLÖM XIII. k. 855. o.; Összesítő kimutatás a nyilatkozatokról: Eszéki várparancsnokság a Hadügyminisztéri
umnak, 1848.december 22. OL H 2. OHB 6671. A kimutatás nem teljes, mert a 36. zászlóalj december 22-i 
nyilatkozatait még be tudták dolgozni, de a Tolnai-lovascsapat, az 50., 51. és 41. zászlóalj nagy része decem
ber 28-án, néhány 41. zászlóaljbeli tiszt december 29-én adta le reversalisát, de ezek közül senki sem tagadta 
meg a kormány iránti hűséget.; OHB melletti nyilatkozatok: OL H 2. OHB 1849. 117.; Az „ellennyilat
kozatokat" is tartalmazza: OL H 2. Kossuth Polizei Akten (a továbbiakban: KPA) 355. 
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követte, így ezek az alegységek teljesen vezetés nélkül maradtak. 
Az októberben Eszékről kiutasított, Zanini gyalogezredhez tartozó tisztek távozása 

után az új parancsnok, Pongrácz János alezredes, december elejére az ezred új vezetését 
nem tudta megnyugtatóan kialakítani. Magasabb rangú tisztek hiányában alhadnagyok és 
őrmesterek előléptetésére is javaslatokat tett. A Hadügyminisztérium bizalma azonban az 
új ezredparancsnokban is megrendült, december 13-án utasította a várparancsnokságot, 
hogy Pongrácz azonnal induljon Pestre. Ő azonban betegnek jelentette magát, s orvosi 
bizonylattal is igazolta, hogy nem tud Pestre utazni. December 11-én a péterváradi 
főhadparancsnokságtól nyugdíjazását kérte, szolgálatra való alkalmatlanságát bizonyító 
eljárást is megindította és az ezredparancsnokságot átadta a rangidős Lampl századosnak. 
Az OHB elfogadta kérelmét és 1200 ezüstforinttal nyugdíjazta. Ugyanakkor Kossuth to
vábbra is követelte, hogy a lábadozó tiszt mielőbb hagyja el az eszéki várat; Batthyány 
utasítására ez december 25-én meg is történt. 

Az OHB által követelt nyilatkozatok hatására a Zanini-tisztek többsége lemondott, 
mindössze Luigi Venturini százados és öt alhadnagy biztosította a magyar vezetést hűsé
géről. Venturini vette át - akárcsak októberben - a csapatok parancsnokságát, és az ő ve
zetésével indultak el a századok új állomáshelyükre. Most sem maradt más választás, 
mint hogy az alhadnagyok állományából alakítsanak ki ideiglenes vezetést. Batthyány 
Kázmér javasolta, hogy Venturinit léptessék elő őrnaggyá, amire a hadügyminisztérium 
megtette a szükséges lépéseket. A többi tiszt kinevezését, a tisztikar átszervezését elha
lasztották akkorra, amikor majd az ezred Pestre érkezik.15 

A nyugállományú, de még szolgálatot teljesítő tiszteknél igen magas a nyilatkozatot 
adók száma, mindössze ketten tagadták meg az engedelmességet. Az Erődítési Igazgató
ság teljes állománya szintén leadta reversalisát. A tüzérség vezetéséből ketten tagadták 
meg az engedelmességet. Az ellátó hivatal mind a három tagja megtagadta a szolgálatot. 
Az 53. gyalogezred Katonai Nevelőintézete is vezetés nélkül maradt, mivel Franz 
Schlögel a nyilatkozat leadása után elbocsátását kérte a honvédseregből, más ezredben 
viszont nem volt hasonló képzettségű tiszt1 

Az eszéki őrség bizonytalan helyzete miatt különösen fontos volt, hogy a hadbiztosi 

Spielmann mellőzéséről: Batthyány Kossuthnak, 1848. november 14. OL H 2. OHB 3189.; Jellemzése: 
uő Kossuthnak, 1848. december 15. OL H 2. OHB 5858.; Spielmann kérelme a Hadügyminisztériumnak: OL 
H 75. HM 12206., eltávolítása: OHB a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 26. OL H 2. OHB 6419.; 
Eltávozása: Batthyány Kossuthnak, 1848. december 24., uo. 6671.; Életrajzi adatai: Bona: Kossuth Lajos 
kapitányai. Budapest, 1988. (a továbbiakban: Bona: Kossuth kapitányai) 732-733. o. 

A Zanini-tisztikar szervezése: Batthyány az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnak, 1848. november 
28., az Országos Nemzetőrségi Haditanács a Zanini gyalogezred parancsnokságának, 1848. december 3. OL H 
92. ONöHt 9236.; Hadügyminisztérium az OHB-nak, 1848. december 6. OL 75. HM 10995.; Pongráczról: 
Batthyány Kossuthnak, 1848. december 15. OL H 2. OHB 5858.; Pestre rendelése: eszéki várparancsnokság a 
Hadügyminisztériumnak, 1848. december 18. OL H 75 HM 12206., OL H 2. KPA 355.; Parancsnokság átadá
sa: uő. a Hadügyminisztériumnak, OL H 75. HM 12567.; Nyugdíjazása: az OHB a Hadügyminisztérium
nak, OL H 2. OHB 6419.; Hadügyminisztérium a katonai és polgári gazdászati osztálynak, 1848. december 20. 
OL H 75. HM 12742.; Távozása: Batthyány Kossuthnak, 1848. december 24. OL H 2. OHB. 6671.; Életrajzi 
adatok: Bona: Tábornokok 367-368. o.; A tisztikarról: Pongrácz a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 
21. OL H 75. HM 12567.; Kimutatás a nyilatkozatokról: Venturini a Hadügyminisztériumnak, 1848. decem
ber 17., uo. Venturiniról: Batthyány a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 27. OL H75. HM 12959.; Élet
rajzi adatok: Bona. Tábornokok 329. o.; Kossuth Batthyánynak, 1848. december 24. KLÖM XIII. k. 876. o. 

16 Eszéki várparancsnokság a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 22. OL H 2. OHB 6671. 
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intézmény megbízható kezekben legyen. Batthyány december 15-én kérte Kossuthot, 
hogy küldjön új hadbiztost Eszékre. Kossuth december 23-án intézkedett, másnap a 
Hadügyminisztérium értesítette az eszéki parancsnokságot, hogy Pokorný György helyé
be Paulovich Miklóst nevezték ki. A volt hadbiztos azonban leadta nyilatkozatát és fel
lebbezett a döntés ellen. Kossuth azt javasolta, nevezzék ki máshová, vagy nyugdíjaz-
zák.17 

Batthyány a nyilatkozatot megtagadók nagy részét rögtön elbocsátotta. A sorgyalog
sági tisztek útlevelet kaptak Grazig és Pécsen keresztül az osztrák örökös tartományokba 
távozhattak. A többiek felfüggesztése is megkezdődött „... de 24 óra nem tör meg min
dent, több időbe kerül egy régi darás fészek megtisztítása ". A különleges szaktudással 
rendelkező személyeket (orvos, hadbiztos, a Katonai Nevelőintézet parancsnoka stb.) 
nem lehetett bárkivel helyettesíteni, ezért a kormánybiztos a várban tartotta őket, s kérte 
az OHB-t, hogy intézkedjen cserélésükről18 

A leköszönt tisztek pótlására párhuzamos és ellentmondó intézkedések születtek. 
Kossuth már december 22-én felszólította a Hadügyminisztériumot, hogy a Wasa- és 
Zanini-ezredek megürült helyeire „a haza igényeinek megfelelő" tiszteket nevezzen ki. 
Ugyanezen a napon Batthyány Kázmér - élve az OHB-tól nyert kinevezési és előléptetési 
jogával - Petar Ergottič, volt bródi határőr főhadnagyot századosként, Janko vies Ignác 
volt hadnagyot főhadnagyként kívánta alkalmazni a Wasa-századok élén. A Hadügymi
nisztérium december 23-án értesítette a kormánybiztost, hogy a bánsági és bácsi seregek
nél utasította gróf Eszterházy Sándor és Kiss Ernő tábornokot, hogy előléptetés, illetve 
kinevezés útján töltsék be az üres eszéki tiszti helyeket. Kossuth december 24-én felszólí
totta Batthyány Kázmért, hogy a Wasa-századokhoz kinevezésre alkalmas személyeket 
terjessze fel, december 27-én viszont már Görgeitől kérte a seregében szolgáló Wasa-
tisztek névjegyzékét az intézkedések meghozatala érdekében.19 

December 26-án és 27-én az ellenséges elemektől megtisztított várőrség a szövegmin
ta alapján letette a hűségesküt. A volt császári tüzérek közül 58-an ugyan megtagadták az 
eskütételt, de egyben azt is kijelentették, hogy tovább akarnak szolgálni. Batthyány Káz
mér letartóztatta őket, de tanácstalan is volt, mivel képzett tüzérrel alig rendelkezett a 
vár. Végül mégis elfogadta szolgálatukat, a honvéd tüzérséghez osztották be őket.20 

17 Batthyány kérelme: - - Kossuthnak, 1848. december 15. OL H 2. OHB 5858.; Kossuth intézkedése: - -
Nádosynak, 1848. december 23. KLÖM XIII. k. 862. o.; Paulovich kinevezése: Hadügyminisztérium az eszéki 
várparancsnokságnak, a Hadügyminisztérium katonai osztálya a gazdászati osztálynak, 1848. december 24. 
OL H 75. HM 12542.; Pokorný nyilatkozata: uo.; Pokorný a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 17. OL 
H 75. HM 12206.; Utasítás arról, hogy távozzon Eszékről: OHB a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 
26. OL H 2. OHB 6419., OL H 75. HM 12742. Pokorný január 4-én indult el Eszékről, de 7-én Mohácsnál 
visszafordult, mert a császáriak megszállták Pestet.; Pétervárad parancsnoka, Zahn a Hadügyminisztériumnak, 
1849. január 15. OL H 75. HM 1100.; Batthyány Kossuthnak, 1849. január 14. OL H 2. 652. 

18 Batthyány a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 28. OL H 75. HM 12931.; Az eskümegtagadás: 
Eder a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 28. OL H 75. HM 12932. 

19 Az eszéki várparancsnokság a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 22. OL H 2. OHB 6671.; 
Batthyány a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 27. OL H 75. HM 12959.; Ergottié életrajzi adatai: 
Bona: Kossuth kapitányai 193-194. o.; A déli hadsereghez küldött parancs: a Hadügyminisztérium 
Batthyánynak, 1848. december 23. OL H 75 HM 12342.; Kossuth felszólítása: - - Batthyánynak, 1848. de
cember 24. OL H 2. OHB 6360., KLÖM XIII. k. 876. o.; Kossuth Görgeinek, 1848. december 27. KLÖM XIII. 
k. 903. o. 

2 Batthyány a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 28. OL H 75. HM 12931.; Az eskümegtagadás: 
Eder a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 28. OL H 75. HM 12932. 
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Az Eszéken kibontakozó válság meggyőzte az OHB-t arról, hogy a kormánybiztos 
minden erőfeszítése ellenére egyedül képtelen a helyzet gyökeres megváltoztatására. A 
várparancsnok, Eder, Batthyány teljes bizalmát élvezte. Árulást nem feltételezett róla, 
megítélése szerint inkább becsületesen leköszönne, mint hogy feladja a várat. Batthyány 
szilárd támasza volt Welsz János őrnagy, és a gyanúsan viselkedő tiszteket rendszeresen 
feljelentő Rácz Sándor őrnagy, de egyik sem rendelkezett komoly döntési hatáskörrel. 
Ezért határozott úgy az OHB, hogy a megürült dandárparancsnoki helyre megbízható 
törzstisztet neveznek ki. Az OHB választása Földváry Lajos alezredesre, a 6. hadmegye 
parancsnokára esett. A törzstiszt megfelelő katonai és vezetési tapasztalatokkal rendelke
zett. 1848 júliusában önkéntes zászlóaljat alakított Pesten, amellyel augusztus és szep
tember folyamán a Délvidéken a szerbek ellen harcolt. Ugyanakkor kiemelkedő szerve
zési képességeit a honvédseregben befutott gyors karrierjével bizonyította: 1848 
márciusában és áprilisában a fővárosi nemzetőrség szervezője, Batthyány Lajos felkérése 
a Nemzetőrségi Haditanács gyalogsági osztályának főnöke. Jelentős szerepet játszott az 
első tíz honvédzászlóalj szervezésében is. Szeptember végétől a kassai, majd a debreceni 
hadmegye parancsnoki tisztét töltötte be. 

Földváry Lajos alezredest december 26-án ezredessé léptették elő és kinevezték 
Eszék dandárparancsnokává. Földváry Nagyváradon azt az utasítást kapta, hogy a had
megye parancsnokságát adja át Cserey Ignác alezredesnek és felszólították, tisztítsa meg 
Eszéket az összes ellenséges elemtől és biztosítsa a nemzet számára. Cserey 4 nap múlva 
érkezett Nagyváradra hadmegyéjének székhelyéről, Kolozsvárról, így Földváry csak ja
nuár 4-én indult el új állomáshelyére, ahová Szeged érintésével január 11-én érkezett 
meg és még aznap átvette a dandárparancsnokságot."1 

December folyamán a vár külső helyzetében is jelentős változás következett be. A 
Verőce megyei bizottmány december 15-i Diakováron megtartott ülése Batthyány tevé
kenységét törvénytelenné nyilvánította. A magyar várőrség fennhatósága csupán Eszékre 
és közvetlen környékére terjedt ki. Batthyány erélyes intézkedésekkel igyekezett a város 

21 Ederről: Batthyány Kossuthnak, 1848. december 15. OL H 2. OHB 5858. Bizonyos fenntartások voltak 
Ederrel szemben: Mészáros Ederről, Közlöny, 1849. február 28. 40. sz. 138. o. Közli: Pap Dénes. A parlament 
Debrecenben. 1849. Lipcse, 1870. I. k. 128. o. (a továbbiakban: Pap: A parlament Debrecenben); Welsz 
(Sziklai) életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 310. o.; Rácz életrajzi adatai: uo. 280. o.; Rácz feljelentései: Ma
darász László felszólalása a parlamentben: Közlöny, 1849. február 28. 40. sz. 138. o. Közli: Pap: A parlament 
Debrecenben. I. k. 132. o.; Földváry előléptetése: az OHB Mészárosnak, 1848. december 26. OL H 75. HM 
12612.; Megbízatása: a Hadügyminisztérium Földvárynak, Csereynek, Batthyánynak, 1848. december 26., uo. 
HM 12722.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfíai 1848/49-ből. Pest, 1850. 146. o.; Füzes Miklós: 
Baranya és Verőce megye, Pécs és Eszék 1848/49-ben. In.: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve, 
10. Eszék, 1988. 189. o.( a továbbiakban: Füzes: Baranya és Verőce ) A kiszivárgott hírek és feltételezések 
szerint már a kortársak is tudni vélték azt, amit a feldolgozások is átvettek, hogy Földváry feladata volt a vár
parancsnok ellenőrzése is. Batthyány erről nem tesz említést. Az OHB a törzstiszteket sürgető követelésére 
helyezte Földváryt Eszékre, ő csupán az őrség „rendbehozatalát" várta tőle. Az eszéki vár feladását vizsgáló 
bizottság (Vegyes Bizottmány) elnöke, Perényi Zsigmond is tisztázni akarta ezt a feltevést. 1849. június 2- án 
az akkori hadügyminiszterhez, Görgei Artúrhoz fordult, s kérte, közölje vele, hogy Földváry milyen utasítást 
kapott. Görgei új információval nem tudott szolgálni, de nem zárta ki azt a lehetőséget sem, hogy igaz a szó
beszéd: „...kiadatni szokott titkos utasítások a főkormányi hivatal titkaihoz tartozván, ilyenekről a Hadügy
minisztérium... legjobb akarata mellett sem szolgálhat".; Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. 
Igazságügyminisztérium (a továbbiakban: IM ) Álladalmi ügyészi osztály (a továbbiakban: Á. ü. o.) 8. kútfő, 
6. tétel; Görgei Perényinek. uo. 5. kútfő, 2818., OL H 75. HM 18004.; Parancsnokság átvétele: Hadtörténelmi 
Levéltár (a továbbiakban: HL) Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 10/1.; Pályafutása: Részle
tesen leírja a Vegyes Bizottmánynak. Általános vallomány (a továbbiakban: Általános vallomás) OL H 72. IM 
Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 150. o. 
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ellenséges érzületű horvát lakosságát is engedelmességre kényszeríteni. A városi vezető
ség hatáskörét jelentősen korlátozta, hogy csak bírósági és gazdálkodási ügyekben dönt
hetett. Gyűlést is csak abban az esetben tarthattak, ha előre bejelentették tárgyát, idejét és 
azon részt vett Batthyány megbízottja is. Batthyány rendkívüli hatalommal rendelkező 
bizottmányt hozott létre, az Eszéki Védelmi Bizottságot, melynek tagjai közé nem csak a 
közigazgatás vezetői tartoztak, hanem a megbízható és nagy befolyással bíró gazdag 
eszéki polgárok is. A polgári lakosságtól is megkövetelte az eskü letételét, még a letar
tóztatásoktól sem riadt vissza. Az eszéki horvát polgárok közül többen elhagyták a város-
t, ellenállásuk szétesett, szervezetlenné vált.-

Kísérletet tett arra is, hogy a kedvezőtlen szlavóniai katonai helyzeten változtasson. A 
várőrség jelentős erőt képviselt, amit csak nagyobb létszámú ostromsereg tudott sikerrel 
megadásra kényszeríteni. Kisebb csapategységek azonban alkalmasak voltak arra, hogy 
félkörben megszállva az Eszéket környező falvakat laza gyűrűt vonjanak a vár köré. Az 
Eszékről kivezető utakon minden irányban állásokat épített ki a határőrvidéki katonaság 
- Bród felé Vukánál, Diakovár irányában több helységnél, Vinkovcze felé Babotánál, 
Ténye irányában Terpinjénél és Veránál. A novemberi csatározások után a horvát felke
lők és határőrök Vukánál várták az újabb támadást, mivel azonban ez nem következett 
be, Kuzman Todorovič tábornok feladta ottani állásait és az Eszéktől két órányira elhe
lyezkedő Csepint szállta meg mintegy 2000 fővel.23 Batthyány Kázmér értesült arról, 
hogy Csepinben nagyobb erőt vontak össze, a falut körülsáncolták és főhadiszállásnak 
akarják berendezni. December 19-én az eszéki várőrség „felderítő hadjáratot" indított, 
melynek bevallott célja az ellenség erejének kipuhatolása volt, illetve amennyiben ez le
hetséges, erőinek visszaszorítása. A magyar csapatok két seregrésszel átkaroló műveletbe 
fogtak, de az ellenség már számított Batthyányi csapatainak közeledésére. Turina kapi
tány, a péterváradi határőrök és a Tenyéré kiküldött 700 fős egységének parancsnoka már 
előző nap jelentést tett három magyar tiszt által végzett felderítésről. 

Rácz Sándor őrnagy december 19-én hajnali 3-kor indult el Ténye felé csapataival, a 
36. honvéd zászlóaljjal, egy század Hunyadi-gyalogossal, egy század 51. zászlóaljbeli 
honvéddel, 4 ágyúval és 50 tolnai lovassal. A helységből az ellenséges csapatok még elő
ző este 11 órakor visszavonultak Babota irányába, a magyar csapatok csupán az előőrsöt 
ejtették foglyul, egy őrmestert és 14 péterváradi határőrt. Rácz Derzsemicán értesült ar
ról, hogy jelentős létszámú ellenség tartja megszállva Csepint, s harckészültségben várja 
az eszéki csapatokat. Az őrnagy az eredeti tervnek megfelelően, és remélve, hogy még 
így is meglepetést okozhat, az erdőket megkerülve, hátulról közelítette meg Csepint. Az 

" Megyegyűlésről és az ellenintézkedésekről: Füzes: Batthyány 120. o.; A Központi Védelmi Bizottság 
névsora: Nikola Kosanovič: Osijek revolucionarnih godina 1848/49. In: Osijeèki Zbornik. Broj XVI. Osijek, 
1977. 157. o.; A magyarokhoz hű tisztviselőket és polgárokat a január 29-i megyei bizottmányi ülés heves vita 
után vagyonelkobzással büntette. Ferdo Sisič: Župani Virovitička u proslosti Osijeku MDCCCXCVI 108. o.; 
Batthyány fellépése a horvátok ellen: Josip Bösendorfer: Crtice iz slavonske Povijesti s osobitim obzirom na 
Prodost Zupanija: Krizevačke, Virovitičke, Popeske, Cisdravske, Baranjiske, Vikovske i srijemske. Osijek, 
1910. 404. o.; Rat hrvata s Magjarina godine 1848^19. Zagreb, 1902. 130. o. (a továbbiakban: Rat Hrvata) 
Dusán Berieš: Szlavonszka vojna granyica u revoljucii 1848^9. Zagreb-Szarajeva, 1984. 210. o. 

" Az Eszék körüli gyűrű kialakítása: Eder Batthyánynak, 1848. december 21. OL H 2. OHB 4745.; 
Uibergabe 8. o.; Szűts Emil: Baranya megye 1848-49-ben. In: Baranyai helytörténetírás Pécs, 1973. 38. o.; 
Sisič: i. m. 106.; A csapatok elhelyezkedése: Jugoszláviának átadott vegyes iratok OL Filmtár 5280. d. Pro 
domo 2.; Csepin megszállása: Kosanovič: i. m. 157. o. 
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ellenség az erdőt 50 lépésnyi szélességben kiirtotta, az utakon keresztül földből és fából 
erős sáncot emelt. Az így kialakított védelmi állásból erős tűz fogadta a Hunyadi
századból és a 36. honvéd zászlóalj második századából álló magyar előőrsöt. A magya
rok rohamra indultak, Rácz maga is elől küzdött Vásárhelyi István századossal együtt. A 
Hunyadi-csapat vezérét egy golyó a szeme alatt találta el, azonnal meghalt. Az ellenséget 
lépésről lépésre szorították vissza, így mintegy fél óra alatt értek el a faluig. Ott azonban 
még erősebb ellenállásba ütköztek. 2000 határőr kettős védelmi vonalat épített ki, egy 12 
fontos, két 6 fontos és három 3 fontos ágyúval is rendelkeztek. A falu előtt húzódó, kőből 
épült „várforma" sáncot a magyar csapatoknak sikerült elfoglalniuk, de a cukorgyár 
megerősített, két-három emeletes épületeiből és annak vonalában elhelyezkedő házakból 
gyilkos puskatűz zúdult rájuk. Rácz Sándor visszavonta a csapatait és a tüzéreknek pa
rancsot adott az épületek lerombolására. 

Közben a falut szemből is megközelítették a magyar csapatok. Welsz János őrnagy 
délelőtt 11-kor két század 51. zászlóaljbeli honvéddel, 80 pécsi önkéntessel, két század 
Sándor-gyalogsággal és fél üteggel egyenes vonalban haladt Csepin felé. Egy órai mene
telés után már hallották az erős ágyúdörgést, ezért gyorsított menetben tették meg az út 
hátra lévő részét. Erről az oldalról is megkezdődött a falu lövetése. A két század Sándor
gyalogságot a falu bal oldalán húzódó erdő felé irányította, hogy így csökkentse a Rácz 
egységeire nehezedő nyomást. A határőrkatonák a jobb oldali erdőt szállták meg. Welsz 
a 80 fős pécsi önkéntes egységet és az 51. zászlóalj egyik századát küldte a terület meg
tisztítására, a zászlóalj másik századát pedig tartalékként vonultatta fel. Az erdőből sike
resen kiszorították az ellenséget, de a rohamozó magyarokat a kettős sánc és megerősített 
házak védelmében, egy ágyú támogatásával, erős puskatűz fogadta. A támadás elakadt. A 
határőrkatonák előrenyomultak a sáncokból, a honvédeket tisztjeik sem tudták feltartóz
tatni, visszamenekültek az erdőbe. Ezután Welsznek már minden erőfeszítése arra irá
nyult, hogy megakadályozza az ellenség térnyerését az erdőben, a sáncok megrohanására 
már nem is gondolhatott. Helyzete azért is nehezebb volt, mert az ágyúüteg parancsnoká
nak szaktudása csődöt mondott, a célpontokat még eltalálni is alig volt képes. Rácz Sán
dor ütege, hidegvérű parancsnokával, gróf Schmidegg Károly századossal az élen, meg
állta a helyét, de komoly kárt nem tudott okozni az ellenség állásaiban. Öt órai 
ágyúpárbaj után Rácz még sötétedés előtt elrendelte a visszavonulást. Az országúton 
csatlakoztak hozzá Welsz csapatai is. Útközben találkoztak a segítségükre siető két szá
zad Zanini-gyalogsággal, akik azonban már későn érkeztek. A határőrök viszont megelé
gedtek ezzel a sikerrel, nem vették üldözőbe a magyar csapatokat. 

A legnagyobb szabású ütközet, amelyben az eszéki csapatok részt vettek, szomorú 
mérleggel zárult. A veszteségek nem voltak jelentősek, 12-en elestek, 11-en megsebesül
tek, Rácz seregrészéből 16-an eltűntek, az ellenségnél 10-en estek el, 31-en megsebesül
tek, 29-en eltűntek. A magyar csapatok felkészültségének súlyos hiányosságait azonban 
jól tükrözte ez a harc. A tüzérség csaknem minősíthetetlen szereplése valóságos traumát 
okozott a tisztikarban. A tűzkeresztségbe került 51. honvéd zászlóalj gyáván viselkedett, 
de a 36. zászlóalj sem állta meg a helyét. „Csolnoky százados és Poszády főhadnagyon 
kívül - írta szomorúan Rácz - az egész zászlóalj a maga kötelességét nem tette meg, mert 
még ott is, hol személyesen működtem, semmire sem mehettünk. " Napiparancsában 
egyedül a második századot emelte ki, hangsúlyozva, hogy ha minden század úgy állt 
volna helyt, győzelemmel végződött volna a csata. Batthyány a legénység viselkedéséért 
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a tiszteket okolta, „ kik hadtudományi járatlanságokat személyes bátorsággal, vitézség
gel egyáltalán ki nem pótolták". Azzal a kéréssel fordult az OHB-hoz, hogy a 36., 41. és 
51. zászlóaljhoz tapasztalt hadi tiszteket osszanak be, az eszékiek közül pedig néhányat 
át lehetne olyan zászlóaljakba sorolni, hol több „tanult, tapasztalt, harcban edzett" tiszt 
szolgál. A csatában való részvételüket oly szégyenletesnek tartotta, hogy radikális lépésre 
szánta el magát. A tisztikart azzal fenyegette meg, hogy hajavulást nem tapasztal, a teljes 
kar hivatalos kicserélését fogja kérni.24 

Batthyány Kázmért a történtek meggyőzték arról, hogy a várőrség vezetésének és 
személyi állományának felkészültsége, lelkülete egyáltalán nem alkalmas bármilyen harci 
szerepvállalásra, és ezzel az erővel arra sem képes, hogy az Eszék körül kialakuló gyűrűt 
széttörje. Ugyanakkor a határőrök sem képviseltek olyan erőt, hogy önmagukban a vár 
ostromát megkockáztathatták volna. Strosmayernek, Diakovár akkori püspökének értéke
lése szerint is a szlavóniai fronton erőegyensúly alakult ki.25 A Magyarország ellen több 
oldalról kibontakozó osztrák támadással azonban Eszék végveszélybe került. 

Az eszéki vár elszigetelődése (1849 január) 

1848. december 14-16-án az osztrák főhadak támadása a feldunai hadsereget állásai 
feladására és visszavonulásra kényszerítette. Kossuth a 14-i, nádasi csatavesztés hírére a 
már novemberben kialakított tervnek megfelelően minden erőt Windisch-Grätz ellen 
akart egyesíteni. A szerbek ellen harcoló déli táborból 15 000 emberre, a Dunántúlról 
Perczel, illetve az eszéki várőrség csapataira számított.26 A Perczel tábornok parancsnok
sága alá rendelt Szekulits István ezredes három fegyvertelen zászlóalját az eszéki raktá
rakból akarta felfegyverezni. A térparancsnokság jelentése alapján úgy tudta, hogy a 41. 
zászlóalj ellátása után Batthyány még 2 133, jobb esetben 3 333 fölösleges fegyverrel 
rendelkezik. A kormánybiztos december 20-án jelentette, hogy „a régi bürokratikus 

-4 A csatáról: Batthyány az OHB-nak, 1848. december 22. OL H 2. OHB 6622. Közli: Közlöny, 1848. de
cember 27. 199. sz. 938-939. o.; Honvéd, 1849. január 3. 6. sz. 23-24. o. Rácz, Welsz Batthyánynak, 1848. 
december 21. OL H 2. OHB 6622.; Rácz a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 23. uo. 6921.; Csolnoky 
Imre életrajzi adatai: Bona: Kossuth kapitányai 143. o.; Welsz Csanádynak, 1848. december 25. OL H 2. KPA 
562., 1849. január 7.; Wasa gyalogezred 3. osztályának jelentése: HL Az 1848^19. évi forradalom és szabad
ságharc iratai. 6/71.; Dessewfjy Gyula Mór: Napló 1849-i évtől. Bevezetés. Országos Széchenyi Könyvtár (a 
továbbiakban: OSZK) Kézirattár. Quart. Hung. 4111. IV.; Várady Ferencz: Baranya múltja és jelene. Pécs, 
1898. II. k. 690. o.; Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről. Bu
dapest, 1867. I. k. 322. o.; Vörös Márton: Pécs-Baranya részvétele az 1848-49. évi szabadságharcban. Pécs, 
é. n. 31. o.; Kéry Gyula: A magyar szabadságharcz története napi krónikákban (1848). Budapest, 1899. 707. 
o.; Füzes: Batthyány 121. o.; Bösendorfer: i. m. 403. o.; Kosanovič: i. m. 157. o.; Sisič: i. m. 107. o.; 
Uibergabe, 10. o.; Súlyos magyar veszteségként értékeli: Urban Aladár: Batthyány Kázmér 1848/49-ben és az 
emigrációban. In: Batthyány Kázmér emlékére. Siklós, 1987. 25. o.; Ellenség veszteséglistája: 1848. december 
19 .HL Abszolutizmuskori iratok. II. 1848-49. 13. Corps. Acten des General-Commando Agram. Detailacten 
der Drau-Arme unter FML Dahlen (a továbbiakban: Acten des General-Commando Agram); Rosenzweiget a 
csatában való részvételéért kitüntették, uo.; Tisztekről és lecserélésükről: Batthyány Perényinek, 1849. május 
29. OL H 72. IM. Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; A tüzérségről: Földváry egészen elképesztő adatokat közöl, 600 lö
vésből egy házat sem tudtak felgyújtani, az ellenség három ágyújából egyet sem semmisítettek meg, uo. 8. kút
fő, 8. tétel; Schmidegg életrajzi adatai: Bona: Kossuth kapitányai 531. o. 

" Füzes: Batthyány 122. o.; Vörös: i. m. 31. o.; Szűts Emil: i. m. 31. o.; Strossmayert idézi. Berics: i. m. 210. o. 
26 Hermann Róbert: Csány László, mint a feldunai hadtest kormánybiztosa (1848. szeptember 29 - 1849. ja

nuár 18.) In: Kossuth kormánybiztosa, Csány László 1790-1849. Zalai Gyűjtemény, 30.sz. Zalaegerszeg, 1990. 
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rendszerű számadás " tévedésbe ejtette az OHB-t, mert a listára olyan fegyvereket is fel
vettek, amelyeket már kiosztottak, így tartalékkal nem rendelkezik, sőt hiánya is van.27 

Kossuth december 16-án utasította Perczeit, hogy Sopronon, vagy Győrön át csatla
kozzon Görgei hadseregéhez, vagy pedig vonuljon Pestre. A tábornok Lendváról 
Körmend irányába menetelt hadaival; az ellentmondó parancsok és a változó hadi helyzet 
miatt kacskaringós úton haladt a főváros felé. 

Kossuth rendelkezése a dél-dunántúli megyék feláldozását jelentette. 1848 októberé
ben Perczel megtisztította a Muraközt az ellenséges csapatoktól, sikertelen fegyverszü
neti tárgyalások után a stájer határvárosba, Friedauba is betört. 8 000 fős hadereje mind 
Horvátország, mind Ausztria felé biztosította a magyar területeket. A hadtest elvonulásá
val a gróf Laval Nugent táborszernagy által vezetett osztrák csapatok számára megnyílt 
az út a dunántúli megyék felé. Ezek a területek gyakorlatilag védelem nélkül maradtak.28 

Sem Kossuth, sem Batthyány Kázmér nem tudhatta, hogy összehangolt osztrák táma
dás indul. Az osztrák hadműveleti terv részét képezte, hogy Nugent 6 000 fős haderejével 
megszállja a Duna és Dráva közötti megyéket, ezzel párhuzamosan báró Johann 
Schneckel von Trebersburg vezérőrnagy a határőrvidéki csapatokkal Eszék ellen vonul.29 

Kossuth nem ismerte fel a Perczel-hadtest felrendelésének valós következményeit. 
Bár maga is tudta, hogy a nemzetőrség nem alkalmas komolyabb támadás visszaverésére, 
december 16-án népfelkelést rendelt el , „gyalogos és lovas mozgó nemzetőrségek" 
alakítására hívta fel a dunántúli megyéket. Az OHB 18-án az ország törvényhatóságaihoz 
hasonló szellemben felhívást intézett.30 A dél-dunántúli térség egyetlen számottevő had
ereje, az eszéki várőrség nagy részét is Windisch-Grätz ellen akarta csoportosítani. 

1848. december 16-án Kossuth felszólította Batthyányi, hogy Eszéken csak a leghű
ségesebb csapatokat hagyja, a többiekkel induljon Pécs felé, tartóztassa fel a Dráván 
túlról betörő ellenséget, s vonuljon a főváros felé. A kormánybiztos Eszék külső és belső 
helyzetét nem tartotta megnyugtatónak, és nem merte a várat elhagyni, illetve annak őr
ségét gyengíteni. 22-én a kormánybiztos aggodalmára Kossuth még csak arra szólította 
fel, hogy Eszékről való kiindulása előtt a várat „minden bizonytalan elemtől" tisztítsa 

27 Kossuth Görgeinek, Perczelnek, Batthyánynak, 1848. december 16., 21., 26. KLÖM XIII. k. 770., 833., 
775-776. o.; Batthyány válasza: - - Kossuthnak, 1848. december 20. OL H 2. OHB 6360.; Kimutatás az 
Eszékről elszállított fegyverekről 1848 márciustól 1848 november végéig, uo. 4745.; Kossuth kénytelen volt 
beletörődni, hogy a Szekulits-dandár fegyvertelenül vonul Pestre. Kossuth Batthyánynak, Perczelnek, 1848. 
december 24. KLÖM XIII. k. 876., 869. o. 

28 Perczel Pestre rendelése: Kossuth Görgeinek, 1848. december 16. KLÖM XIII. k. 770-771. o. Közli: 
Steier Lajos: Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki szabadságharc történetéhez. Budapest, é. 
n. I. k. 218-219. o.; Perczel Pestre vonulását részletesen ismerteti Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj 
története. In: A szabadságharc zalai honvédéi. 1848-49. Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg, 33. sz. 1992. 139— 
140. o.; Uő.: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848 október 17- december 24. Zalai gyűj
temény, 36/11. sz. Zalaegerszeg, 1995. 51-60. o.; Perczel hadműveleteire Novák Mihály: Zalavármegye az 
1848—49. évi szabadságharcban. Zalaegerszeg, 1906. 122-146. o.; Hermann: A 47. honvédzászlóalj 135-139. 
o.; Uő: Perczel honmentő hadjátrata 21-40. o.; Ferdinánd Hauptmann: Militärisch - politische Pläne und 
Maßnahmen an der steirischen - kroatisch - ungarischen Grenze im Herbste 1848. In: Publikationen aus dem 
Archiv der Universität Graz. Band 4. 92-93. o. 

29 Gelich: i. m. I. k. 474-475. o. 
30 A népfelkelésről: Kossuth Baranyának, 1848. december 16. KLÖM XIII. k. 767-768. o.; Tegzes: i. m. 

421. o.; az OHB felszólítása: 1848. december 18. Közli: Pap: Okmánytár II. k. 274-276. o.; Közlöny 1848. 
december 19. 192. sz. 903. o.; Gelich: i. m. II. k. 55-57. o. 
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meg, de 24-én már csak arra kérte, hogy Perczel távozása után „kísérje figyelemmel" a 
dél-dunántúli eseményeket.31 

Nugent táborszernagy osztrák csapatai, a Perczel-hadtestet követve, 25-én bevonultak 
Zalalövőre és Körmendre. Amikor azonban bizonyossá vált, hogy a Pest felé vonuló ma
gyar sereget nem érhetik utói, mert az már Pápát is elhagyta, Zala megye meghódítására 
indultak. 29-én báró Johann Wilhelm Burits von Pournay tábornok csapataival Bagódig 
nyomult előre, december 31-én délelőtt pedig az előőrsök Zalaegerszeget is megszállták. 
A nemzetőrök és népfölkelők minden ellenállás nélkül visszavonultak Kaposvárra.32 

Az osztrák támadás céljáról és valóságos erejéről ekkor még sem a megyék vezetése, 
sem az eszéki parancsnokság nem tudott valóságos képet alkotni, de Batthyány a várőr
ség állapotára hivatkozva mindenképpen úgy ítélte meg, ha segítség nem érkezik, Eszék a 
nemzet számára elveszett. A magyar kormány azonban maga is válságos helyzetben volt, 
hiszen Windisch-Grätz hadai megközelítették a fővárost. Az OHB tagjai és a Pesten tar
tózkodó tábornokok és vezérkari tisztek a december 30-i haditanácson még azt a határo
zatot hozták, hogy a magyar sereg visszavonulása a fővároson keresztül akkor is kocká
zatos, ha a magyarok számára egy vesztes csata nem Pest közvetlen közelében történik. 
Felszólították Görgeit, hogy ott, ahol van, ütközzék meg az ellenséggel, vereség esetén 
seregének zömével - a jobbszárny nélkül, de Perczel csapataival együtt - a Duna jobb 
partján vonuljon Eszék felé, s amikor a fagyok lehetővé teszik, keljen át a Dunán, az el
lenségtől tisztítsa meg a Délvidéket és a további hadműveleteket hangolja össze Bem tá
bornokkal. Abban az esetben, ha nem tudna átkelni a Dunán, vonuljon Eszék alá, terjesz-
sze ki hadi működését Szlavóniára és Horvátországra, esetleg Péterváradot használva 
hadi bázisul. Az este folyamán azonban megérkezett Perczel tábornok móri vereségének 
híre, így a déli irányú visszavonulás nagyon kockázatossá vált, hiszen az osztrák csapa
tok akadály nélkül megszánhatták a Székesfehérvárnál összefutó utakat. A haditanács el
vetette a tervetés a keleti irányú visszavonulás mellett döntött.33 

Kossuth csak most, a főváros elvesztése után döbbent rá Eszék valódi jelentőségére. 
A katonai erőviszonyokat figyelmen kívül hagyva, optimistán írta: „Nem csak azért fon
tos, mert Szlavónia visszafoglalásának a kulcsa, de azért is, mert túl a Duna rövid időn 
fontos hadi munkálatok színhelye leendvén, az ottan működendő haderőnek támaszpont
ja Eszék leend". Ezzel a távoli tervvel szemben a dunántúli megyék védelmében is fontos 
szerepet szánt a várnak és őrségének. Felszólította Batthyányt, és a dunántúli felkelő csa
patok parancsnokait, Nemegyei Bódogot, Csertán Sándort és gróf Festetics Miklóst, hogy 

31 Batthyány felrendelése: Kossuth Görgeinek, 1848. december 16. KLÖM XIII. k. 771. o.; Csány László a 
tervről: Hermann Róbert: Csány László 189. o.; Kossuth Batthyánynak, 1848. december 22. KLÖM XIII. k. 
855. o. Idézi: Füzes: Batthyány 119. o.; Kossuth Batthyánynak, 1848. december 24. KLÖM XIII. k. 876. o.; 
Batthyány Kossuthnak, 1848. december 20., 24. OL H 2. OHB 6360., 6671. Idézi: Füzes: Batthyány 19. o. 

" Burits jelentése Zalaegerszeg megszállásáról: - - Nugentnek, Kriegsarchiv, Wien (a továbbiakban: KA) 
Alte Feldakten 1848-49. (a továbbiakban: AFA) Nugent Corps 1849. 1/1/b. Intézkedéseiről: uo. 1/2., 1/9.; 
Batthyány Kossuthnak, 1849. január 13. OL H 2. OHB 652.; Novák: i. m. 167-168. o.; Szűts: i. m. 39. o.; 
Vajda László-Vajda Lászlóné: Zala megye az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc idején. In: 
1848-19. Zalai eseménytörténete, Zalai Tükör, 174. I. k. 34. o. 

J Batthyány Eszékről: Tegzes: i. m. 422. o.; Urbán: i. m. 26. o.; A haditanácsról Barta István: Az 1849. 
január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. In: HK 1955. 2. sz. 71. o.; Utasítás Görgeinek, 1848. december 30. 
KLÖM XIII. k. 923-924. o. Közli: Steier: i. m. I. k. 278-280. o.; Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilat
kozata HK 1988. 2. sz. 249. o. 6. lábjegyzet.; A terv elvetése: Steier: i. m. I. k. 280. o. 
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„hadi operatióikat" hangolják össze, melynek támaszpontjául az eszéki vár szolgáljon. 
Azt javasolta a kormánybiztosnak, hogy a Dráva két partján hajtson végre kitöréseket a 
dunántúli haderő megsegítésére.34 

Batthyány - minden jóindulata ellenére - sem hadianyaggal, sem katonai műveletek
kel nem tudta a megyék védelmét támogatni. A magyar hadügyminisztérium december 
14-i felszólítására a hónap végére készültek el az első szakszerű, tételes kimutatások. 
Batthyány december 25-én kapta kézhez Neubauer József őrnagy listáját arról, hogy a 
várnak szabályszerű ostrom esetén milyen tűzerővel kell rendelkeznie. 331 különböző 
kaliberű ágyút, tarackot, mozsarat sorolt fel. Ennél kevesebb volt a várban, de számuk 
megközelítette azt. Lőszerben azonban az előírt mennyiséghez képest nagy hiány mutat
kozott. A kívánatos 6 000 mázsa helyett, amely másfél hónapra lett volna elegendő, 
mindössze 2 000-2 500 mázsával rendelkezett a vár, vagyis durván 3 heti mennyiség
gel.35 Batthyány - aki az OHB lőszerszállítási felhívásait minden ellenvetés nélkül teljesí
tette - csak ekkor döbbent rá, hogy milyen nagy hiánnyal kell számolnia, és a dél
dunántúli megyék is csak tőle remélhettek segítséget. Most azonban már nagyon óvato
san járt el. Kossuth parancsára a Pécsen található ágyúkat december 24-ig a várba szállít
tatta. Lőszertámogatást valójában nem nyújtott, mert 2-3 mázsa még képletes segítség
nek is alig volt tekinthető. Kudarcba fulladt az a kísérlet is, hogy a területet folyamatos 
lőszerutánpótlással lássák el. Az OHB még november 21-én felszólította Batthyányt, 
hogy kezdjen tárgyalásokat a Madarász Ambrus igazgatása alatt álló pécsi vasgyárral lő
szergyártási tevékenység beindításáról. A kormánybiztos - mivel a várat nem látta taná
csosnak elhagyni - Majthényi József első alispánt bízta meg ezzel a feladattal. A gyár 
ugyan alkalmas volt lőszergyártásra, de nem rendelkezett nyersvassal, a megfelelő gé
pekkel és az ehhez a technológiához értő személyzettel. A nyersanyag beszerzésére, a 
gépek átalakítására, a munkások betanítására legalább 6 hetet kellett szánni. Madarász 
vállalta a profilváltást, hosszas tárgyalások után szerződést kötött a magyar kormánnyal, 
de az osztrák csapatok gyors előrenyomulása miatt a terv nem valósulhatott meg36 

A csepini csata tanulságai alapján Batthyány sem újonccsapatait, sem tisztikarát nem 

34 Eszék jelentőségéről: Kossuth Batthyánynak, 1848. január 9. KLÖM XIV. k. 74. o. Idézi: Szűís. i. m. 
39. o.; Vörös: i. m. 32. o.; Kossuth Batthyánynak, 1848. január 9. Eredeti fogalmazvány, amit nem küldtek el. 
OL H 2. OHB 153. Idézi: Füzes: Batthyány 122. o.; Kossuth Nemegyeinek, Csertánnak, Festeticsnek, 1849. 
január 9. KLÖM XIV. k. 81. o.; Füzes: Baranya és Verőce 188. o.; A dunántúli megyék és Eszék egymásra 
voltak utalva. A szabadcsapatok és népfölkelők - csekély siker reményében - csak eszéki támogatással állhat
tak ellen a támadó osztrák csapatoknak, ugyanakkor Eszék teljes elszigeteléséhez és körülzárásához ezeket a 
megyéket is meg kellett hódítani, mert a Dráva túlpartjára átnyúló erőd onnan állandó utánpótlást kaphatott. 
Visitations Relation. Über die Festung Esseg in Slavonien. OL Filmtár W 790. 

35 Neubauer életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 251. o.; Tüzérségi kimutatás: 1848. december 25. OL H 
75. HM 12932.; Eder a Hadügyminisztériumnak, 1848. december 28. OL Filmtár, Jugoszláviának átadott ve
gyes iratok. 5280. d.; Kimutatás a várban található ágyúkról, 1848. december 23. OL H 2. OHB 1849. 117.; A 
lőszermennyiségre: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 14. uo. 652.; Téves adatot közöl (4500 mázsa): 
Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel. 

36 A dunántúli megyéknek küldött lőszer: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 14. OL H 2. OHB 652.; 
Tévesen 2000 mázsát ír megyénként január 20-án helyesbíti 2 mázsára: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 
20. OL H 2. KPA 593.; Ágyúszállítás: Kossuth Batthyánynak, 1848. december 22. KLÖM XIII. k. 855. o.; 
Batthyány Kossuthnak, 1848. december 24. OL H 2. OHB 6671.; Pécsi lőszergyártás: Batthyány Kossuthnak, 
1848. december 2. OL H 2. OHB 4745. Közli: Baranyai Okmánytár 1848-49. In: Baranyai helytörténetírás 
1973.; Szűts Emil: i. m. 38-39. o.; Bakó Imre. A magyar állami „Országos Fegyvergyár" működése 1848—49-
ben Budapest, 1942. 103-104. o. 
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tartotta alkalmasnak arra, hogy aktívan bekapcsolódjon a Dunántúl védelmébe. Az 51. 
zászlóalj parancsnoka, Welsz őrnagy csúzos fájdalmai miatt átadta a parancsnokságot 
Mittepacher Ágoston századosnak, s gőzfürdős kezelésre Szegedre utazott.3 A 41. 
zászlóalj is vezető nélkül maradt. Vouvermans Ferenc őrnagyot a tisztikarból, legénység
ből és a polgárok közül is többen feljelentették, mert „kis lelkű, gyáva, lehangoló beszé
deket" tartott, Perczel Pál százados a fegyverek kiosztásának elszabotálásával is vádolta. 
Batthyány letartóztatta, majd a hadseregből is elbocsátotta ugyan, de nem folytatta le el
lene a beígért hadbírósági tárgyalást.38 Ez viszont azt jelentette, hogy a várőrség nem 
rendelkezett tapasztalt vezetői állománnyal, törzstiszt alig volt. A csapatok irányítása fő
ként a 91 főtisztre és a 302 altisztre hárult. Az 51. és a 41. zászlóalj, de a Sándor- és 
Wasa-gyalogság élén sem állt alkalmas tiszt, csupán tapasztalatlan századosok, „aminek 
sok rossz következései vannak - köztük fő hogy a törzstiszti tekintély hibázik". Batthyány 
január 10-én - Földváry ajánlása alapján - meg is nevezte Kossuthnak azt a két törzstisz
tet (Földváry Sándor őrnagyot, a szegedi nemzetőrség parancsnokát és a flottillához ki
nevezett Papp Lajos őrnagyot), akik betölthették volna a két zászlóaljnál a parancsnoki 
tisztet. A konkrét javaslat ellenére Kossuth semmivel sem bíztatta, csak azt tanácsolta, 
hogy jó altiszteket léptessen elő, s még törzstisztek kinevezésére is felhatalmazta 
Batthyányi. Törzstiszteknek alkalmas vezetők azonban nem voltak a várban, Batthyány a 
főtisztek nagy részét is képzetlennek tartotta. Január 14-én a „nagyobb operatiókban" 
való részvételt egyenesen új tisztek érkezésétől tette függővé.39 

A tényleges segítségnyújtást az eszéki várból azért sem kockáztathatta, mert Verőce 
megyében csupán Eszék, illetve az annak tőszomszédságában fekvő Rétfalu maradt ma
gyar kézen, a régi közigazgatás felbomlott, a megyei tisztviselők fizetését is az eszéki 
pénztárnak kellett biztosítania.40 Ilyen körülmények között Batthyány elsősorban Eszék 

37 Welsz Csanádynak, 1849. január 9. OL H 75. HM 860.; Golubics százados vallomása: OL H 72. IM Á. 
ü. o. 8. kútfő, 4. tétel; Batthyány Kossuthnak, 1849. január 10. OL H 2. OHB 440.; Batthyány Percnyinek, 
1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; Január 16-án Hadik Gusztávot szegedi térparancsnok
nak akarta kineveztetni: OL H 75. HM 941.; Márciusban nyugdíjazásért folyamodott az őrnagy: uo. 6365.; 
Májusban egri térparancsnoknak nevezték ki: uo. 16886., de áprilisban már a Csallóközben felállítandó hu
szárezred megszervezésére ajánlkozott, uo. 17487.; Életrajzi adatok: Bona: Tábornokok 310. o. 

38Conduite Liste 1849. február 2. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 2. tétel; Életrajzi adatok: Bona: Táborno
kok 373. o.; Perczel vádja: Golubics vallomása, uo. 8. kútfő, 4. tétel; Perczel Pál életrajzi adatai: Bona: Kos
suth kapitányai 466. o.; Mészáros véleménye: - - Batthyánynak, 1849. február 4. OL H 75. HM 1980. OL R 
5.; Batthyány Kázmér iratai, 1. tétel Külügyminisztersége előtti iratok 10.; Kossuth példás büntetést követelt: 
Kossuth Batthyánynak, 1849. január 17. KLÖM XIV. k. 155. o.; Batthyány állítólag főbe akarta lövetni, en
nek ellentmond azonban, hogy január 13-án mentegette Kossuthnak a törzstisztet, aki szerinte nem hazaáruló, 
„amit badarul csevegett azt pulyaságból, kislelkűségből adta magától". OL H 2. OHB 652.; Sokkal elítélőbb 
utólagos véleménye: Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8 kútfő, 6. tétel. 

39 Tiszti kimutatás: Eszéki dandárparancsnokság, 1849. február 3. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 10. tétel; 
Főtisztek névsora: uo. 8. kútfő, 9. tétel; Javaslat a törzstiszti kinevezésre: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 
10. OL H 2. OHB 440.; Uő. Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; Kossuth fel
szólította a két törzstisztet, hogy induljanak Eszékre, de ők visszautasították a megbízást: Kossuth 
Batthyánynak, 1849. január 17. KLÖM XIV. k. 155. o.; Földváry: Általános vallomás, OL H 72. IM. Á. ü. o. 
8. kútfő, 7. tétel; Kossuth válasza: 1849. január 17. KLÖM XIV. k. 156. o.; A főtisztekről: Batthyány Kos
suthnak, 1849. február 1. OL H 2. OHB 1573.; Hadi részvételről: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 14. OL 
H 2. OHB 652. 

40 Szallopek Batthyánynak, OL H 2. OHB 652.; Trebersburg Nugentnek, 1849. január 11. HL Abszolu
tizmuskori iratok. II. Acten des General-Commando Agram. 1849. január 20.; Dahlen Lentulaynak. 1849. ja
nuár 17. uo. 
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védelméért tett meg mindent. A pécsi és mohácsi sóházakból már január elején minden 
sót, pénzt, iratot és letéteményt Eszékre szállíttatott, és parancsot adott arra is, hogy az 
ellenség közeledésére minden közpénztárat és ingó állami tulajdont a várban helyezzenek 
biztonságba. Tolna, Somogy és Baranya megyék összes „mozgó erejének" vezényletét, 
„ befolyása és felügyelete alatt, " Csanády ezredesre bízta, aki a Dráva és Duna mentén 
őrvonalat épített ki. Baranya megye legfrissebben kiállított újoncait „amennyiben már 
nyílt mezőn használhatók", a dunántúli sereghez irányította, a képzetleneket Eszékre 
rendelte. Felszólította a felkelő csapatokat, hogy csatavesztés esetén, vagy túlerő elleni 
visszavonuláskor Baranyába, végül Eszékre húzódjanak vissza és minden álladalmi java
kat, fegyvereket, ágyúkat, muníciót, felszerelést, élelmet stb. a várba szállítsanak.41 

A Dél-Dunántúl magára maradt. Lazar Mamula ezredes január elsején értesítette 
Nugentet, hogy nem csak Letenyét ürítették ki a magyarok, hanem Perczel Mór 
Kanizsáról is magához vont minden erőt. A Zalaegerszeget megszálló Burits - aki a 
helység elhelyezkedését stratégiailag nem tartotta kedvezőnek - már december 31-én 
felajánlotta, hogy megindítja támadását Nagykanizsa ellen. Január 10-én Nugent hadtest
ének egy részével megszállta Nagykanizsát, ott rendezte be főhadiszállását és Burits csa
patait is oda irányította. Nugent jelentős erővel rendelkezett, mert seregéhez vonta Franz 
Dahlen von Orlaburg altábornagy Dráván túli csapatainak egy részét is. Az Anton 
Dietrich tábornok vezette egységek Vasvár megszállása után Zalaapáti, illetve Keszthely 
irányába nyomultak előre és január 10-én már Zalaszentgróton állomásoztak.42 

Somogy megye vezetősége Nugent január 12-i leveléből már értesülhetett, hogy az 
osztrák csapatok következő célpontja szűkebb hazájuk lesz. Dietrich csapatainak köze
ledtére a nemzetőrök visszavonultak Marcaliból Kaposvárra, a katonai ellenállásnak 
semmilyen esélye nem volt. Festetics, a felkelő had szervezője december végén 1000 fel
szerelt gyalogossal és 200 lovassal rendelkezett, januárban ez újabb újonccsapatokkal 
egészült ki, illetve csatlakozott hozzájuk a Zalából visszavonuló 300 vadász. Január 15-
én Burits a megyei bizottmánynak tudomására hozta, hogy I. Ferenc József apostoli 
uralmát kiterjeszti a megyére. A bizottmány a meghódolás mellett döntött és 1849. január 
19-én megfogalmazta hűségesküjét. Január 18-án Dietrich utasítására Ludwig Kaminski 
de Burczymucha alezredes két század gyalogossal, egy század lovassággal és egy rakéta
vetővel megszállta Marcalit, 20-án Czindery László megyei földbirtokos, volt főispán, 
kinevezett császári biztos, két század katonaság kíséretében bevonult Kaposvárra, 21-én 
Heinrich Sebottendorf von der Rose őrnagy egy zászlóalj gyalogsággal, egy század lo-

41 Batthyány Kossuthnak, 1849. január 10., 13. OL H 2. OHB 440., 652. 
42 Burits Nugentnek, 1848. december 31. KA AFA Nugent Corps 1/1/b.; Mamula Nugentnek, 1849. január 

1., uo. 1/2.; Nugent Windisch-Grätznek, 1849. január 10., uo. 1/57., 58.; Dietrich csapatmozdulatai: - -
Nugentnek, 1849. január 9., uo. 1/68/a.; Dahlenről: Gelich: i. m. II. k. 273. o.; Novák: i. m. 168. o.; Kanizsa 
megszállása: 1849. január 10. 10. Armee-Bulletin. OL R 32. Az 1848/49-i forradalomra, szabadságharcra és 
emigrációra vonatkozó nyomtatványok (a továbbiakban: 1848-49-es nyomtatványok). 17. cs. 37., 39.; 
Batthyány Kossuthnak, 1849. január 24. OL H 2. OHB 1179.; Gelich: i. m. II. k. 273. o.; Szeremlei: i. m. II. k. 
16. o.; Schütte: Ungarn und der ungarische Unabhängigkeitskrieg. Dresden, 1850. II. Bd. 187. o.; Der 
Winterfeldzug 1848-49 in Ungarn. Unter dem Commando des Feldmarschalls zu Windisch-Grätz. Wien, 
1851. (a továbbiakban: Winterfeldzug) 142. o.; Kanizsai rendelkezések: Nugent a városi tanácsnak, 1849. ja
nuár 11. HL Abszolutizmuskori iratok. II. Acten des General-Commando Agram. 
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vassággal és két ágyúval megszállta a várost. A felkelő csapatok Nemegyei őrnagy ve
zetésével még az osztrákok megjelenése előtt elhagyták a megyét. 

A táborkari százados a komáromi, szegedi és budai erősítési munkálatokban vett részt 
1848 őszén. Az őrnaggyá előléptetett tisztet december 20-án megbízták azzal, hogy a 
Dunántúlon szabadcsapatokat alakítson, az érintett megyéket pedig felszólították, hogy 
mindenben segítsék és intézkedéseit, rendeleteit haladék nélkül teljesítsék. Seregének 
magját a Hadügyminisztérium biztosította. Nemegyei az ellenállás szervezését a Bakony
ban és Veszprém megyében kezdte, de Pest elfoglalása után megítélése szerint helyzete 
Veszprémben tarthatatlanná vált. Egyesített haderejével Tihanynál átkelt a Balatonon és 
Somogy megyébe vonult. A megye teljes haderejét saját vezetése alá helyezte, s bár na
gyon megvetően nyilatkozott a helyi kormánybiztosok gyávaságáról, maga sem kísérelt 
meg ellenállást, hanern „ sebes marsban " Pécsre vonult.44 

Somogy megye megszállásával az osztrák csapatok közvetlenül Baranya szomszédsá
gában tartózkodtak. Nugent célja az volt, hogy ezt a megyét teljesen körbe zárja, ehhez 
azonban Tolna megyét is fennhatósága alá kellett vonnia. Miután gróf Ferdinand Althann 
ezredes két századdal megszállta Veszprémet, a táborszernagy felszólította, hogy a Szé
kesfehérváron állomásozó Petrichevich Horváth János ezredessel közösen a még meg 
nem szállt területeken számolják fel az ellenállást, és a Duna jobb partján nyomuljanak 
előre. Nugent elképzelése szerint, ha Horváth elfoglalja Szekszárdot, akkor Baranya me
gye ellen három oldalról lehet támadást indítani45 

Nugent túlbecsülte a baranyai ellenállásról szóló híreket. Nagykanizsa megszállásának 
előestéjén a Somogy megyei főispán kérdésére a január 9-én megtartott pécsi közgyűlé
sen döntés született a fegyveres ellenállásról. Csanády ezredes azonban azt is kijelentette, 
hogy csak akkor veszi fel a harcot, ha az ellenség katonai ereje nem nagyobb mint az 
övé, és ha józan számítás szerint a győzelem lehetséges. 1849. január 14-én a megyei vé
delmi bizottmány „ az ellenség tetemesb erejéről értesülvén - a szakértő katonai pa
rancsnokok véleménye alapján is " az ellenállásról lemondott, s határoztak arról is, hogy 
a hadiszereket és álladalmi javakat Eszékre szállítják. Ebben nem csak Batthyány utasítá
sa, és az OHB január 14-i törvényhatóságokhoz intézett parancsa játszott közre, hanem 
az is, hogy a drávai erődöt tekintették annak a megerősített központnak, ahonnan később 

Nugent Festeticsnek, Festetics Nugentnek, 1849. január 12. KA AFA Nugent Corps 1/65.; Marcali meg
szállása: Dietrich Nugentnek, 1849. január 10., 19., uo. 1/82., 97.; Nugent Windisch-Grätznek, 1849. január 
20., uo. 1/101.; Kaposvár megszállása: Sebottendorf Nugentnek, 1849. január 21., uo. 1/109/b.; Nugent 
Trebersburgnak, Horváthnak, Mamulának, 1849. január 22., uo. 1/112., 1/109.; Batthyány Kossuthnak, 1849. 
január 24. OL H 2. OHB 1179. Idézi: Vörös: i. m. 37. o.; Batthyány Kossuthnak, 1848. január 29. OL H 2 
OHB. 1518.; Andrássy Antal: Somogy megye 1848/49-ben. 117. o. In: Borus-Andrássy: Örökség. Kaposvár, 
1974.; Hódoló nyilatkozat: Kaposvár, 1849. január 19. OL H 2. OHB 2146.; Czindery Somogy megye lakosa
ihoz, 1849. január 24. OL R 32. 1848-49-es nyomtatványok. 17. cs. 168.; A magyar felkelőseregre: Festetics 
Kossuthnak, 1848. december 31., 1849. január 15. OL H 2. OHB 39., 834.; Somogy megyei első alispán 
Nemegyeinek, 1849. január 1. Az iratot a Nemegyei per tartalmazza. OL H 84 Hadügyminisztérium. Igazság
ügyi Osztály (a továbbiakban: HM I.ü. o.) 2312. 4. sz. 

Életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 251. o.; Nemegyei erődítési tevékenysége: KLÖM XIII. k. 323., 
618., 813. o.; Megbízatása: KLÖM XIII. k. 821. o.; Somogy megyei működése: Festetics Kossuthnak, 1849. 
január 15. OL H 2. OHB. 834.; Nemegyei Kossuthnak, 1849. február 3., uo. 1619. 

45 Althann Nugetnek, Nugent Althannak, 1849. január 21., 24. KA AFA Nugent Corps 1849. 1/124/a., 
1/124.; Nugent Trebersburgnak, 1849. január 2,2., uo. 1/112.; Nugent tervéről: Batthyány Kossuthnak, 1849. 
január 26. OL H 2. OHB 1274. 
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támadást lehet indítani Baranya megye és a Dél-Dunántúl felszabadítására. Január 15-én 
minderről értesítették az OHB-t is.46 Nemegyei csapataival január 20-án megérkezett 
Pécsre, de az erőviszonyokon ez nem változtatott. Tüzérségi erővel szinte nem rendelke
zett, a magával hozott három 2 fontos ágyút és egy tarackot Pécsen hat 3 fontos ágyúval 
tudta kiegészíteni. A mintegy három zászlóaljat kitevő legénység nagyrészt felszereletlen 
volt és teljesen kiképzetlen. Az őrnagy - látszólag - nagy eréllyel fogott hozzá a védelem 
szervezéséhez. A polgárok fegyvereit Eszékre küldte, a város 1000 szuronyos puskáját 
beszedette és kiosztotta saját csapatainak, január 23-án tüzérségi és gyalogsági gyakorla
tot tartatott. A január 19-én a dunántúli megyék császári parancsnokává kinevezett 
Burits, Majthényi alispánnak 21-én küldött levelében közölte, hogy hamarosan császári 
csapatok fognak érkezni a városba, biztosítsák azok békés bevonulását. Batthyányt hiva
talából felfüggesztették, vagyonát elkobozták. Majthényi másnapra bizottmányi ülést hir
detett, amelyen ismertetni akarta ennek a levélnek tartalmát. Nemegyei megtiltotta, hogy 
az ellenség levele felett tanácskozzanak és arra válaszoljanak, a városi hatóságokat pedig 
felfüggesztette.47 

Megkezdődött az osztrák csapatok felvonulása Baranya megye ellen. Mamula ezredes 
parancsot kapott, hogy 900 gyalogossal, egy század lovassággal, fél lovas üteggel és két 
rakétavetővel Zákonyon keresztül Istvándig nyomuljon előre, ahonnan Pécs, vagy szük
ség esetén Eszék irányába is megindítható a támadás. Az ezredes csapatai január 24-én 
bevonultak Babocsára. Nugent Kaminski ezredes csapatait Kaposvárra rendelte és 
Keszthelyről is várt erősítést. A somogyi székhelyen tíz század gyalogságot, két század 
lovasságot, két ágyút és két rakétavetőt remélt egyesíteni. A táborszernagy biztosra vette 
a sikert: a legkevesebb amit elérhet, az, hogy felszámolja a baranyai ellenállást és a felke
lők maradéka Eszékre menekül.48 

A katonai eseményeket egy téves híradás gyorsította fel. Czindery László január 23-án 
azt jelentette Nugentnek, hogy sem Tolna megye, sem Baranya megye részéről nem kell 
ellenállással számolni, de Batthyány és az „úgynevezett Nemegyey" részéről igen, és 
„ami a legfontosabb, ha a hírek ezt igazolják, Damjanich ezredes 500 emberrel 
Verbászról Eszék .felé húzódik, hogy Nemegyeyvel egyesüljön,... hogy az erődöt kívülről 

Január 9-i közgyűlés: OL H 2. OHB 652. Közli: Baranyai Okmánytár 1848-49. In: Baranyai helytörté
netírás 1973. 368. o.; Január 14—i határozatok: uo. 370. o.; Kopasz Gábor. A baranyai nemzetőrség és ennek 
szerepe 1848^19-ben. In: Baranyai helytörténetírás. 1973. 81-82. o.; Vörös: i. m. 32. o.; Ungár László: Pécs 
1848^19-ben. Pécs, 1934. 24-25. o.; Védelmi Bizottmány az OHB-nak, 1849. január 15. OL H 2. OHB 901. 
Idézi. Szűts: i. m. 40. o.; Eszék fontossága: uo.; az OHB rendelete: 1849. január 14. Közli Pap: Okmánytár II. 
k. 307-309. o. 

Nemegyei haderejéről Náray János: Pécsi krónika 1848-49. In: Baranyai helytörténetírás 1973. 184. o.; 
Kossuth 5000 fős „tökéletesen felszerelt és felfegyverzett" seregről beszélt. Kossuth a Pénzügyminisztérium
nak, 1849. január 28. KLÖM XIV. k. 263. o.; Nemegyei a csapatai gyengeségéről: - - Kossuthnak, 1849. feb
ruár 26. OL H 84. HM I. ü. o. 2312. 9. sz.; Burits kinevezése: KA AFA Nugent Corps I/101/c, 1/101/d.; Fel
szólítása: OL H2. OHB 2146.; Nemegyei intézkedése: Majthényi az OHB-nak, 1849. január 23., uo.; 
Batthyány támogatta és helyeselte határozott fellépését: - - Nemegyeinek, 1849. január 24. OL H 84. HM I. ü. 
0.2312. 7. sz. 
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védelmezze ". Mamula ezredes ugyanezen a napon szintén 3 000-4 000 fős, több ágyúval 
rendelkező baranyai seregről tudósított, azt is hangsúlyozva, hogy Eszékről reguláris 
egységek is érkeztek Pécsre.49 Nugent Windisch-Grätznek január 25-én még jelentősebb 
magyar haderőről írt: a 4 000-5 000 nemzetőrhöz és néhány száz reguláris gyalogsághoz 
Damjanich 600 fővel csatlakozhat, ezek a csapatok 19 ágyúval rendelkeznek, ebből ti
zenkettőt Eszékről szállítottak Baranyába. Megítélése szerint veszélyes ellenállási köz
pont alakult ki Baranya megye déli részén az eszéki erődre támaszkodva, amely azzal 
járhat, hogy az Eszék körül gyengén felszerelt csapatokkal létrehozott laza ostromgyűrűt 
felszámolják, illetve kiszélesítik az ellenállást a Dél-Dunántúlon. Ennek megakadályozá
sára erőátcsoportosítást és gyors támadást határozott el. 

A rendelkezésére álló haderőt azonban nem tartotta elégségesnek, mivel Jellačič, il
letve Windisch-Grätz kérésére Dahlen altábornagyot Zágrábba bocsátotta, hogy a hatá
rőrvidéki katonaságot szervezze meg és vonultassa fel Eszék ellen. Dietrich tábornok 
csapatai - az osztrák főparancsnok utasítása nyomán - már Fehérvár felé meneteltek, 
Nugent ezeket az egységeket Kaposvárra rendelte vissza. Mamula ezredest pedig arra 
szólította föl, hogy Babocsán várja be a további erősítést. O maga Carl Züllich von 
Züllborn ezredesre bízta a Nagykanizsát továbbra is megszállva tartó haderőt. Csapatai
val két részletben, január 25-én és 26-án Iharos-Berényen át vonult Babocsára, ahol ja
nuár 27-én rendezte be főhadiszállását. Dietrich Kaposvárról indult el Pécs felé. Ezzel az 
erővel joggal számított sikerre, hiszen 6 000 gyalogossal, 800 lovassal és 4 üteggel ren
delkezett, ezen kívül még számított Horváth ezredes támogatására is. A katonai fejlemé
nyekről értesítette Dahlent, illetve az Eszék környékén állomásozó csapatok parancsno
kát, Trebersburg vezérőrnagyot, és felhívta a figyelmét arra, hogy az ellenség Eszék felé 
húzódik, tegye meg a szükséges intézkedéseket. Trebersburg a legcélszerűbbnek a táma
dást tartotta, s ennek időpontját január 29-ről 30-ra virradóra határozta meg.50 

Nemegyei, miután kémeitől értesült, hogy az osztrák csapatok elérték Istvándit, Pécs 
feladása mellett döntött, s január 26-án gyors menetben Mohácsra vonult. A hadmozdula
tát ellentmondóan magyarázó őrnagy nem hibáztatható azért, hogy létszámban csekély, 
képzettségben, felszereltségben gyenge seregével nem vette fel a harcot. Batthyány és 

Czindery Nugentnek, 1849. január 23. KA AFA Nugent Corps 1/123/c; Nugent Horváthnak, 1849. ja
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m. II. k. 691. o.; Winterfeldzug 179. o.; Rat Hrvata 135 . o. 
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Dahlennek, uo. 1849. január 28.; Nugent hadereje: Náray: i. m. 185. o.; Csanády is ismerteti: Batthyány Kos
suthnak, 1849. február 2. OL H 2. OHB 1583. 

— 145 — 



Kossuth azonban azt várta tőle, hogy egyesül az eszéki sereggel és így nem csak a vár si
keres védelmét biztosítja, hanem a támadó hadmüveletek lehetőségét is megteremti. 
Batthyány arra utasította Nemegyeit, hogy ha a túlnyomó erő elől visszavonulni kényte
len, akkor Siklós, Dárda, Bellye irányában „fokonként" vonuljon Eszék alá. A kor
mánybiztos felháborodva értesült arról, hogy az őrnagy a dél-dunántúli megyék újoncál
lományával, lovas csapataival, az eszéki zászlóaljak számára készített ruházatokkal, 
felszereléssel Mohácsra vonult vissza, ahonnan a hírek szerint Szegedre akarja seregét 
vezetni. Újabb futárt küldött Nemegyeihez és parancsát megismételve felhívta az őrna
gyot, „ azonnal vonuljon minden erejével, semmit el nem hagyván a legegyenesebb úton 
Dárdára Eszék alá, ha egy betűben eltér Ön ezen parancstól, mint vezényletre érdemte
lent hadi törvényszék eleibe állíttatom s főbe lövetem!" Egyben felszólította Batthyány 
Csapó Vilmos ezredest, a tolnai nemzetőrség Mohácson tartózkodó parancsnokát is, 
hogy ha az őrnagy az utasításnak ellenszegülne, tartóztassa le, küldje fogolyként Eszékre, 
ahol haditörvényszék előtt fog felelni bűneiért, s ő maga vegye át a had vezényletét. Az 
OHB-tól is erélyes fellépést várt ez ügyben. 

Nemegyei, serege gyengeségének tudatában, ravasz óvatossággal olyan helyet válasz
tott magának állomáshelyül, ahonnan a katonai helyzet'kedvezőtlenné válásával kockázat 
nélkül visszavonulhat: Mohácsról Horváth ezredes előrenyomulása esetén átkelhet a Du
nán, és ha az eszéki várőrséggel közösen indított hadművelet sikerrel jár, akkor onnan is 
be tud kapcsolódni a harcokba. Ha azonban Dárdára vonul, Trebersburg csapatainak 
gyűrűjébe kerülhet. Ilyen megfontolások alapján kategorikusan visszautasította 
Batthyány felszólítását, hangsúlyozva, hogy ő egészen addig csak a Honvédelmi Bizott
mánynak és a Hadügyminisztériumnak engedelmeskedik, míg a kormánybiztos nem mu
tatja fel azt a felsőbb rendeletet, mely szerint az ő parancsnoksága alá helyezték csapata
it. Addig azonban nem engedelmeskedik, törvényszék elé sem állítható. A kialakult 
helyzetért Batthyányt vádolta: nem küldött segítséget, amellyel Pécset sikeresen védhette 
volna. Azt is hangsúlyozta, hogy az Eszéket körülzáró csapatok hátba támadásával na
gyobb szolgálatot tehet, mint ha Dárdára vonulna. Döntése előtt azonban fel akarta mérni 
az eszéki vár helyzetét. A csapatok parancsnokságát átadta Nitzky őrnagynak, aki 
Batinára, a dunai átkelőhelyhez vonult, ő maga Csapó ezredessel Eszékre utazott. Eder 
várparancsnok sötét képet festett a vár helyzetéről - azt nyilatkozta, hogy ha 2 000 ember 
bevonul a várba, nem tudja őket elszállásolni, a vár élelmezése csak 4 000 emberre, a 
muníció pedig csak 8 napi ostromra elég. Az összeült haditanácson olyan döntés szüle
tett, hogy Nemegyei nem vonul a várba, hanem csapatai egy részével Bellyénél állomá
sozik az esetleges batinai átkelés biztosítására. Ekkor egy Bács megyéből érkezett futár a 
rácok ellen Zomborba kért segítséget. Batthyány beleegyezett, hogy Nemegyei a város 
megsegítésére Bácsba induljon, az őrnagy rendelkezésére bocsátotta a felkelő megyék 
lovasságát, Nemegyei viszont ígéretet tett arra, hogy gyalogságának és tüzérségének egy 
részét Eszékre irányítja. A megállapodást nem tartotta be, 1849. február 1-je és 3-a kö
zött teljes haderejével átkelt a Dunán, a szállításra használt tutajokat elsüllyesztették és 
Bezdánban 200 fős őrséget állítottak fel. l 

51 Nemegyei kivonulása Pécsről: Náray: i. m. 184. o.; Kossuth rendelete a dunántúli megyékhez, 1849. ja
nuár 24. KLÓM XlV.k. 206.; Az OHB Magyarország minden törvényhatóságának, 1849. január 25. Közli: 
Pap'Okmánytár II. k. 332-335. o.; OL R 32 1848-49-es nyomtatványok. 17. cs. 175.; Batthyány rendeletei: 
Batthyány Kossuthnak, 1849. január 26. OL H 2. OHB 1274. Idézi: Vörös: i. m. 35. o. Közli: Baranyai Ok-
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Baranyában minden ellenállás megszűnt. Január 28-án az osztrák csapatok megszáll
ták Szigetvárt, 29-én előkészítették Pécs elfoglalását, 30-án a gróf Pálffy János és 
Dietrich tábornokok által vezetett csapatok birtokba vették Baranya központját. A csapa
tok nélkül marad parancsnok, Csanády Eszékre vonult vissza. Meszéna Károly alezredes 
az 1. honvéd vadászezred 1. osztályának parancsnoka csapataival szintén a várba húzó
dott.52 Àz eszéki erőd tartotta még magát, de a városban már Trebersburg parancsolt. 

Az eszéki vár ostromának kezdete (1849. január 30 - 1849. február 4.) 

Nugent Baranya megye elfoglalására kidolgozott tervében fontos elemként szerepelt 
az is, hogy egyidejűleg Eszék ellen is meginduljon a támadás, megakadályozandó, hogy a 
várőrség segítséget nyújthasson, illetve a baranyai felkelők a várat támaszpontnak hasz
nálhassák. Trebersburg vezérőrnagy a Zágrábi főhadparancsnokságtól minden lehetséges 
támogatást megkapott. A Jellačic horvát bán által október 28-án kinevezett teljhatalmú 
biztos Giorgijevics is segítette pénzzel, fegyverszállítással, élelmezéssel, térképek szer
kesztésével. Trebersburg az eszéki külvárosok megtámadása mellett döntött, amelyek 
elfoglalása a vár tényleges ostromának előfeltételét jelentette. Utasítása szerint három 
oszlopban vonultak föl a határőrcsapatok, a jobbszárnyat Cyril Hallavanya von 
Radovichic ezredes vezette, a balszárnyat ő maga, a derékhadat Friedrich Van der Null 
ezredes. Az egyes csapatok távoli állomáshelyük és a téli útviszonyok ellenére január 29-
ről 30-ra virradóra időben elfoglalták a kijelölt helyüket.53 A várható támadásról a várőr
ségnek is tudomása volt. A január 15-én Pécsre érkező futár arról számolt be, hogy a 12-
13 000 fős osztrák csapatok célja nem csupán Baranya megye megszállása, hanem az 
eszéki vár elfoglalása is. A Nugent által Trebersburgnak címzett levélből az is kiderült, 
hogy a szlavóniai erők még január vége előtt támadásba lendülnek. 

mánytár 372-373. o.; Ismételt felszólítása Nemegyeinek: OL H 84. HM I. ü. o. 2312. 8. sz.; Nemegyei vála
sza: - - Batthyánynak, 1849. január 26. OL H 2. OHB 1518.; Rendeletei, eszéki tartózkodása: - - Kossuthnak, 
1849. február 3„ 26., uo. 1619.; OL H 84. HM I. ü. o. 2312. 9. sz.; Bírálata: Szűts: i. m. 41. o.; Bács megyébe 
távozása: Batthyány Kossuthnak, 1849. február 2. OL H 2. OHB 1583.; Átkelése a Dunán: Dietrich 
Nugentnek, 1849. február 6. KA AFA Nugent Corps 1849. 2/29/b.; Nemegyei baranyai-eszéki működéséről 
beszámol egy szigetvári osztrák kémjelentés is: HL Az 1848—49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 
11/78/a.; KA AFA Nugent Corps 1849.1/144.; Baranyai-eszéki események: MTA Kézirattár. Történelem 2. r. 
357/2.; Egyes feldolgozások úgy állítják be, hogy Nemegyeit Nugent kényszerítette a Dunán való átkelésre. 
Rüstow. i. m. I. k. 236. o.; Horváth: i. m. II. k. 285.0.; Várady: i. m. II. k. 693. o.; Bösendorfer: i. m. 405. o. 

52 Pécs megszállása: Nugent Windisch-Grätznek, 1849. január 29., 31. HL Az 1848^19. évi forradalom és 
szabadságharc iratai. 11/78.; KA AFA Nugent Corps 1/152.; HL Az 1848-49.évi forradalom és szabadságharc 
iratai. 11/265.; Batthyány Kossuthnak, 1849. február 1., 2. OL H 2. OHB 1573., 1583.; 19. Armee-Bulletin 
OL R 32. 1848^9-es nyomtatványok. 1849. január 30. 17. es. 192., 194-199.; Figyelmező, 1849. február 7. 
15. sz. 57. o.; Tegzes: i. m. 421. o.; William H. Stiles: Austria in 1848-49. New York, 1852. II. k. 181. o.; 
Winterfeldzug: 199. o.; Nugent rendeletei: 1849. január 31. KA AFA Nugent Corps 1/151.; Sebottendorf őr
nagy Pécs polgármesterének, 1849. február 1. 1848/49-es nyomtatványok. OL R 32. 18. es. 4.; Ungar: i. m. 
25-26. o.; Kopasz: i. m. 82. o.; Hódoló okirat: Közli. Várady: i. m. II. k. 691. o.; Náray: i. m. 185-186. o.; 
Csanádyról: az OHB-nak, 1849. január 30. OL H 2. OHB 1521.; Vörös: i. m. 37. o.; Kopasz: i. m. 82. o. A 
törzstiszt a várból megszökött, február 6-án jelentkezett Pécsen Sebottendorf őrnagynál. Magyarázkodása 
azonban az osztrák vezetők számára nem tűnt meggyőzőnek. Csanády Nugentnek, KA AFA Nugent Corps 
1849. 2/56.; A vadászcsapatokról: Balek Frigyes vallomása OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 4. tétel; Meszéna 
életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 236-237. o. 

3 Trebersburg Dahlennek, 1849. január 30. HL Az 1848^19. évi forradalom és szabadságharc iratai. 
11/140. 
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Az ellenséget a külvárosok vonalán kellett feltartóztatni. A nagy fáradsággal kiépített 
sáncok azonban annyira kiterjedtek voltak (több mint 3 000 öl), hogy megvédésük csak 
jelentős létszámú csapatokkal lett volna lehetséges. A főként horvátok és szerbek által 
lakott alsóvárost a 36. zászlóalj szállta meg Rácz Sándor vezetésével, a felsővárosban az 
50. zászlóalj két századát szállásolták el még 1848 október végén. A polgári lakossággal 
való ellentétek miatt Eder a várba rendelte őket, s helyüket a Zanini-századok, majd azok 
elvonulása után, az 51. honvéd zászlóalj foglalta el Mitterpacher százados vezetésével. A 
városok házaiban elszállásolt katonák - parancsnokaik elképzelése szerint - riadó esetén 
időben elfoglalhatták védelmi helyüket, az előőrsöket ugyanis olyan távol állították fel, 
hogy jelzésük esetén kellő idő álljon rendelkezésre. 

Rácz Sándor - aki a külvárosi csapatok parancsnoki tisztét töltötte be - egyjanuár 21-
én, vagy az azt követő napokban elfogott ellenséges levél alapján közölte a tisztekkel, 
hogy a két város megtámadása 25-ére várható. A századok a sáncokban aludtak, de a tá
madás elmaradt és a következő éj hasonlóan eseménytelenül telt. Január 27-én és 28-án 
kisebb előőrsi csatározásokra került sor a tényei erdőnél, amelynek nyilvánvaló célja a 
magyar csapatok fárasztása, illetve erejének kipuhatolása volt. A dandárparancsnok janu
ár 27-i napiparancsában részletesen szabályozta a riadót. Az alsóvárosi és felsővárosi te
rületi parancsnokok saját belátására bízta, hogy csapataikkal az ellenséggel szemben csak 
védelmezőleg, vagy pedig támadólag lépnek fel. A legrosszabbra is számítva szabályozta 
a visszavonulást is, aminek „rendben harcolva" kell megtörténnie. Az ellenség feltartóz
tatására a visszavonuló egységeket a várból a mellvédekről erős tüzérségi tűzzel támogat
ják, de a harcoló csapatok feladata, hogy a leggyakorlottabb katonákból különítményeket 
hozzanak létre, amelyek szuronyrohammal tartják távol az ellenséget.54 

1849. január 30-án hajnali 5-kor kisebb előőrsi csatározások után Van der Null ezre
des ágyúlövésének jelére összehangolt, egyidejű támadás indult a három külváros ellen. 
Trebersburg öt oldalról közelítette meg a vár körzetét: Kravica felől nyolc, Csepin felől 
tizenkét, Derzsemica felől hét és fél, Ténye felől hat, Szarvas felől hét századnyi gyalog
ság indult rohamra. Az alsóváros elleni támadás olyan heves volt, hogy mire az előőrsök 
riadóztatták a városban elszállásolt csapatokat, a helyszínre nyargaló Rácz csak a tényt 
ismerhette el, hogy a sáncokat az ellenség elfoglalta. A városba betört határőr egységek 
erős puskatüzzel árasztották el a felfejlődő magyar csapatokat. A szemtanú szerint a 36. 
zászlóalj csak azért nem szenvedett komolyabb veszteséget, mert a sötétben az ellenség 
nem tudott jól célozni. Rácz utasítást adott katonáinak, hogy szóródjanak szét és házak, 
kerítések fedezékéből próbálják a támadást feltartóztatni. Batthyány a civil lakosságtól a 
fegyvereket begyűjtette, de a rendelkezést sokan kijátszották: a horvát lakosság padlások
ról, házak ablakaiból, kerítések mellől tüzelt a magyarokra. Csolnoky Imre százados sze
rint még nők is lőttek. Ez teljes zavart okozott, a település kiterjedtsége és tervezetlen, 

A csapatok elhelyezkedése: Uibergabe 13-14. o.; Baranyai-eszéki események: MTA Kézirattár. Törté
nelem. 2. r. 357/2.; A várható támadásról: Hengl Pál hadnagy vallomása, OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 4. té
tel; Dessewffy: Napló. OSZK Kézirattár Quart. Hung. 4111. IV.; Előcsatározások: Csolnoky vallomása, OL H 
72. i. m. Á. ü. o. 8. kútfő, 5. tétel; Csatározások célja: Kristóf László vallomása, uo. 8. kútfő, 4. tétel; Sáncok
ról: Csolnoky vallomása, uo. 8. kútfő, 5. tétel; Golubics vallomása, uo. 8. kútfő, 4. tétel; Kosanovič: i. m. 157. 
o.; Rat Hrvata 128. o.; Trebersburgot a külvárosokbant tett védelmi előkészületekről szóló hírek is a támadás 
megindítására sarkallták: - - Dahlennek, 1849. január 30. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 
iratai. 11/140.; Földváry parancsa: Eszéki dandárparancsnokság. Parancskönyv. 1849. január 27. HL Filmtár 
206.d. 
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zegzugos, középkorias építészeti képe megfelelő terepet kínált ahhoz, hogy a határőrök a 
magyar katonák hátába kerüljenek. Rácz még idejében elrendelte a visszavonulást. A fel
sővárost is több oldalról támadták. Batthyány korábban javasolta az ottani parancsnok (a 
szerinte öreg és gyáva százados) leváltását, de sem Földváry sem Eder nem intézkedett. 
Itt sem tartott sokáig a harc, a csapatok későn kezdték meg visszavonulásukat, sokan 
foglyul estek. Reggel 6 órára mindhárom külváros az ellenség kezére került. A középüle
tekre császári, a magánépületekre horvát zászlót tűzött ki az örömittas horvát lakosság. 

A jelentős túlerővel rendelkező ellenséget ilyen kiterjedt vonalon, szétaprózottan nem 
lehetett feltartóztatni, különösen úgy, hogy a polgári lakosság is bekapcsolódott a har
cokba. A várból katonai segítséget nem kaptak. Földváry azonban nem mondott le a 
külvárosokról. A nagy összevisszaságban visszaözönlő csapatoknak a vár kapuit nem 
nyittatta meg, hanem parancsot adott, hogy a vártéren (glacis) kertek és fasorok fedezé
kében rendezzék soraikat, ő pedig az alsó és felsővárost ágyútűzzel árasztotta el. Mindkét 
város ellen ellentámadás indult. Az alsóvárost a 36. zászlóalj önkéntesei, az 50. zászlóalj 
6. százada és a Sándor-gyalogság rohamozta meg. A város szélén lévő házakat felgyújtot
ták, de az előretörő vasas lovasság elől kénytelenek voltak visszahúzódni a várba. A fel
sőváros ellen az 50. és az 51. zászlóalj két-két százada és 50 tolnai lovas yonult fel 
Földváry vezetésével, aki először az 51. zászlóalj csapatainak parancsolt rohamot, de 
azok - vallomása szerint - a dobszóra ki sem mozdultak helyükből. Ezután az 50. zász
lóalj katonáinak tartott lelkesítő beszédet, hangsúlyozva, hogy a kormány megszüntette a 
Hunyadi nevet, de „ itt az alkalom, hogy e név most végbe vijendő dicső tettek által raj
tuk öröklődjék ", még a szabad rablást is engedélyezte nekik. Személyesen vezette a ro
hamot, de alig érték el az első házakat, az ellenség puskatüzére a Hunyadi-gyalogság 
egész legénysége fedezéket keresve szétszaladt „mindegy satirát csinált a rohamból". A 
tolnai huszárok is visszavonultak. A dandárparancsnok minden erőfeszítése ellenére 
képtelen volt újabb rohamot kikényszeríteni. Ilyen körülmények között Csanády és Rácz 
is az újabb roham ellen érvelt, a csapatok déltájban visszavonultak a várba.56 A magyarok 

Támadó csapatok hadrendje: Kosanovič: i. m. 161. o.; Rat Hrvata 131-132. o.; Vezetői: Winterfedzug 
232. o.; Figyelmező. 1849. február 7. 15. sz. 57. o.; 21. Armee-Bulletin OL R 32. 1848/49-es nyomtatványok. 
14., 17., 19., 23-25.; Külvárosok elfoglalása: Dahlen Weldennek, 1849. február 1. HL Az 1848^9. évi forra
dalom és szabadságharc iratai. 11/365.; Batthyány Kossuthnak, 1849. január 30. OL H 2. OHB 1505.; Ennek 
alapján ismerteti Füzes: Batthyány 124. o.; Baranyai-eszéki események. MTA Kézirattár. Történelem 2. r. 
357/2.; Alsóvárosi események: Szabó János és Csolnoky vallomása, OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 4. tétel, 8. 
kútfő 5. tétel; Kis létszámú védelmi egységgel magyarázza a vereséget: Uibergabe 21-22. o.; Sisič: i. m. 108. 
o.; Thim: Délmagyarország önvédelmi harca 1848^19-ben. I. k. Bács-Bodrog megyei és szerémvégvidéki 
események. Zombor, 1887. (a továbbiakban: Thim: Délmagyarország); Vörös: i. m. 36-38. o.; Szeremlei: i. m. 
H. k.35-36. o.; Johann Alexander Belfert: Der Ungarische Winterfeldzug und die octroyierte Verfassung. 
Prag, 1867-69. II. k 312. o.; A polgári lakosság szerepét emeli ki Gelich: i. m. II. k. 334. o.; Kopasz: i. m. 82. 
o.; A katonaság gyávaságát hangsúlyozza Szűts: i. m. 42. o.; Földváry: Rendes vallatási jegyzőkönyv, 1849. 
május 21. (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; Komoly tüzérségi előkészí
tést feltételez Arthur Frey: Ludwig Kossuth und Ungarns neueste Geschichte. Mannheim, 1849. II. k. 234. o.; 
Várady úgy állítja be, hogy a harcnak azért lett olyan gyorsan vége, mert Batthyány a városokat akarta kímél
ni. Várady: i. m. II. k. 693. o.; A szemtanú leírása: Eszékvár 1849. január és február hóban. írta egy 52. zász-
lóaljbeli honvéd. In: Egerváry Ödön: (szerk.) Honvédvilág. Pest, 1868. II. k. 162-163. o. 

Csolnoky vallomása: OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 5. tétel; Földváry: Általános vallomás, uo. 8. kútfő, 
7. tétel; A február 12-én tartott haditanácson forrásértékű nyilatkozatok hangzottak el a vár ostromához kap
csolódó eseményekről, a tisztikarról, legénységről stb., amelyet az ott készített jegyzőkönyv tartalmaz, uo. 8. 
kútfő, 10. tétel (a továbbiakban: Haditanács jegyzőkönyve); Trebersburg többszöri heves támadásról számol 
be Dahlennek: 1849. január 30. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 11/140.; A Hunyadi-
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vesztesége a nap folyamán elég jelentősnek tekinthető, összesítve 267 fő. A legnagyobb 
vérveszteséget az 51. zászlóalj (6 halott, 18 sebesült, 167 „elveszett") és a 36. zászlóalj 
(48 halott, 2 sebesült, 4 fogoly, 15 eltévedt ) szenvedte. Az ellenség vesztesége jelenték
telen volt, 4-5 halott, 34 sebesült.57 

A külvárosok lövetése egész nap folytatódott. Délután 5 és 6 óra között Trebersburg 
követet küldött a várba, a követet a városi polgárok 8-9 fős küldöttsége is elkísérte. A 
kormánybiztos, a várparancsnok, és több tiszt a külső várkapu előtt fogadta a delegációt, 
amelynek vezetője átnyújtotta Batthyánynak Trebersburg levelét. A levélben Trebersburg 
felhívta a gróf figyelmét, hogy Eszék várának helyzete egyre kedvezőtlenebbül alakul, és 
I. Ferenc József nevében ünnepélyesen felszólította: „Eszék várát, amelyet egy jelenleg 
illegitimitásba került párt bízott Önre, az osztrák állam egyedül jogos uralkodója csapa
tainak becsületes capitulâtio útján adja át... " Az osztrák parancsnok levele második ré
szében a felsővárosi polgárok érdekében kérte a kormánybiztos közbenjárását, akik vá
rosuk megkíméléséért esedeztek: „... a politikai pártérdekeket a közjó érdekében tegye 
félre, ezért ajánlom Önnek, hogy a felsővárosi polgárság követsége által átadott írást 
baráti módon vegye figyelembe és kérem, hogy gondolja meg, valamennyien a cselekede
teinkért nem csak a kortársaknak, hanem a jövőnknek is felelősséggel tartozunk. Az em
beriesség minden időkben a legszebb erény volt. " 

Trebersburg nem teljesen önzetlenül vette védelmébe a polgárokat, hiszen a katolikus 
lakosságú felsővárosban volt a verőcei megyeháza, ott tartották a gyűléseket, és ott ren
dezték be az osztrák főhadiszállást is. 

Batthyány határozottan megtagadta a kapitulációt: „tudja mi a kötelessége" - vála
szolta a követnek - s hozzátette, a várat „semmi feltétel alatt nem adja fel". A polgárok
kal pedig közölte, hogy megkíméli városukat, ha kivonul onnan az ellenség.58 

A külvárosok elfoglalását nem tartotta végzetesnek, csupán vesztett csatának nevezte. 
A belső várnak, vagy fővárnak nevezett erőd önálló védelmi egységet képezett. Ebben 
szerepet játszottak politikai és erődítési szempontok egyaránt. Már a XVII. század végé
től, tehát a modern erőd kiépítése előtt, de különösen a XVIII. században, Eszék fontos 

csapat gyávaságát Batthyány is kiemeli: - - Perényi Zsigmondnak, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. 
kútfő, 6. tétel 

Kimutatás - egységekre lebontva - az 1849. január 30. és február 2. közötti időszakról. OL H 72. IM Á. 
ü. o. 8. kútfő, 10. tétel; Eltérő veszteséget jelöl meg Földvári mind az Általános vallomásában, mind a Jegyző
könyvben, uo. 8. kútfő, 7.tétel, 8. kútfő, 8.tétel; Batthyány Kázmér az „eltűnt", „eltévedt" kategóriákba sorolt 
személyeket hadifogságba esetteknek tekintette, számukat 150 főre becsülte. Batthyány Kossuthnak, 1849. 
február 2. OL H 2. OHB 1583.; Csak 100 főre becsüli a hadifogságba esetteket a szemtanú leírása: 
Magyarische Revolution im Jahre 1848 und 1849. Schilderung der damaligen Zeiterreignisse in Ungarn und 
Siebenbürgen Von einem Augenzeugen. Pest, 1852. 99. o., v. ö. Figyelmező, 1849. február 13. 20. sz. 78. o.; 
A foglyok száma legalább 200 volt. Nagy nehézséget okozott elhelyezésük, mert a szlavóniai kis erődök 
(Bród, Ó-Gradiska, Uj-Gradiska) nem voltak alkalmasak arra, hogy sok rabot befogadjanak és nem is állt ren
delkezésre megfelelő őrszemélyzet; erre a Károlyvárosi erőd sem volt alkalmas. Dahlen az osztrák Hadügy
minisztériumnak, 1849. február 5. HL Abszolutizmuskori iratok II. Acten des General-Commando Agram.; 
164 volt honvédet irányítottak a bródi várba, ahonnan százat Ó-gradiskába küldtek át. Új-Gradiskában 33 
személyt helyeztek el. Trebersburg Dahlennek, Dahlen Trebersburgnak, Dahlen az osztrák Hadügyminisztéri
umnak, 1849. február 4. 7., 8., uo. 

Trebersburg levele: OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő 10. tétel, 8. kútfő 2. tétel; A követjárás: Földváry: 
Általános vallomás, uo. 8. kútfő, 7. tétel; Batthyányi Percnyinek, 1849. május 29., uo. 8. kútfő, 6. tétel; Rat 
Hrvata 134. o.; Batthyány válasza a polgároknak: Dessewffy: Napló 1849. február 1. OSZK Kézirattár Quart. 
Hung. 4111. IV. 
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kormányzati hivataloknak adott otthont. Ezek elhelyezése miatt az eredeti városmagból 
kiköltöztették a lakosságot. A török korban előváros szerepét játszó területen keletkezett 
a Dráva folyásának irányában a felsőváros, majd 1698-ban az alsóváros. A városokat a 
vártól több mint egy kilométerre építették, hogy fejlődésüknek megfelelő teret biztosítsa
nak. Ugyanakkor védelmi, főként tüzérségi szempontból is fontos volt, hogy a vár falai
nál, sáncainál széles szabad terület keletkezzen. így az ellenállás a vár felépítésénél fogva 
egyáltalán nem volt reménytelen. Batthyány azt is tudta, hogy szabályszerű ostromot az 
ellenség nehéz ágyúk nélkül nem kezdhet, azokkal pedig tudomása szerint még Nugent 
sem rendelkezett.59 

A magyar tüzérség két napon át megszakítás nélkül lőtte a külvárosokat, de a legcse
kélyebb eredményt sem érték el. Mindössze egy-két lövés talált. A felsővárosban két ház 
gyulladt ki, február l-jén az alsóvárosban romboltak le három épületet, február 2-án a két 
város között, a Dráva partján felhalmozott hordófát gyújtották föl. A lehangoló ered
ménytelenség láttán a vár vezetése felfüggesztette a további ágyúzást. Az osztrák csapa
tok három és hat fontos ágyúikkal a várban kárt nem okozhattak, de a külvárosokat beve
hetetlen erőddé alakították át. A sáncokat megerősítették, a vár irányába újakat építettek, 
minden utcában akadályokat emeltek. Trebersburg február 4-én büszkén jelentette, hogy 
minden ellenséges támadást képes visszaverni és amint megérkezik a nehéztüzérség, of
fenzívába kezdhet.60 Annál is inkább számíthatott sikerre, mert a vár megerősítése érde
kében nem történt semmi. 

Ezt Batthyány is elismerte: „Igaz, hogy gyenge pontjai is vannak, hogy annak jókar-
bantartására régóta kevés gond vagy pénz fordíttatott, az utolsó várparancsnok eleve 
nem is tett semmit a hiányok kiigazítására". Ilyen állapotban - megítélése szerint - hosz-
szabb védelemre, „kivált erélyes ellen" alkalmatlan. A vár felépítése a Dráva felől nem 
fejeződött be. Intézkedések sem történtek ennek érdekében, mivel a támadást Szlavónia 
felöl várták. Átfogó, több oldalról meginduló hadműveletre nem számítottak. A vár egyes 
részei siralmas állapotban voltak. Akadtak olyan helyek, ahol a külső árok mélysége -
folyamatos tisztítás hiányában - alig 4 láb volt, a belső sáncot óvó, mellvédek nélküli 
palliszádok oly távol helyezkedtek el egymástól, hogy egy ember is átfért köztük.61 

59 Batthyány értékelése: - - Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; 
Trebersburg a külvárosok elfoglalását csupán az eszéki vár körül kialakított szoros ostromgyürünek tekintette. 
- - Dahlennek, 1849. január 30. HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 11/140.; Nugent ha
sonlóan tudósítja Windisch-Grätzet: 1849. január 31. KA AFA Nugent Corps 1/152.; Szűts: i. m. 42. o.; A 
külvárosok kialakulása, fejlődése: Mažuran Ive: Osijek Osijek, 1978. 28-29. o.; Johann Csaplovics: 
Slavonien und zum Theile Croatien. Pesth, 1819. 23. o.; Engel: Geschichte des ungarischen Reichs und seiner 
Nebenländer. Halle, 1798. II. k. 255. o.; Mažuran Ive: Najstarij Zápisník opéine Osijek - Tvrdá od 1705 da 
1746. Osijek, 1965. 14-26. o.; Dr. Stjepan Sršan: Zápisník opéine Osijek - Tvrdá od 1745 da 1771 godine. 
Osijek, 1987. XI-XIV. o.; Jól jellemzi az egyes városok és a vár távolságát az, hogy amikor Mária Terézia 
1746. augusztus 26-án felvetette a három város egyesülését, az összeült bizottság azért nem javasolta ezt, mert 
túl messze volt a vártól és a polgárok ősszel és télen elsüllyedtek a sárban. Bösendorfer: i. m. 388. o. A szá
zadvégen a városokat lóvasút kötötte össze. 

60 Trebersburg Dahlennek, 1849. február 4. HL Abszolutizmuskori iratok. II. Acten des General-
Commando Agram.; Dahlen Jellačiénak, 1849. február 6., uo.; Figyelmező, 1849. február 13. 20.sz. 78. o.; 
Helfert: i. m. II. k. 313. o.; Rat Hrvata 133. o.; Dessewffy nem tünteti fel ennyire sikertelennek a magyar tüzér
séget, leírása szerint a felső- és alsóvárost „számtalanszor" felgyújtották, de az ellenség a tüzet mindig gyorsan 
eloltotta. 1849. február 1. Napló OSZK Kézirattár. Quart. Hung. 4111. IV. 

61 Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6.tétel; Golubics vallomása: uo. 
8. kútfő, 4. tétel; Baranyai-eszéki események: MTA Kézirattár. Történelem. 2. r. 357/2.; Glavas beszéde a 
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A vár erődítési munkálataihoz jelentős összegre lett volna szükség. Batthyány - a hadi 
helyzet komolyabbra fordulásával - szinte folyamatosan ostromolta az OHB-t pénzse
gélyért. A Kossuth által Eszékre rendelt pénztárnok csupán 120 000 forinttal érkezett. 
Január 10-én a kormánybiztos azt kérte, hogy „legalább száz ezer forintokat" küldjenek 
neki, 14-én igényét megismételte. Kossuth válaszában bíztatta Batthyányi, „nem enged
jük magunkat annyira elzáratni Eszéktől, hogy pénzt ne küldhessünk... ", de azt is közöl
te, hogy a kormány nem rendelkezik bankjegyekkel, mert a Debrecenbe való költözés 
miatt a bankműhely nem működött. Az igényekhez képest jelképes összeget bocsátott a 
kormánybiztos rendelkezésére, 40 000 forintot százas címletekben. Nem csak a pénzhiány 
okozott gondot, hanem az is, hogy a kis címletű bankjegyek teljesen kifogytak. Az eszéki 
Központi Védelmi Bizottság 2 000 tíz és 3 000 húsz egységértékű pénzcédula (assignata) 
kinyomtatásáról rendelkezett, amivel Gorjupp gazdag kereskedőt bízták meg62 

A rendelkezésre álló pénzösszeget szinte teljes egészében felemésztette a vár élelme
zése. A Hadügyminisztérium felszólítására Batthyány december 27-én szerződést kötött 
kereskedőkkel és szállítókkal, így december végétől megkezdődhetett a vár raktárainak 
élelmiszerrel való feltöltése. Az OHB-nak küldött melléklet szerint 76 694 forintot köl
töttek, február elején mindössze 70 000 forint tartalék maradt. Ez az összeg még kéthavi 
zsoldra sem volt elegendő, mivel a tiszti és legénységi állomány havi illetménye 50 000 
forintot tett ki. Január 29-én ismét az OHB-hoz fordult, remélve, hogy a Debrecenben 
ismét működésbe lépett bankóprések lehetővé teszik a segélyt. Kérését azzal is nyomaté
kosította, hogy a feltöltött hadipénztárt nem csak a várőrség zsoldjára, ruházatára, hanem 
a mozgó nemzetőrség és a várvédelemhez csatlakozó mozgó szabadcsapatok fizetésére is 
fel kell használni.63 Mindhiába. 

A védelmi munkálatokat akadályozta a csapatok száma és siralmas állapota is. 
Földváry a külvárosok elfoglalása után a fővárban az őrszolgálatot a katonai szabályok 
szerint szervezte meg. A várőrséget három részre osztotta: egy részük a vár különböző 
pontjain (Festungwerke) látta el a tényleges szolgálatot, a tartalékot a vártéren helyezte 
el, fegyverben, teljes riadókészültségben, a fennmaradó létszám a pihenőidejét töltötte. 
Az őrséget hat óránként váltották. Földváry beismerte, 24 óra alatt alig 4 órányi tényleges 
pihenőidő jutott a legénységnek. Batthyányi maga is túlzott óvatossági intézkedésnek 
vélte ezeket, feleslegesnek tartotta tartalék létrehozásával fárasztani a legénységet.64 

haditanácsban: uo. 8. kútfő, 10. tétel; Alföldi Hírlap, 1849. március 18., 23. sz. 85. o.; Nemegyei azt állítja, 
hogy a vár védelmi munkálatai nagyon elhanyagoltak voltak, ezért felajánlotta Batthyánynak, hogy átveszi az 
erődítések irányítását. Ezt azonban a kormánybiztos visszautasította. Batthyány Kossuthnak, 1849. február 26. 
OL H 84. HM I. ü. 0.2312. 9sz. 

62 Batthyány Kossuthnak, 1849. január 10., 14. OL H 2. OHB 440., 652.; Kossuth Batthyánynak, 1849. 
január 17. KLÖM XIV. k. 156. o.; Batthyány Kossuthnak, 1849. január 24. OL H 2. OHB 1179.; Pénznyomta
tásról Kosanovič: i. m. 157-159. o.; Bösendorfer: i. m. 404. o.; Sisič: i. m. 107. o.; Eszék elfoglalása után 
Gorjupot börtönbe zárták: Rat Hrvata 138. o. 

A vár élelmezésének megszervezése: Batthyány Kossuthnak, 1849. január 10. OL H 2. OHB 440.; 
Élelmezési kimutatás: 1848. december 25. OL H 75. HM 12932.; Az élelem szállítására kötött tételes szerző
dés: Contract OL Filmtár Jugoszláviának átadott vegyes iratok. 5280. d.; A pénzfelhasználásról: Batthyány 
Kossuthnak, 1849. január 26., február 2. OL H 2. OHB 1518., 1583.; Batthyány Perényinek, 1849. május 29. 
OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel. 

4 Az őrség szabályozása: Eszéki dandárparancsnokság Parancskönyv. 1849. február 1., 2. HL Filmtár 
206.d. 
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A kellő őriétszámot a betegek nagy száma miatt így sem lehetett kiállítani. A szokat
lanul kemény hidegben a legénység nem rendelkezett megfelelő meleg ruházattal, a 41. 
zászlóalj pedig még fel sem volt ruházva. A helyzetet súlyosbította, hogy a külvárosok
ból kiszorított csapatok kellő elhelyezése csaknem megoldhatatlan problémát jelentett. 

A várbeli lakosság egy része ellenséges érzületű volt, az ellenszenvet nem akarták nö
velni a nagy létszámú katonaság beszállásolásával. A mintegy 70 ház erre nem is adott 
volna lehetőséget. A 36. és 51. zászlóalj szabad ég alatt táborozó csapatait kisebb rész
ben házaknál, nagyobb részt a nedves, vizes, fölszeretlen, és a XVIII. század óta lakatlan 
galériákban és kazamatákban helyezték el. Az ostrom kezdeti szakaszában a várbeli 
ágyúk a kazamatákból tüzeltek, és így azok füsttel teltek meg. Egyre nőtt a betegek szá
ma. A február 3-i létszámkimutatás már 700 főt jelölt betegnek, illetve gyengélkedőnek. 
Kétségtelen, hogy a túlfeszített szolgálat alól, a vár elszigetelt, reménytelen helyzetében 
sokan a kórházban kerestek menedéket. Az ezredorvos nem volt hajlandó felesküdni a 
magyar kormányra, és nem állt érdekében a színlelőket kiszűrni. A 36. zászlóalj főorvo
sa, Fekete is azt nyilatkozta, hogy nagyon sok az álbeteg, s feltűnőnek tartotta, hogy az 
ostrom után hirtelen több száz ember felgyógyult.6 

Azokat a legalapvetőbb intézkedéseket sem tették meg, amihez sem pénzre, sem ko
molyabb munkálatokra nem volt szükség. Az alig 100 lépésnyire elhelyezkedő majorsági 
épületeket (vámház, Gőzhajózási Társaság raktárai) nem bontották le, azokat az ellenség 
fedett ágyúállásnak használhatta. A hosszú békeidőben a vártér kertekkel, erdővel borí
tott sétatérré vált. Itt az ellenség nem csak az ütegállásokat építhette ki csaknem zavarta
lanul, hanem a természetes fedezéket kihasználva a határőrcsapatok könnyen eljuthattak 
egészen a külső sáncokig. Földváry megérkezése után - parancsára - a fasorok egy részét 
kivágták, de ezt a munkát sem végezték el teljesen. A várbeli házak gyúlékony tetejét 
sem távolították el, az utcakövezetet sem szedték fel. A házak többségének nem volt ud
vara, amelyiknek volt, az túlságosan kicsinek bizonyult ahhoz, hogy ott nagyobb mennyi
ségű anyagot elhelyezhessenek. A vár körülzárása előtt a falvakból odarendelt szekere
ken el lehetett volna szállítani a bontási anyagot, de azt is elmulasztották. Batthyány már 
február l-jén kénytelen jelenteni, hogy a házak a bombázást nem állják ki, a vár feladá
sáért kezdettől igen aktívan tevékenykedő Glavas István őrnagy pedig úgy jellemezte a 
helyzetet, hogy „ tökéletes ostromlás esetén az egész vár felgyújtható ". A fővár kis belte
rülete arra sem adott lehetőséget, hogy a takarmányt elhelyezzék. A nagy mennyiségű 
széna, szalma a vár sáncaiban volt felhalmozva, amelyet nagyon könnyen felgyújthatott 
az ellenség tüzérsége. 

Batthyány a várerődítéshez nem értett, Földváry Lajosnak minden idejét és erejét a 
csapatok szervezése kötötte le, a védelmi intézkedések egyébként is a várparancsnok ha
táskörébe tartoztak. A felelősség Edert terheli, aki azzal érvelt, hogy őt Hadügyminiszté
rium nem hatalmazta fel arra, hogy a vár erősítésére komolyabb összegeket költsön. Va-

41. zászlóaljról: Földváry: Általános vallomás. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Haditanács jegy
zőkönyve: uo. 8. kútfő, 7. tétel; Legénység elhelyezése: Batthyány Kossuthnak, 1849. február 1. OL H 2. OHB 
1518.; Földváry: Általános vallomás. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Alföldi Hírlap, 1849. március 18. 
23. sz. 85. o.; Kimutatás a betegek számáról: Eszéki dandárparancsnokság. 1849. február 3. OL H 72. IM Á. ü. 
o. 8. kútfő, 10. tétel; Glavas a ténylegesen betegek számát 500-ra becsüli, de szerinte ehhez járult még az igen 
sok gyengélkedő és betegséget színlelő. Haditanács jegyzőkönyve, uo. 8. kútfő, 10. tétel; Fekete nyilatkozatára 
Golubics utal vallomásában, uo. 8. kútfő, 4. tétel. 
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lószínü azonban, hogy nem is állt szándékában. Amikor a kormánybiztos felhívta a fi
gyelmét a háztetők leszedésére, azt egyszerűen szükségtelennek ítélte.66 Még érthetetle
nebbnek tűnik, hogy az ostromzár létrejötte után is alig történt intézkedés. A tisztek 
Batthyányhoz intézett figyelmeztetései nyomán a falakon kijavították a kisebb hibákat, 
elrendelték a fák kivágását is, de ehhez csak az ácsokat rendelték ki, akiket az ellenség 
élénk tüzeléssel fogadott, így csupán a legközelebbi épületeket rombolták le, a szélső fá
kat vágták ki.67 Ez azonban nem sokat javított a várbeliek kedvezőtlen helyzetén. Eder és 
G lavas tudatosan szabotálták a szükséges intézkedéseket, hogy a magyar kormánnyal ro
konszenvező és védekezni akaró tisztek is kilátástalan helyzetbe kerüljenek. 

Batthyány Kázmér távozása a várból 

A vár sorsában döntő fordulatot jelentett Batthyány Kázmér távozása. A tisztikar egy 
része a várat az osztrákok kezére akarta játszani, ehhez mindenképpen el kellett távolí-
taniuk Batthyányt, hiszen Kossuth meghatalmazása alapján - mint tejhatalmú kormány
biztos - a vár vezetésének hierarchiájában Eder felett állt, és elszántságában senki sem 
kételkedett. A külvárosok elfoglalása után - a hadi szokások íratlan szabályai szerint -
állandó haditanács, hadi bizottmány alakult, amelyet Eder Batthyány tudta nélkül alakí
tott meg. Ennek a tanácsnak az elnöki tiszte is a kormánybiztost illette volna, de 
Batthyány - nem elég óvatosan és megfontoltan - bízott a szervezet hatékonyságában és 
célszerűségében. A tanácskozásokon és üléseken nem vett részt. A haditanács így alkal
mas fórummá vált arra, hogy Glavas és Eder az ingadozó tiszteket a maga oldalára állít
sa, s Batthyányt szinte puccsszerűen a várból való távozásra bírja. 

Február 4-én 11 órára haditanácsot hirdettek meg, amire a kormánybiztost is meghív
ták. Batthyány már tudta a tanácskozás témáját és célját, mert Glavas egy előzetes meg
beszélésen a várból való távozásának szükségességét és előnyeit fejtegette.68 

A haditanács az árulásra készülő tisztek számára kedvező eredménnyel zárult. A vár 
külső segítség nélkül nem tartható - fejtegették Batthyánynak - az utóbbi napokban több 
futárt küldtek, de azok nem tértek vissza, sőt két hete egy sem érkezett vissza a várba, 
biztos hír sem jött az országos hadi helyzetről és eseményekről. Az viszont bizonyos, 
hogy az ellenség megszállta Somogy, Baranya és Zala megyét és a még Bellye felé veze
tő szabad utat is hamarosan elzárja. Ezért a haditanács megbízta a kormánybiztost, aki-

66 Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; Glavas beszéde a haditanácson, uo. 8. 
kútfő, 10. tétel; Batthyány Kossuthnak, 1849. február 1. OL H 2. OHB 1518.; Batthyány Perényinek, 1849. 
május 29. OL H 72. IM A. il. o. 8. kútfő, 6. tétel; A vár védelmében elmulasztott intézkedések okait legtelje
sebben Eder foglalja össze a február 11-i, esti haditanácson. Csolnoky vallomása. OL H 72. IM A. ü. o. 8. kút
fő, 5. tétel; A kormányt teszi felelőssé, mert nem küldött megfelelő számú és képzettségű erősítési tisztet Szi
lágyi: i. m. 146. o.; Váradi: i. m. II. k. 693.; Eder felelősségét emeli ki Vörös: i. m. 37. o. Még azzal is meg
vádolja a várparancsokot, hogy ismertette az ellenséggel a vár gyenge pontjait. Ugyanezt állítja Szűts: i. m. 42. 
o. 

67 Golubics vallomása: OL H 72. IM Á. ii. o. 8. kútfő, 4. tétel; Csolnoky vallomása, uo. 8. kútfő, 5. tétel; 
A tisztikar nagy része értetlenséggel fogadta, hogy a vár hatékony védelmére szinte semmilyen intézkedés nem 
történt. Tiszti nyilatkozatok, uo. 8. kútfő, 4. tétel; Glavas életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 160. o. 

68 A haditanács megalakulása: Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6 
tétel; Glavas és Batthyány előzetes megbeszélése: Földváry: Jegyzőkönyv, uo. 8. kútfő, 8. tétel; Füzes: 
Batthyány 126. o.; Thim: Délmagyarország 223. o.; Eder szerepét emeli ki Gelich: i. m. II. k. 334. o.; Sisič: i. 
m. 108. o.; Földváry ezen az előzetes megbeszélésen nem vett részt, de a haditanácson aktívan közreműködött. 

— 154 — 



nek a legnagyobb befolyása lehet a dunántúli megyék alispánjaira, a kormányra, illetve 
más hadtestparancsnokokra is, hogy „minél előbb vagy röktön" keljen át a Dunán, és a 
kormánytól a már sokszor, de hiába sürgetett „várban kívánható kellékeket... szerezze 
meg". Legfontosabb feladata, hogy felmentő sereggel térjen vissza, ha lehetséges, akkor 
a Bácskába indult Nemegyei-sereggel; amennyiben a hadi helyzet alakulása miatt erre 
nincsen mód, Debrecenben a kormánytól kérjen sürgős segítséget. 

A tervvel kapcsolatban Batthyánynak komoly aggályai voltak. Tartott attól, hogy tá
vozása az újonc csapatokat végképp demoralizálja. Megígérték tehát neki, hogy a csapa
tokat kellően felvilágosítják, a segítség reménye inkább lelkesíteni fogja őket. Az sem 
látszott valószínűnek, hogy Bácskában valóban tud sereget szervezni, a gyakorlat pedig 
arra utalt, hogy Debrecenbe küldött futárai sok esetben csak két hét múlva tértek vissza. 
A vészhelyzetre való tekintettel Kossuth és az OHB minden valószínűség szerint gyorsan 
intézkedik majd, de a csapatok szervezése sok időt vesz igénybe. Arra is számítania kel
lett, hogy a vár teljes körülzárása esetén személyesen nem tud visszatérni, talán még hírt 
sem tud küldeni. Ezért olyan határozat született, hogy három hétig a vár feladásáról „szó 
semmi esetre sem lesz" 

Batthyány a tisztikar számára mégis fenntartotta a kapituláció lehetőségét. Amennyi
ben az ellenség teljes erővel ostromolna, széles réseket lőne a falakon és a védőrségnek 
„ szelleménél fogva parlamentírozáshoz " kellene folyamodnia, a várat úgynevezett be
csületes kapitulációval (Ehrenvolle Capitulation) feladhatják Ezt a gondolatot már febru
ár 1-jei Kossuthoz intézett levelében felvetette, mely szerint ha a vár nem tartható, leg
alább a legénységet mentsék meg a hazának. A becsületes kapituláció tehát az ő 
értelmezésében azt jelentette, hogy a védőőrség a teljes tisztikarral fegyveresen kivonul a 
várból, és így az ország védelmében továbbra is részt vehet. Ennek feltételéül azt szabta, 
hogy a várparancsnokság fegyverszünetet köt, ami biztosítja ahhoz az időt, hogy a ma
gyar kormány a várból futár által küldött kapitulációs okmányt ratifikálja. A Trebersburg 
által küldött felszólítást a haditanács rendelkezésére bocsátotta, majd pedig déli két óra
kor feleségével együtt elhagyta az eszéki várat.70 

Négy órakor elérte Bellyét, onnan Hercegszöllős irányába folytatta útját, majd az éj
szaka folyamán Batinánál átkelt a Dunán Bács megyébe. A délvidéki helyzet azonban 
nem tette lehetővé, hogy Batthyány ott jelentős segítséghez jusson. Maga Földváry is ab
ban reménykedett, hogy Nemegyei haderejével napokon belül Eszék alá érhet a felmentő 
sereg, de annak megakadályozására már az osztrákok megelőző intézkedéseket tettek. 
Dietrich vezérőrnagy nem tartotta valószínűnek, hogy Nemegyei ismét átkelne a Dunán, 

9 Haditanács határozata: Földváry: Általános vallomás. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Baranyai-
eszéki események. MTA Kézirattár. Történelem. 2. r. 357/2.; A vár feladását vizsgáló bíróság, a Vegyes Bi
zottmány június 5-én nyújtotta be összefoglaló jelentését az Igazságügyminisztériumnak, amelyben összefog
lalta a vár feladásának legfontosabb mozzanatait (a továbbiakban: Vegyes Bizottmány jelentése), uo. 5. kútfő, 
2676.; Batthyány Perényinek, 1849. május 29., uo. 8. kútfő, 6. tétel; Füzes: Batthyány. 120. o.; uő.: Baranya 
és Verőce 190. o.; Földváry tagadta, hogy a haditanácson döntés született volna arról, hogy a várat három hé
tig semmiképpen nem adják fel. Azt azonban lehetségesnek tartottaa, hogy Batthyány és Eder között született 
ilyen megállapodás. Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel. 

7 0 C 

Batthyány a becsületes kapitulációról Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM A. ü. o. 8. kútfő, 6. té
tel; Batthyány Kossuthnak, 1849. február 1. OL H 2. OHB 1518.; Távozása: Füzes: Batthyány 126. o.; Sisič: i. 
m. 108. o.; Kopasz: i. m. 83. o; Téves időpontot közöl Thim: Délmagyarország. 223. o.; Helfert: i. m. II. k., 
313.0.; Rat Hrvata 134. o. 
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ennek ellenére szükségesnek tartotta, hogy Kaminski főhadnagy a rendelkezésre álló csa
patokkal február 7-én kora reggel Bolyon át Apatinig nyomuljon előre, hogy minden ma
gyar átkelési kísérletet megakadályozzon. 

Batthyány Debrecenbe távozott, ahova 3 nap alatt meg is érkezett. A kormány sietve 
intézkedett, több tisztet kineveztek, s határozat született arról, hogy jelentős sereg vonul 
az eszéki várba. Batthyányi a délvidék teljhatalmú biztosává nevezték ki, és azzal is 
megbízták, hogy Eszék felmentéséhez szükséges sereget is megszervezze, egyben kine
vezték a csapatok főparancsnokának.72 

Batthyány Kázmér jóhiszeműen cselekedett. De joggal tehető fel a kérdés: helyes 
volt-e elhagynia ostrom idején a várat?73 Különösen olyan körülmények között, amikor a 
hírek szerint 20 000 fős ellenséges sereg fogja körül és szervezi a vár lövetését, az őrség 
tisztikarának egy része megbízhatatlan, s feltételezhető, hogy a vár átadásán fáradoznak! 
A kormánybiztos döntését csak az magyarázza, hogy meg volt győződve, csakis szemé
lyes tekintélyével éri el a bácskai hadtestparancsnokok, vagy a kormány sürgős intézke
dését és felmentő sereg rendelkezésre bocsátását. Januárban több futárt küldtek már Deb
recenbe, elsőként Golubics Alajos századost, ezt követte Horvát hadnagy, Pirmitzer pesti 
kereskedő egy eszéki polgárral, pénzkérelemmel, Mandl Mihály százados, Peszkár fő
hadnagy. Ezek közül csak Golubics tért vissza, több mint két hét múlva - üres kézzel. 
Batthyány tapasztalatból tudta, hogy a küldöncök az amúgy is hosszú út után Kossuth és 
az OHB elfoglaltsága miatt „sokáig kénytelenek vesztegelni". 4 Bízott személyes közbe
járásának eredményességében, arról ő is meg volt győződve, hogy külső segítség nélkül a 
vár nem tartható. 

Bizonyosan nem hagyta volna el a várat, ha az őrség katonai vezetőiben nem bízik. 

71 Batthyány átkelése a Dunán: Sebottendorf a Pécsi parancsnokságnak, Dietrich Nugentnek, 1849. febru
ár 6. KA AFA Nugent Corps 2/29/c, 2/29/b.; Winterfeldzug 233. o.; Földváry a segítségről: OL H 72. IM Á. 
ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; Az osztrák intézkedések Nemegyei visszatérésének meggátolására: Dietrich Nugentnek, 
1849. február 6. KA AFA Nugent Corps 2/29/b.; Dietrich Windisch-Grätznek, 1849. február 6. HL Az 1848-
49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 12/297.; Nugent Dietrichnek, 1849. február 6., uo. 12/313.; Nugent 
Windisch-Grätznek, 1849. február 8, uo. 12/465. 

72 Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8.kútfő, 6. tétel; Kopasz: i. m. 83. o.; Fü
zes: Batthyány 126-127. o.; Kinevezése: Kossuth a déli megyék, városok, kerületek népéhez, 1849. február 
12. KLÖM XIV. k. 411—412. o.; Batthyánynak küldött változat: OL R 5. Batthyány Kázmér iratai. 1. tétel, 12. 

73 Batthyány távozását a kortársak és az utókor nem egységesen ítélte meg. Az egyik álláspont szerint ma
ga a kormány határozott arról, hogy utazzon Debrecenbe, illetve más fontos feladatot szánt neki a Délvidéken 
kialakult válságos helyzet miatt. Vörös: i. m. 37. o.; Szűts: i. m. 42. o.; Váradi: i. m. II. k. 693. o.; Horváth: i. 
m. II. k. 284. o.; Kosanovič: i. m. 163. o.; Sisič: i. m. 108 o.; Menekülésnek tünteti fel: Dietrich Nugentnek, 
KA AFA Nugent Corps 1849. február 6. 2/29/a.; Winterfeldzug 233. o.; Szilágyi: i. m. 308. o.; Arthur Frey: 
Ludwig Kossuth und Ungarns neueste Geschichte. Mannheim, 1849. II. k. 234. o.; Szeremlei: i. m. II. k. 36. 
o.; Urban Aladár arra utal, hogy még Kossuthot is váratlanul érte hirtelen távozása, i. m. 26. o.; Irányi Dániel 
értetlenül fogadta, hogy a felelős kormánybiztos futári szolgálatot látott el, véleménye szerint Batthyányi fele
lősségre kellett volna vonni meggondolatlanságáért és erélytelenségéért. Irányi Dániel-Charles Louis 
Chassin: A magyar forradalom politikai története 1847^49. Budapest, 1989. II. k. 122. o.; Hasonlóan véleke
dik Szűts: i. m. 43. o.; Dessewffy katonai szempontok alapján helyeselte Batthyány távozását. „Jól is történt, 
mert egy kormánybiztos ha nem katona, itt a falakon belül úgy sem működhetnék ha egyéb utai elzárvák, míg 
az ellenség háta megett a szabadban sokkal üdvösebb intézkedéseket tehet, mert ott széles tere van." 1849. 
február 5. Napló OSZK Kézirattár Quart. Hung. 4111. IV. 

74 A követekről: Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; A bizonytalan viszonyo
kat jól jellemzi, hogy Kossuth január 9-i levele 2 hét múlva ért Eszékre. Batthyány az utolsónak elküldött fu
tárral egyidőben érkezett Debrecenbe. Batthyány Perényinek, 1849. május 29., uo. 8. kútfő, 6. tétel. 
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Rácz Sándor őrnagyot - emberi gyengeségeinek elismerése mellett - j ó katonának, lelkes 
és kitűnő parancsnoknak tartotta. A 9. honvéd zászlóalj ideiglenes parancsnokaként Fe
hértemplomnál és más, rácok elleni ütközetekben is kitüntette magát, a 36. zászlóalj pa
rancsnokaként töretlen energiával szervezte és képezte csapatait. Bevezette az osztrák 
hadsereg kemény fegyelmi rendszerét, a Hadügyminisztérium Igazságügyi osztályának 
parancsnoksága azonban közbeavatkozott, hogy irreális büntetéseit mérsékelje. A 36. 
zászlóalj az eszéki várőrségen belül mintazászlóaljjá vált. Innen irányítottak át katonákat 
betanításra a tüzérséghez és a tolnai lovassághoz is. „Sajátszerű- írta a Ráczot nem ked
velő Csolnoky - hogy őrnagyunk... a betanított legénység nagy részét folytonosan helyet
tes újoncokéri kicserélgette". Az Eszék környékén zajló csatározásokban is kitüntette 
magát. Batthyány őt javasolta az OHB által létrehozott díszkereszt-kitüntetésre, a dan
dárparancsnok pedig már 1848 december végén javasolta alezredessé való kinevezését, 
javaslatát 1849. január 22-én a kormánybiztos külön ajánlásával megismételte.75 A dan
dárparancsok is minden gyanú felett állt. Szüntelen rendelkezéseivel próbálta a várőrsé
get ütőképesebbé tenni. Az altiszteknek - a legénység kiképzése és irányítása érdekében 
- kétnaponta tartott eligazítást, állandó elméleti és gyakorlati kiképzést rendelt el, részle
tesen szabályozta a szolgálatot, és azt nap mint nap személyesen ellenőrizte. Riadókkal 
gyakoroltatta a csapatokat, a legénység fegyelmi vétségeiért (őrszolgálati mulasztás, ria
dóról való elkésés, fegyver és ruházat állapota stb. ) nemcsak a katonákat, hanem a tisz
teket is felelőssé tette. A várparancsnok, Eder Friedrich megbízhatóságában sem kételke
dett Batthyány, Földváry maga is tisztelte a vezérőrnagyot jelleme és parancsnoki 
képességei miatt. Batthyány minden jószándéka ellenére hibát követett el, amikor a kapi
tuláció lehetőségének bármilyen formáját fenntartotta. A vár feladását tárgyaló hadita
nácsokon az általa felvetett becsületes kapituláció és fegyverszünetkötés fogalmát hasz
nálták fel arra, hogy az ingadozó tiszteket meggyőzzék, a tisztek ellenvetéseit leszereljék. 

Trebersburg megadásra felszólító okmányának átadása kétértelmű helyzetet teremtett. 
A várőrség vezetői úgy értelmezték, hogy a vár feladását maga Batthyány sem ellenzi. 
Földváry azzal védekezett, ha a kormánybiztos lehetetlennek tartotta volna a megadást, 
nem hagyta volna ott a felszólítást, sőt egyenesen széttépte volna Trebersburg levelét. 
Batthyánynak magának is lehettek rossz érzései, mert távozásának okairól, a haditanács 
döntéséről írásbeli bizonylatot kért, amit magával vitt. A dandárparancsnok sem bízott 
sikeres visszatérésében, mert személyes „ereklyéit" Batthyánynéra bízta, hogy ne jussa
nak a szerbek kezére. 6 

75 Batthyány Ráczról: - - Percnyinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; Büntetési 
rendszerére: A 36. zászlóalj büntetési jegyzőkönyve, Hadügyminisztérium Igazságügyi osztályának vélemé
nye: OL H 75. HM 1849. 1213.; Túlkapásairól: Csolnoky vallomása: OL H 72. IM A. ü. o. 8. kútfő, 5. tétel; 
Földváry arról tudósít, hogy még tizedelést is akart alkalmazni, és egy polgárt felakasztatott. Földváry: Jegy
zőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; Felterjesztés a kitüntetésre: Batthyány Kossuthnak, 1848. de
cember 30. OL H 75. HM 1849. 116.; Előléptetési javaslat: Földváry Kossuthnak, 1849. január 22. OL H 75. 
HM 2181. Kossuth helyeselte az előléptetést, de kinevezésére Eszék gyors feladása miatt nem került sor. 

76 Földváry tevékenysége: Eszéki dandárparancsnokság. Parancskönyv. 1849. január 12-20. HL Filmtár 
206.d.; Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel; Földváry Ederről, 
Trebersburg felszólításáról: Földváry: Jegyzőkönyv, uo. 8. kútfő, 8. tétel. 
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Az ostromelőkészületek 

A kormánybiztos nem mérte fel igazán távozásának hatását. A magyar várörség és 
tisztikar idegenkedett a német származású várparancsnoktól. Batthyány is elismerte, hogy 
Földváry, minden erőfeszítése ellenére, „a katonaságnak sem bizalmat, sem rokonszen
vét nem tudta elnyerni". Ő maga azonban nagy tekintélynek örvendett. A legénység to
borzási területe azokban a megyékben volt, ahol ő töltötte be a kormánybiztosi tisztet, a 
tisztek gyakran egyenesen hozzá fordultak, és sokszor a dandárparancsnok elképzelései
vel ellentétes határozatok születtek.77 Közismert volt az is, hogy a harctéri kudarcokért, a 
katonaság képzetlenségéért a tiszteket tette felelőssé. 

Távozása az egész várőrséget lehangolta. Földváry az egész tisztikar előtt ismertette 
távozásának okait és azt is hangsúlyozta, hogy nagyon nehezen lehetett meggyőzni: a 
haditanács kérésére, sőt „kényszerítésére" távozott. Az érvelés nem lehetett elég meg
győző, mert Földváry buzdító beszédet intézett a tisztikarhoz, melyben azt fejtegette, 
hogy a vár mindennel el van látva fél évre, 6 hónapig tudják tartani a 40 000 fős ellenség 
ellen. Ugyanakkor utalt arra is, hogy Batthyány a vár védelmében nem nélkülözhetetlen, 
„ mert Eder tábornokban oly hazafit bírnak, kihez hasonlót igen, de különbet találni nem 
lehet". Felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonaság első kötelessége a vak engedelmes
ség és parancsnokság iránti bizalom. A tisztikar jó hangulatát azzal is növelni kívánta, 
hogy január 30-a óta megszaporodtak az előléptetések, amihez - a kialakult helyzetben -
nem is kért hozzájárulást, hanem önhatalmúlag cselekedett. Február 6-án pedig azokat, 
akik „lehangoló beszédeket" tartanak, rögtönítélő bírósággal fenyegette meg, s elrendel
te, hogy ezt a parancsot három egymást követő napon hirdessék ki.78 

Batthyány Kázmér az utolsó pillanatban hagyta el a várat. A Nemegyei-sereggel való 
összeköttetés céljából Batinánál állomásozó baranyai és tolnai nemzetőrök távozása után 
engedély nélkül letették a fegyvert és elhagyták állásaikat, a Dárdánál és Bellyénél állo
másozó baranyai nemzetőrök pedig engedély nélkül hazatértek. Bellyén- és így az egész 
megyében - már csak egy század maradt, Hermann Henrik százados vezetése alatt.79 

A minden ellenőrzéstől megszabadult parancsnok, Eder, gondoskodott róla, hogy az 
ellenség ostromelőkészületeit semmi se zavarja meg. Február 5-én általános lövetési tila
lomról rendelkezett - az ágyúkból még a töltéseket is eltávolították. A kartácsot engedé
lyezte csupán, de csak abban az esetben, ha az ellenség „ nagy tömegben " indul roham
ra.80 Kellő indoklásul sem a lőszerhiány, sem a tüzérek képzetlensége nem szolgálhatott. 

A külvilágtól elzárt várnak hosszabb ostromra kellett berendezkednie, ezért kívánatos 
volt a lőszermennyiséget 6 000 mázsára növelni. A külvárosok elfoglalása után 
Batthyány szinte naponta (január 29., 30., február 1.) küldte segélykérő leveleit „néhány 

77 Batthyány Perényinek, 1849. május 29. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 6. tétel. 
Vegyes Bizottmány jelentése. OL H 72. IM Á. ü. o. 5. kútfő, 2676.; Földváry: Jegyzőkönyv, uo. 8. kút

fő, 8. tétel; Február 6-i rendelete: Eszéki dandárparancsnokság. Parancskönyv. HL Filmtár 206.d. 
79 Batinai nemzetőrök: Földváry: Általános vallomás. OL H 72. IM. Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Bellyei és 

dárdai nemzetőrök: Sebottendorf a Pécsi parancsnokságnak, 1849. február 6. KA AFA Nugent Corps 2/29/c; 
Hermann életrajzi adatai: Bona: Kossuth kapitányai 259. o. 
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ezer " mázsa lőporért. Tartani lehetett attól is, hogy az ostromgyűrű gyors bezárulása el
vágja a segély útját, ezért gróf Hadik Gusztáv 4. hadmegyei, szegedi parancsnoktól kérte, 
hogy ami nélkülözhető lőszer Szegeden található, azt sürgősen küldje Eszékre. A magyar 
kormány érdemben nem intézkedett, Hadik pedig február 3-án azt közölte, hogy nehéz 
ágyúkhoz való lőszerrel egyáltalán nem rendelkezik. Tüzérekben is nagy hiány volt. 
Neubauer József kimutatása szerint 2 582 fős kezelőszemélyzetre lett volna szükség (ha a 
megfelelő számú ágyúkkal rendelkezik), ám decemberben a várban mindössze 123 tüzér 
volt. Ezt a számot január folyamán 282-ra növelték. Tüzér törzstiszt egy sem volt, a 24 
főtiszt helyett is csak 9 szolgált, a nehéztüzérséget kezelni tudó személyzettel a vár 
egyáltalán nem rendelkezett. A meglévő állomány teljes képzetlenségéről tett tanúbi
zonyságot a csepini csatában, illetve a külvárosok bombázásakor is.81 Ezért mind 
Batthyány, mind Mészáros Lázár a katonai vezetést hibáztatta. Mindez azonban nem ma
gyarázza azt, hogy még kísérletet sem tettek az ellenség ütegállásai kiépítésének meg
akadályozására, vagy legalább hátráltatására. A várőrség magyar tisztikarában ez nagy 
felháborodást váltott ki, miután Földváry beszédében pontosan az ellenkezőjét állította. 
Eder intézkedésében sokkal inkább a vár védelmének szabotálását kell látnunk. Az oszt
rák előkészületeket semmi sem zavarta. 

Windisch-Grätz a külvárosok gyors bevétele után Eszék várának hasonlóan gyors el
foglalását remélte. Megítélése szerint újabb ellenséges haderő megjelenésével a térség
ben nem kellett számolni. Trebersburg erejét elegendőnek vélte ahhoz, hogy a Dráva bal 
partján az ostromgyűrűt teljesen bezárja a vár körül. Trebersburg jelentései ezt nem iga
zolták. Gyalogos csapatainak kiképzettsége, felszereltsége gyenge volt, tüzérséggel alig 
rendelkezett, a lovasság hiánya pedig csak annyit tett lehetővé, hogy a Dráva jobb partján 
zárja szorosra az ostromgyűrűt. Nugent két század lovassággal és három üteggel együtt a 
rendelkezésére álló gyalogság egy részét az ostromló csapatok segítségére küldte. Erre a 
gyors és főként demonstratív felvonulásra annál is inkább szükség volt, mert a jelentések 
arról számoltak be, hogy a várban egy „jelentős párt" a reguláris császári katonaságnak 
hajlandó átadni a várat, „aparaszt ruhás határőrökkel" azonban nem tárgyal.82 

Nugent a gyors siker érdekében Johann Dreihann von Sulzberg ezredes csapatait 
Baranyavárról Bellyére és Dárdára rendelte, s ezzel bezárult a gyűrű Eszék körül. To-

81 Batthyány Kossuthnak, 1849. január 29., 30., február 1., 2. OL H 2. OHB 1518., 1505., 1573., 1583.; 
Batthyány Hadiknak, 1849. január 30.; Hadik Batthyánynak, 1849. február 3. OL H 2. OHB 1588.; Baranyai-
eszéki események. MTA Kézirattár. Történelem. 2. r. 357/2.; A kormány elegendőnek vélte a várban felhal
mozott készleteket. Mészáros Lázár szerint a 2400 mázsa lőpor elegendő ahhoz, hogy 500 ágyúból napi 5 órán 
át 133 napig bombázzák az ellenség állásait. Közlöny, 1849. február 28. 40.sz. 138. o. Közli: Pap: A parla
ment Debrecenben. I. k. 128. o.; Kimutatás a tüzérekről: Eszéki várparancsnokság. 1848. december 25. OL H 
75. HM 12932. 1849. január 27. OL H 2. OHB 1583. 

82 Windisch-Grätz Nugentnek, 1849. február 2.,5. KA AFA Nugent Corps 2/21., 39.; HL Az 1848-^9. évi 
forradalom és szabadságharc iratai. 12/226.; Nugent Windisch-Grätznek, uo. 12/222.; Február elején téves hí
rek érkeztek arról, hogy Nemegyei seregét Bezdán és Zombor között a szerbek megsemmisítették. Nugent 
Windisch-Grätznek, 1849. február 5. KA AFA Nugent Corps 2/21., 2/44.; Dietrich Nugentnek, 1849. február 
6., uo. 2/29/a.; Figyelmező, 1849. február 17. 24.sz. 93. o.; A hírt még ugyanezen a napon cáfolja: Dietrich a 
grazi főhadparancsnokságnak, KA AFA Nugent Corps 2/29/b.; Dietrich Windisch-Grätznek, HL 1848-49. évi 
forradalom és szabadságharc iratai. 12/297.; Trebersburg a várat átadni készülő csoportról: - - Dahlennek, 
1849. február 4. HL Abszolutizmuskori iratok. II. Acten des General-Commando Agram.; Szűts: i. m. 41-42. 
o.; Horváth: i. m. II. k. 285. o.; Blasek: i. m. I. Theil. 2. Abschnitt. 346. o.; Emanuel Krtschek: i. m. 346. o.; 
Szeremlei: i. m. II. k. 36. o.; Riistow: i. m. I. k. 236. o.; Winterfeldzug 233. o. 
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vábbi segítséget azonban már nem tudott nyújtani az ostromló seregnek. Windisch-Grätz 
már január 28-án jelezte, hogy Dietrich egységeire továbbra is igényt tart, február elejétől 
pedig különösen, mivel Debrecen megtámadását tervezte, ám tartott attól, hogy a Sze
gednél állomásozó magyar csapatok Pest irányába előre törnek. Felszólította Nugentet, 
hogy Dietrich tábornok vonuljon Tolnára, ahonnan, a Dunán átkelve, a Hajós - Fél
egyháza vonalon elzárhatja a magyarok útját. Nugent alkalmatlannak ítélte ugyan seregét 
ilyen komoly hadműveletre, de biztosította főparancsnokot, hogy február 16-án 3 000 
gyalogos és 400 lovas érkezik Szekszárdra. Az is nehezítette helyzetét, hogy nagy terüle
tet tartott megszállva, serege szétaprózódott. Körmend, Zalaegerszeg, Veszprém és 
Kanizsa irányába mindössze 1 600 gyalogos, 120 lovas biztosította az összeköttetést. 
Pécs és Baranya megszállása, a dunai átkelőhelyek őrzése 1 200 gyalogost és 400 lovast 
igényelt. Eszéknél állomásozott a tüzérsége nagy része és egy utászszázad, 200 lovas a 
Dráva jobb partján segítette az ostromló sereget, 1 000 gyalogos és 120 lovas a bal par
ton zárta el a várőrség útját. Végül a Verőcén állomásozó Philipp von Reiche ezredes 
kapott parancsot, hogy vonuljon a vár alá. Dahlen három századnyi segítséget küldött az 
ezredesnek és a 6. varasd-szentgyörgyi határőrezred csapatait is Verőcére irányította. 
További erőátcsoportosítással Reiche seregét tizenhat századra kívánta növelni. Nugent 
egyidejűleg a tüzérségi erősítés demonstratív, gyors felvonultatását készítette elő az in
gadozó várőrség befolyásolására. Egyben megtette az intézkedéseket annak érdekében is, 
hogy a vár átütő erejű lövetéséhez megfelelő nehéztüzérség álljon rendelkezésre. 

Február 4-én Szigetvárról Valpóra, Grazból pedig Eszékre rendelt egy-egy 12 fontos 
félüteget, Pécsről egy 6 fontos üteget indított útnak. Dahlen, Trebersburg mozsarakat 
sürgető kérésére, már január 31-én Eszékre irányította a varasdi Dráva-hidat őrző négy 
10 fontos tarackot, a rossz útviszonyok miatt azonban megérkezésükre csak február 9-én 
lehetett számítani. Nugent hadtestének tüzérségi utánpótlását is Verőcére csoportosította, 
hogy onnan, szükség esetén, gyorsan és megfelelő mennyiségű lőszert lehessen 
Trebersburg csapatainak szállítani. Ez nem volt elegendő a vár sikeres lövetéséhez, de a 
hadtestparancsnok szándéka szerint kellőképpen figyelmeztethette a várőrséget arra, 
hogy „hosszabb ellenállás esetén mire számíthat"8 

Megkezdődött a szükséges nehéztüzérség vár alá csoportosítása is. A szlavóniai bródi 
vár megfelelő és nélkülözhető nehézágyúkkal rendelkezett. Trebersburg közvetlen kéré
sére február 5-én és 7-én hat 30 fontos és két 10 fontos mozsár indult Eszékre 18 tüzér 
kíséretében. Február 8-án Nugent új erősítést kért a várparancsnoktól, hat 18 fontos 
ágyút, 200 lövésnyi munícióval, továbbá a két 10 fontos és a kilenc 30 fontos mozsárhoz 
egyenként 150 bombát. Az ütegek kiszolgálására a 4. tüzérezred Bródban állomásozó 

Dreyhannról: Nugent Dietrichnek, Dietrich Windisch-Grätznek, 1849. február 6. HL Az 1848-49. évi 
forradalom és szabadságharc iratai. 12/313., 12/297.; Figyelmező, 1849. február 17. 24.sz. 93. o.; Dietrichről: 
Windisch-Grätz Nugentnek, 1849. január 28., február 5. HL Az 1848^49. évi forradalom szabadságharc iratai. 
11/28., 12/26.; Nugent Windisch-Grätznek, 1849. február 8., uo. 12/465.; Windisch-Grätz Nugentnek, 1849. 
február 11., uo. 13/172.; Rat Hrvata 136. o.; Reiche serege: Dahlen Windisch-Grätznek, 1849. február 5. HL 
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 12/157.; Abszolutizmuskori iratok. II. Acten des General-
Commando Agram. Dahlen Reichenek, 1849. február 5., uo.; Dahlen Windisch-Grätznek, 1849. február 8., 
uo.; Nugent a tüzérségi erősítésről: - - Trebersburgnak, 1849. február 4. KA AFA Nugent Corps 2/20.; Nugent 
Dahlennek, uo. 2/6/a.; Dahlen intézkedése: Trebersburg Dahlennek, 1849. január 28. HL Abszolutizmuskori 
iratok. II. Acten des General-Commando Agram. Dahlen Benkónak. 1849. január 31., uo.; Dahlen Jellačiénak, 
Trebersburgnak, 1849. február 6., 8., uo. 
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valamennyi tüzértisztjének és tüzérének a szolgálatára is igényt tartott. A kiszolgáló sze
mélyzet létszámát a Grazból Varasdra érkezett 6 fontos üteg után küldött 15 tüzér 
Eszékre rendelésével is növelte. Február 9-én Varasdról Widatkovič alhadnagy parancs
noksága alatt négy 10 fontos mozsáp indult Eszékre. Dahlen a Károlyvárosba irányított 
négy 7 fontos tarackot is Trebersburg rendelkezésére bocsátotta. A vár lövetésében a 
legnagyobb segítséget a nagy kaliberű mozsarak jelentették. Nugent kérésére a grazi 
főhadparancsnokság három 30 fontos és két 60 fontos bombavető mozsarát is előkészítet
ték szállításra egyenként 80 bombával és részben vasúton, részben fogatokon Varasdon 
keresztül Eszékre irányították. Mamula mérnök ezredes és Sinn von Brod mérnök száza
dos vezetésével - a várbeliek teljes tétlensége mellett - gyors ütemben haladt a tarack-, 
mozsár- és ágyúütegek állásainak kiépítése.84 

A komollyá váló ostromelőkészületek a külvilágtól elzárt várban a legénység fegyel
mének bomlásához vezetettek. Földváry külön felhívta az őrparancsnokok figyelmét, 
hogy „erkölcsi oktatások által" javítsák a legénység szellemét, ingyen hús és bor osztá
sát is elrendelte - eredménytelenül. A katonák körében nőtt a szolgálati és egyéb fegye
lemsértés (elalvás az őrhelyen, őrhelyek elhagyása, felvezetés közben szökések, fegyve
res eltávozás, állami fegyver és ruha eladása), illetve a szökések száma. Ezt ténylegesen 
az sem tudta befolyásolni, hogy a dandárparancsnok ezekre az esetekre rögtönítélő bíró
sági eljárást helyezett kilátásba.85 Még csábítóbb volt, hogy a szökevényeknek katonai 
szolgálatuk miatt az osztrákok részéről semmilyen retorziótól nem kellett tartaniuk. 

Nugent 1849. február 4-én felszólította a somogyi, baranyai és tolnai alispánt, hogy a 
honvédek, akik „fenyegetés és kényszer hatására léptek a rebellisek soraiba", tulajdo
nukat hiánytalanul kapják vissza és eredeti mesterségüket szabadon gyakorolhassák. 
Nugent rendelete - ami általános amnesztia meghirdetésével ért fel - hamar a várbeliek 
tudomására jutott. A honvédek rokonai - anyák, feleségek, testvérek - maguk vitték el a 
kedvező hírt, s egyenesen hazatérésre bíztatták az újoncokat. Ezt annál is könnyebben 
megtehették, mivel a várkapukon - az ostrom ellenére - csaknem szabadon ki-be járhat
tak. Hiába hívta fel Batthyány korábban Eder figyelmét, hogy intézkedjék, az őrök csak 
azt bocsássák be a kapun, aki bizonyítani tudja: „élelmet hoz vagy fontos dolga van". 
Földváry - aki meglepődve tapasztalta, hogy amikor civil ruhában a várba érkezett, a ka
punál nem tartóztatták fel - megtette a szükséges lépéseket a várkapuk szigorú őrizetére, 
ám csekély eredménnyel. Február 6-án megparancsolta, hogy a postai küldöncöket és 
futárokat kivéve a külső kapunál szolgálatot teljesítő altiszt mindenkitől vegye el az útle-

Bródi várparancsnokság a Szlavóniai főhadparancsnokságnak, 1849. február 8. HL Abszolutizmuskori 
iratok. II. Acten des General-Commando Agram. Nugent a bródi várparancsnokságnak, 1849. február 8. KA 
AFA Nugent Corps 2/40.; Kimutatás a bródi várból szállított tüzérségi erősítésről: Josef Maricevič a valpói 
hadtestparancsnokságnak, 1849. február 13., uo. 2/86/a.; Varasdi segítség: Nugent Dahlennek, uo. 2/41.; 
Dahlen Nugentnek, uo. 2/61/b.; DahlenTrebersburgnak, 1849. február 8. HL Abszolutizmuskori iratok. II 
Acten des General-Commando Agram. Dahlen Nugentnek. 1849. február IL, uo.; A grazi erősítés: Nugent a 
grazi főhadparancsnokságnak, 1849. február 7. KA AFA Nugent Corps 2/32., 35.; Mamuláról: Blasek: I. 
Theil. 2. Abschnitt, i. m. 347. o. 

8 A legénységről: Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. Q. o. 8. kútfő, 7. tétel; Glavas beszéde a hadi
tanácson: uo. 8. kútfő, 10. tétel; Földváry intézkedései: Eszéki dandárparancsnokság. Parancskönyv. HL 
Filmtár 206. d. 
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velet és küldje el a térparancsnokságra felülbírálás végett. A térparancsnok viszont az a 
Glavas volt, aki a vár feladásán fáradozott, így a helyzet lényegesen nem változott. 

A várőrség számára a hazatérés reménye annál is inkább csábítónak tűnt, mivel 
Batthyány távozása után két nappal tárgyalások kezdődtek a magyarok és osztrákok kö
zött. Az első megbeszélésre meglehetősen furcsa ürügy szolgáltatott alkalmat. A várbeli 
főposta azzal a kéréssel fordult Ederhez, hogy „különös egyezkedés útján" biztosítsák a 
szabad postaközlekedést, az ellenség által elfogott postakocsit szolgáltassák vissza. Eder 
február 5-én Trebersburgnak azt javasolta, hogy a postát „kölcsönös felvigyázás mellett" 
ellenőrizzék, és csak olyan leveleket küldjenek az ellenséges vonalakon túlra, amelyek 
nem ellenséges szelleműek. Trebersburg vezérőrnagy ezt, a hadviselő felek közötti elég 
furcsa kérést nem értékelhette másként mint a várparancsnok közeledési kísérletét és nem 
akarta elszalasztani a kedvező alkalmat. Biztosította Edert, hogy a posta visszatartása 
semmi esetre sem szándékosan, hanem „az események szorításában tévedésből történt". 
Támogatta a postaforgalom helyreállítását, amely azonban csak közös felügyelet alatt 
valósulhat meg. Tárgyalásokat javasolt a közös ellenőrzés részleteiről és „egyebekről" 
(über die anderseitige Lage der Dinge), vezetésükkel Van der Null ezredest bízta meg. 

Az eszéki haditanács Földváryt és báró Ludwik Villani őrnagyot hatalmazta meg a 
tárgyalások lefolytatásával. A tisztikar nagy része gyanakodva figyelte az eseményeket. 
A megbeszélés tárgyát nem igazán hitte el, az is furcsának tűnt, hogy ilyen jelentéktelen 
ügy miatt maga a dandárparancsnok tárgyaljon. Földváry hosszú távolmaradása (reggel 
10 órakor hagyta el a várat és csak 1 órakor tért vissza) mindenféle találgatásra adott 
okot. A joviálisán elköltött pezsgős reggeli nyomán a legénység egyenesen arról kezdett 
beszélni, hogy parancsnokuk az osztrákokkal mulatozik.87 Ha igaz az, amit Földváry állít, 
hogy az osztrák ezredesre sokáig kellett várni, akkor is nehezen képzelhető el, hogy a 
megbeszélés csak a postai kapcsolat helyreállításáról szólt. 

Az eszéki vár feladása (1849. február 9 - 1849. február 14.) 

Február 7-én Nugent személyesen is meggyőződhetett arról, hogy az ostrom
előkészületek már a végső szakaszba jutottak. A tüzérségi erősítés folyamatosan érkezett, 
az ütegállások építése, a terep előkészítése megfelelő ütemben haladt. Tartott azonban 
attól, hogy a - megítélése szerint - fegyverrel, lőszerrel, élelmiszerrel bőven ellátott és 
megfelelő létszámú őrséggel rendelkező erőd hosszú ellenállást fog tanúsítani. Ugyanak-

Nugent felszólítása: 1849. február 4. KA AFA Nugent Corps 2/19.; A rokoni látogatás szerepéről: 
Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; A Vegyes Bizottmány jelentése: uo. 5. kútfő, 6. 
tétel; Haditanács jegyzőkönyve: uo. 8. kútfő, 10. tétel; Pesti Hírlap, 1849. május 2. 278. sz. 25. o.; Szilágyi: i. 
m. 146. o.; Szűts: i. m. 42. o.; Várady: II. k. 693. o.; Batthyány felszólítása: - - Perényinek, 1849. május 29. 
OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő 6. tétel; Földváry rendeletei: Parancskönyv. 1849. január 20., február 6. HL 
Filmtár 206.d.; Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel. 

87 A főposta kérése: Földváry: Általános vallomás. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 7. tétel; Vegyes Bizott
mány jelentése, uo. 5. kútfő, 2676.; Eder Trebersburghoz intézett üzenetét Földváry közli a Jegyzőkönyvben, 
uo. 8. kútfő, 8. tétel; Trebersburg válasza: uo. 8. kútfő, 10. tétel, 8. kútfő, 2. tétel B. sz.; Földváry a jegyző
könyvben tagadta, hogy a postán kívül bármi másról tárgyaltak volna, de erről a Vegyes Bizottmányt sem 
tudta meggyőzni. A bíróság Trebersburg leveléből a tárgyalásokra való világos felszólítást olvasta ki, uo. 5. 
kútfő, 2676. 
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kor a várőrség legénységi állományának és tisztikarának szelleméről, hangulatáról szóló 
jelentések alapján komolyan remélhette, hogy békés úton juthat a vár birtokába. Utasítot
ta Trebersburgot, hogy szólítsa fel Edert a vár átadására, illetve az annak részleteit célzó 
tárgyalások megkezdésére. Trebersburg február 9-i keltezésű levelében nem szerepel a 
becsületes kapituláció fogalma, sem jogi fejtegetés. A várparancsnokhoz úgy fordult, 
mint császári tábornokhoz: 

„Nugent táborszernagy őkegyelmessége megbízásából, mint a császári és királyi ost
romló sereg parancsnoka, kérem kegyelmességedet, hogy Eszék erősségét az Osztrák 
Monarchia jogos uralkodójának adja át. 

Meggyőződve arról, hogy Ön tábornok úr, a legfenségesebb uralkodónak tett 50 évi 
szolgálat után nem fog késlekedni, hogy mint a bátor osztrák hadsereg hű alattvalója és 
veteránja kötelességét megtegye, ezúttal kérem Önt, hogy a hely átadása módozatainak 
megbeszélése céljából egy megbízottat az Ön által kívánt helyen és Önnek legmegfele
lőbb időben szíveskedjen hozzánk elküldeni, ami után az általam teljhatalommal felruhá
zott Van der Null ezredes ugyanoda fog menni. Jogosan várom el, hogy egy ilyen meg
egyezés megtörténjen, amely a Monarchia és az emberiség javát szolgálja, és bátor 
hadseregünk nyugalma számára kívánatos. " 

Eder február 10-én éppen akkor kapta a felszólítást, amikor a törzstisztekből - a vár
parancsnokból, a dandárparancsnokból, Mathias Piringer alezredesből, továbbá Rácz 
Sándor, Glavas István, Pénz Miklós, Ludwik Villani és Schmidegg Károly őrnagyból -
álló haditanács ülésezett. Batthyány távozása után Eder állásfoglalása volt a legfonto
sabb. A német származású tábornok esküje és becsületszava ellenére osztrák maradt, 
Glavas őrnagy mellett a vár átadásán fáradozó tisztek legtekintélyesebb vezetője volt. 
Döntésében szerepet játszott a honvéd csapatok állapota, demoralizáltsága, az osztrák 
hadsereg sikerei, és nem utolsó sorban a vár reménytelen helyzete, „...azon meggyőző
désben vagyok - nyilatkozta Földvárynak - , hogy a várat azon vár őrséggel, amely ott 
volt azon szellemmel és oly veszélyes körülmények között, nem én, hanem nem tudom 
milyen Napóleon generális, vagy akárki mint eggyes ember meg nem tarthatta volna". 

Meghatározó volt Földváry és Rácz állásfoglalása is, akiknek személyeiben a magyar 
kormány a vár megtartásának biztosítékát látta és akikben a legénység és a magyar tiszti
kar is Batthyány távozása után különösen megbízott. A két volt császári tiszt belefáradt 
és belekeseredett abba a reménytelen viaskodásba, amit a legénységgel és újonc tisztikar
ral folytattak annak érdekében, hogy fegyelmezett és képzett várőrséget alakítsanak ki. A 
vár hiányos ellátottságát és felszereltségét, elszigetelt és veszélyeztetett helyzetét a ma
gyar kormány részéről megnyilvánuló közömbösségként értelmezték. Mindennapi tapasz
talataikon túl szerepet játszhatott döntésükben a szervezkedő tisztek - katonai szempont
ból nehezen cáfolható - érvelése a vár védhetetlen állapotáról. Mindezeket figyelembe 
véve sem a vár felszereltsége és ellátottsága, sem a csapatok száma és állapota, sem a vár 
kiépítettsége és ereje, sem pedig az országos és szlavóniai hadi helyzet nem adott okot 
optimizmusra. A haditanács többi tagjával együtt ők is a tárgyalások megkezdésére sza
vaztak. Eder február 10-én értesítette Trebersburgot, hogy a teljhatalommal felruházott 
Rácz és Glavas őrnagy másnap délelőtt 10 órakor a felsővárosi Szallopek-házba megy a 
Van der Nüllel folytatandó tárgyalásra. 

A két tiszt írásbeli meghatalmazása tartalmazta a haditanács álláspontját. A tárgyalá-
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sokat nem utasította el, küldötteit felhatalmazta arra, hogy az osztrák féltől átvegyék a 
vár feladásának feltételeit. Meghódolási szándékukat azonban nem nyilvánították ki, no
ha nem is utasították el teljesen: „...ilyen forntos ügyben... nem lehetséges már most egy 
végleges döntést hozni, annál kevésbé, mivel a várőrség nagy része olyan csapatokból 
áll, amelynél tartani lehet attól, sőt majdnem biztosra vehető, hogy... az erődben zendü
lés törne ki... " Kompromisszumos megoldásként javasolták, hogy a két fél, „...amely no
ha ugyanahhoz az uralkodóhoz tartoznak, jelenleg sajnálatosan szembenállnak egymás
sal... " kössön fegyverszünetet. A határozat részletesen indokolja a fegyverszünet 
szükségességét, mely lehetővé tenné, hogy „ nagyobb nyugalom mellett lehessen tanács
kozni", megakadályozná, hogy kellően elő nem készített döntés miatt a várban zendülés 
törjön ki, és végül megnyugtatná az erőd és a külvárosok lakosságát. Rácz és Glavas csak 
arra kapott felhatalmazást, hogy ezt az álláspontot ismertesse, az ellenség feltételeit átve
gye, de további részlettárgyalásokba nem bocsátkozhattak.88 

A két követ február 11-én délután 2 órakor tért vissza a várba. Van der Null a fegy
verszünet bármely formáját elutasította, ugyanakkor részletezte Eszék feladásának felté
teleit, módját és azokat az engedményeket, amelyekben a várőrség önkéntes meghódolás 
esetén részesülhet. A tisztikar zúgolódott, mert a tárgyalásokból kirekesztették őket, a 
haditanácsnak pedig el kellett nyernie a tisztikar beleegyezését. Földváry a délután 3 órá
ra összehívott tisztikarral közölte, hogy a várparancsnok 24 órát kapott Eszék átadására. 
Az ellenség által előterjesztett feltételek megvitatására este 6 órára kibővített gyűlést hir
detett meg, felszólította a zászlóaljak és csapattestek vezetését, hogy válasszanak és 
küldjenek két-két tisztet a megbeszélésre, akik egységük véleményét a legmarkánsabban 
tudják képviselni. Egyben azt is megígérte, hogy ha az este folyamán bármilyen határozat 
születik, másnap, még a megszabott határidőn belül, ki fogják kérni a teljes tisztikar vé
leményét, s közös, egységes döntést hoznak. Földváry Trebersburg levelének felolvasása 
után figyelmeztetett arra, hogy „a várnak jelen állapota csakugyan komoly megfontolást 
igényel". A legénység, különösen a rokonok látogatása és híradásai miatt demoralizált, 
Eszék ellátottsága nem megnyugtató, 200 000 forintot igényeltek, csak 40 000-et kaptak, 
nincs elég lőszer, a szükséges 600 tüzér helyett csak 282 teljesít szolgálatot, „aki van, 
azok is rossz lelkűek és ügyetlenek". Beszéde végén még a kormányt is megvádolta: „azt 
hihetni, hogy ezen vár megtartása nem fekszik magának a kormánynak érdekében ". A 
dandárparancsnok szavai a tisztikarban nagy megdöbbenést váltottak ki: addig csak a vár 
erejéről, jó ellátottságáról hangzottak el nyilatkozatok, a hiányosságokról nem. 

Az este 6 órakor kezdődő kibővített haditanácson ismertették a vár feladásával kap
csolatos osztrák ultimátumot. 

Az 1. pont leszögezte, mivel „nem ellenséges érzületű felek között" jön létre a meg-

Nugent helyzetértékelése: - - Windisch-Grätznek, 1849. február 8. HL Az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc iratai. 12/465.; Trebersburg felszólítása Edernek, 1849. február 9. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kút
fő, 10. tétel, 2. tétel C. sz.; Eder szerepéről: Irányi: i. m. II. k. 121. o.; Gelich: i. m. II. k. 335 o.; Thim: 
Délmagyarország. 222-223. o.; Kossuth végig bizalmatlan volt vele szemben, s szerepét különösen kiemeli, 
azt hangsúlyozva, hogy ha a várparancsnok nem lett volna áruló, akkor Rácz sem. Kossuth Mészárosnak, 
1849. február 22. KLÖM XIV. k. 523. o.; Alföldi Hírlap. 1849. március 18. 23. sz. 85. o.; Honvéd, 1849. feb
ruár 28. 54. sz. 216. o.; Eder nyilatkozata: Földváry: Jegyzőkönyv. OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 8. tétel; Eder 
Trebersburgnak a tárgyalás megkezdéséről: 1849. február 10., uo. 8. kútfő, 2. tétel, D. sz.; Rácz és Glavas fel
hatalmazása, a haditanács határozata: uo. 8. kútfő, 10 tétel, 8. kútfő, 2. tétel E. sz.; Golubics életrajzi adatai: 
Bona: Kossuth kapitányai 233. o. 
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egyezés, hanem „kizárólag a várőrség és parancsnokának kezdeményezésére", csakis 
feltétel nélküli megadásról lehet szó, de ennek ellenére „ bizonyos engedményeket biztosí
tanak, amely további tárgyalás alapját képezhetik". 

A 2. pont az átadás rendjét szabályozta: mindkét fél haladéktalanul előterjeszti a 
megfogalmazott feltételeket az illetékes hatóságoknak. A tárgyalások tényleges befejezé
sére 24 órán belül kerül sor, amikor a várparancsnok által elkészített átadási okmányt ki
cserélik a 3. pont alatti dokumentummal. 

A 3. pont az átadás folyamatát taglalta. 
a) Eder vezérőrnagy, a haditanács és a várőrség egyetértésével, minden hadianyaggal, 

raktáraival, mindenféle készletével tökéletes állapotban átadja a várat Trebersburg ve
zérőrnagynak és csapatainak, ennek érdekében az adott napon és adott órában a kapuőr
helyeket az ostromló csapatok szállják meg. 

b) A várőrség a vártéren a császári csapatok előtt leteszi a fegyvert, de a tisztek meg
tarthatják kardjukat. 

c) A várőrség kivonulását és elbocsátását, otthonukba távozását a vár átadása után 24 
órán belül végre kell hajtani, azzal a feltétellel, hogy soha, semmilyen körülmények kö
zött nem fognak fegyvert a Felséges Uralkodóház ellen. 

A 4. pont az önkéntes, feltétel nélküli megadás esetére a következő engedményeket 
biztosította: 

- a legénység őrmesteri rangig általános kegyelmet kap, azzal a feltétellel, hogy soha 
többé nem fog fegyvert az uralkodóház ellen. Azok, akik korábban a császári hadsereg
ben szolgáltak, kívánságuk szerint hazatérhetnek és a távolság aránya szerint 10-20 napi 
zsoldban részesülnek, vagy ezredükben a korábbi rangban szolgálhatnak tovább. 

- A császári hadsereg korábban aktív és nyugállományú tisztjei, akik az előbbi ked
vezményben részesülni akarnak, a bécsújhelyi haditörvényszék vizsgálatának önkéntesen 
alávetik magukat. Ez lényeges mentségi körülményt jelent, és minden esetben Ő Felsége 
kegyelmébe ajánlják őket. 

- Akik korábban nem voltak tisztek, korábbi életüket folytathatják, és ha békésen vi
selik magukat, politikai tetteikért nem vonják őket felelősségre, külön útlevelet kapnak, 
és bárhová távozhatnak. Ezek a kedvezmények megilletik az egykori császári-királyi 
nyugalmazott tiszteket is. 

- Az őrség minden tagjának magántulajdona sérthetetlen, azzal szabadon rendelkezhet. 
Az 5. pont kimondta, hogy ha a várparancsnokság a dokumentumok cseréjét 24 órán 

belül nem hajtja végre, akkor azt az ostromló csapatok az ellenségeskedések kezdetének 
tekintik, minden engedményt visszavonnak, a tárgyalásokat felfüggesztik és a várőrségre 
a legszigorúbb haditörvények vonatkoznak. 

A feltételek megismerése után a haditanácsban éjfélig tartó vita alakult ki. Az ultimá
tum a 24 órás határidővel eleget tett a Windisch-Grätz által szorgalmazott feltétel nélküli 
kapitulációnak, de az ingadozó várőrséget nem akarta elkeseredett ellenállásba hajszolni. 
Az engedmények vonzóak voltak és csábítóak. A vezetéséből senki nem foglalt állást a 
tárgyalások megszakítása mellett. Ez azt is jelentette, hogy nem volt olyan tekintélyes 
személyiség a haditanácsban, aki körül a vár feladását ellenző csoportosulás kialakulha
tott volna. Az ellenvélemények, mint Perczel Pál századosé, aki Zrínyi példájára hivatko-
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zott, elszigeteltek maradtak. A rangkülönbség eleve korlátok közé szorította a szembehe
lyezkedés lehetőségét. Csolnoky vallomása szerint Földváry Perczeit egyszerűen rendfo
kozatára figyelmeztette és tiszteletre utasította. A főtisztek és altisztek a vár helyzetét il
letően nem rendelkeztek kellő rálátással, később több tiszt utalt rá a bíróság előtt, hogy a 
megfeszített szolgálat miatt a vár egyetlen pontjához voltak láncolva, s nem volt tudomá
suk arról, hogy más csapattesteknél, a várnak különböző pontjain milyen viszonyok ural
kodnak. A haditanácskozás mindvégig szakmai mederben folyt, a legszakavatottabb ve
zetők véleményét nem lehetett cáfolni, a törzstisztek a politikai, vagy morális kérdésekre 
is szakmai érvekkel válaszoltak. A szorgalmazók érvrendszere a Földváry által elmondot
takon alapult és kiegészült a vár reménytelen külső helyzetével, a külső segítség lehetet
lenségével, a vár erődítéstani gyengeségeivel, nem utolsó sorban pedig különösen nagy 
hangsúlyt kapott a legénység megbízhatatlansága. Többek szerint az ellenállás a zászlóal
jak nyílt lázadását vonta volna maga után. Miután egyre több vélemény hangzott el a fel
adás mellett, még azok a tisztek is elbátortalanodtak, akik eredetileg ellene nyilatkoztak. 
Bizonyíthatóan mindössze Perczel és Golubics százados tartott ki a vár védelme mellett. 

A haditanács mégsem merte vállalni a vár feltétel nélküli feladását: a Batthyány által 
felvetett becsületes kapitulációról született egyhangú döntés. Ez az adott esetben azt je
lentette, hogy az egész várőrség fegyveresen, tisztjei vezetésével, kivonul a várból, az 
osztrákok biztosítják, hogy Batinánál átkelhetnek a Dunán és Bezdán irányába eltávoz
hatnak. Ennek megfelelően a legénységet nem bocsátják haza. Az átadás módját azzal a 
feltétellel fogadják el, hogy az erőd túlparti részének (Hornwerk) a kapuját a kivonulásig 
még magyar őrség tartja megszállva. A 24 órás határidőt elfogadják, de a módosítások 
további tárgyalást igényelnek. Attól az időponttól számítva, hogy a várőrség javaslatára 
megérkezik Trebersburg válasza, megfogalmazzák a végleges szerződést és 24 órán belül 
eljuttatják a felső városba.89 

Másnap reggel a teljes tisztikar előtt ismertették az átadás feltételeit. A tisztikar nagy 
része felháborodva utasította vissza a vár feladását, ám Glavas azzal érvelt: hazafiúi köte
lességük, hogy legalább a katonákat megmentsék a hazának. A vár elvesztésének követ
kezményeit azzal próbálta jelentéktelenné tenni, hogy hangsúlyozta, ha a magyar 
„másutt" győz, akkor Eszék vára, magától, ismét a kormány kezébe kerül. Beszéde hatá
sos volt, de nem meggyőző. Zászlóaljanként és csapategységenként két-két tiszt végül 
mégis aláírta a határozatot abban a hiszemben, hogy ez valóban csak ürügy arra, hogy a 
felmentő sereg megérkezéséig időt nyerjenek. Eder mind Van der Nüllt, mind 
Trebersburgot értesítette a fejleményekről és közölte: Rácz és Glavas őrnagy délután 2 és 
3 óra között átnyújtja a haditanács által megfogalmazott módosításokat. 

89 Február 11—12.-i haditanács: Vegyes Bizottmány jelentése. OL H 72. IM Á. ü. o. 5. kútfő, 2676.; Ve
gyes Bizottmány jegyzőkönyve, uo. 8. kútfő, 2. tétel; A haditanács határozata: uo. 8. kútfő, 10. tétel, 2. tétel G. 
sz.; A haditanács leírása: Jegyzőkönyv, uo. 8. kútfő, 10. tétel; Az eseményeket legrészletesebben Csolnoky 
vallomása tartalmazza. Elmondása szerint Pénz őrnagy úgy nyilatkozott, hogy amíg széles réseket nem lő az 
ellenség a falon, addig a kötelesség és becsület úgy kívánja, hogy védjék a várat. Földváry ezt tagadta, a mér
nök tiszt úgy nyilatkozott, hogy a gyenge oldalakat csak úgy lehet megtartani, ha van elővédfal. Csolnoky: uo. 
8. kútfő, 5. tétel; Földváry: Jegyzőkönyv, uo. 8. kútfő, 8. tétel; Pénz életrajzi adatai: Bona: Tábornokok 262. 
o.; Perczel felszólalását idézi. Thim: Délmagyarország 225. o.; Rat Hrvata 136. o.; Gelich: i. m. II. 337. o.; 
Uibergabe 32. o. 
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Az osztrák hadvezetés a módosítást természetesen nem fogadhatta el, nem csak elvi 
okokból, hanem hadászati szempontból sem. Nugent legfontosabb feladatának azt tartot
ta, hogy közvetlen összeköttetést létesítsen a szerbekkel. Erről még Pécs elfoglalása előtt, 
január 29-én értesítette Josip Rajčičot. Van der Null válaszában kizárt minden módosí
tást, csak a feltétel nélküli megadást fogadta el: „fegyveres kivonulást külellenség köve
telheti, nem b e lel lenség, a királynak alattvalói". 

A bomlás megkezdődött. Az osztrák válasszal egyedül Glavas tért vissza, Rácz az el
lenségnél maradt. Csupán egy levelet küldött Golubics századosnak, melyben megbízta a 
zászlóalj parancsnokságával és indokolta árulását. A tüzérség parancsnoka, Schmidegg 
Károly 8 000 forinttal megszökött. Poggyászát előre küldte Pécsre, s amikor Rácz és 
Glavas parlamenterként az ellenséghez lovagolt, ő is hozzájuk szegődött. A kapuőrség
nek nem tűnt fel, így a két törzstiszt tudtával hajthatta végre tervét. Ismét összehívták az 
egész tisztikart. Rácz átállása miatt Földváry összeomlott, könnyes szemmel ismertette az 
eseményeket, s annak a félelmének adott hangot, hogy ha most a védekezés mellett dön
tenek, akkor az ellenség ismerni fogja a vár minden gyenge pontját. A főszerep Edernek 
és Glavasnak jutott. Glavas hosszú beszédében 10 pontban foglalta össze a vár védelmé
nek képtelenségét. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a kormány semmit nem tett a 
vár védelme érdekében, „mindenki azon véleményre jött, hogy a kormány Eszék várát 
jelentéktelen pontnak tartván a közönséges hadműködések irányában és ennek megtartá
sa nem igen látszott érdekében lenni... " Az ellenállás teljes megtörése érdekében Eder és 
Glavas egyenesen azt fejtegette, hogy Jellačič és Windisch-Grätz elfoglalta egész Ma
gyarországot, Debrecent is, így teljesen értelmetlen minden ellenállás. 

A beszéd megtette hatását, a szavazásnál egyedül Golubics százados tartott ki a véde
lem mellett. Egyhangú határozat született, „... szabad akaratból a jogszerű uralkodónak 
a (vár) átadatott, azon biztos meggyőződéssel, hogy e lovagi eljárást maga az uralkodó 
is kegyesen helyeselvén, e szegény hazát atyai oltalmára méltatni fogja". A várparancs
nokság ezek után, az osztrákok február 11-i tervezete alapján, megfogalmazta az átadási 
okmányt. Az iratban nem szerepeltek teljes részletességgel azon kedvezmények, amelye
ket az osztrákok ígértek, de az aláíráskor Földváry, külön kitétellel, azokat is biztosította. 
A dokumentumot minden zászlóalj és csapattest két tagja hitelesítette.90 

90 A feltételek átadása: Eder Trebersburgnak, 1849. február 12. OL H 72. IM Á. ü. o. 2. tétel, H.sz.; KA 
AFA Nugent Corps 1849. 2/75/a.; A feltételek fogadtatása a tiszti gyűlésen: Dessewfjy: Napló. 1849. február 
12. OSZK Kézirattár. Quart. Hung. 4111. IV.; Glavas beszédei: Haditanács jegyzőkönyve. ÖL H 72. IM Á. ü. 
o. 8. kútfő, 10. tétel. Közli: Vegyes Bizottmány jelentése, uo. 5. kútfő, 2676.; Glavas meghatározó szerepére: 
Eder jelentése. KA AFA Nugent Corps 1849. 2/75/e. Közli: Uibergabe 58-59.0.; Rácz szerepéről: Nugent. KA 
AFA Nugent Corps 1849. 2/75/d.; Lemondási nyilatkozata: OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 2. tétel; Golubics 
vallomásában található a hozzá küldött levél: uo. 8. kútfő, 4. tétel. Az osztrák hadbíróság csupán rangjától 
fosztotta meg. Bona: Tábornokok 280. o.; Schmideggről: Földváry: Jegyzőkönyv, uo. 8. kútfő, 8. tétel; Végső 
döntés a vár feladásáról: Vegyes Bizottmány jelentése, uo. 5. kútfő, 2676.; Dessewfjy: Napló. 1849. február 
12. OSZK Kézirattár. Quart. Hung. 4111. IV.; Egyes leírások szerint Eder félt a honvédek lázadásától, ezért 
parancsára a kapukat a Wasa és Sándor gyalogezredek csapatai szállták meg. Gelich: i. m. II. k. 338. o.; Thim: 
Délmagyarország 226. o.; Átadási okmány: OL H 72. IM Á. ü. o. 8. kútfő, 10. tétel, 2. tétel K. sz.; HL. Az 
1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 13/412. Közli: Gelich: i. m. II. k. 339-341. o.; Thim: 
Délmagyarország 227-228. o.; Uibergabe 53-55. o.; Az engedményeket külön is megfogalmazták 1849. feb
ruár 14-én, amit Nugent is megerősített: HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 13/412.; 
Uibergabe 56-67. o.; Thim: Délmagyarország 224-225. o.; Gelich: i. m. II. k. 336-337. o.; Kosanovič: i. m. 
163. o. (horvátul). 
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Február 13-án Glavas és Csolnoky bejelentette Van der Nüllnek az erőd feladását. A 
kapukat és mellvédeket délután határőrvidéki csapatok szállták meg. Február 14-én reg
gel 9 órakor a 4 500 fős őrség kivonult a vártérre. Az ostromló csapatoknak adott tiszte
letadás után gúlába rakták fegyvereiket.91 A magyar katonák az átadási feltételeknek 
megfelelően szétszéledtek, a tisztikar nagy része még előbb elhagyta a várat. Az eszéki 
várőrség felbomlott, az erőd a nagy mennyiségű lőporral, ágyúval, élelmiszerrel és egyéb 
tartalékkal az osztrák csapatok kezébe került. Nugent immár minden figyelmét és erejét 
Pétervárad bevételére fordíthatta. 

Az osztrák katonai és politikai vezetés - elismerve a vár elfoglalásának előnyeit -
csak kénytelen-kelletlen fogadta el a kapitulációt, ami csak nevében volt feltétel nélkül 
való. Windisch-Grätz kijelentette, hogy Nugent a magyar tiszteknek nem ígért semmit, és 
ugyanolyan haditörvények vonatkoznak a csapatok vezetőire, mint más esetekben. 

Magyar részről a vár átadásának hírét leírhatatlan felháborodás fogadta. A radikálisok 
a hadügyminisztert, Mészáros Lázárt vádolták, a parlament február 28-i viharos ülésén 
minden alapvető jogi normát félretéve többségi határozatot hoztak, amely szerint minden 
eszéki tiszt becstelen, amíg a hazaárulás vádja alól nem tisztázza magát. Polgári-katonai 
vegyes hadbíróság elé idéztek minden tisztet. Kossuth intézkedett arról is, hogy a hivata
losan is feloszlatott zászlóaljak szétszóródott legénységét gyűjtsék össze. Mindez azon
ban már nem változtathatott azon a tényen, hogy a Dunántúl és Szlavónia Magyarország 
számára elveszett. 

1848 őszén a magyar kormány az eszéki vár biztosítását megoldottnak tekintette. 
Honvédcsapatok vonultak be a várba, az ellenszegülő tiszteket eltávolították. Az erőd 
ellátottságát, a várőrség létszámát elegendőnek tartották, noha a fegyver- és lőszertarta
lékot elszállítatták és a Zanini-csapatokat Pestre rendelték. 1848 decemberétől az őrség -
Batthyány vészjósló figyelmeztetései ellenére - semmilyen támogatást nem kapott. Lő
szert, pénzt, csapatokat még akkor sem küldtek, amikor a Dunántúlon nagyszabású oszt
rák hadművelet bontakozott ki és az is ismertté vált, hogy küszöbön áll az erőd ostroma. 
Kossuth az osztrák főerők támadását követően nem tudott segíteni. Nemegyei képzetlen 
felkelő csapatainak Eszékre irányítása akkor sem jelentett volna megoldást, ha az őrnagy 
teljesíti a parancsot, elvonulása után pedig a vár felmentésének még csak a terve, vagy 
gondolata sem merült fel. 

Batthyány fáradhatatlanul munkálkodott a vár sikeres védelméhez szükséges anyagi és 
főként személyi feltételek megteremtésén. Megbízható parancsnoki kart azonban nem si
került kialakítania. Humánus személyisége gátolta abban, hogy a szervezkedő tiszteket 
elégséges bizonyíték nélkül, de komoly gyanú alapján felelősségre vonja. Erre akkor sem 
került sor, amikor a vád bizonyítást nyert és példát statuálhatott volna. A vár vezetőibe 
helyezett feltétlen bizalma miatt a szervezkedés veszélyének nagyságát nem is tudta reá-

A vár átadása: Nugent Radetzkynek, HL Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc iratai. 13/412.; 
23. Armee-Bulletin. 1849. február 17.; OL 32 1848^t9-es nyomtatványok. 18. cs. 96-101., 104-106., 108-
112.; Füzes: Batthyány 127. o.; Thim: Délmagyarország 226. o.; Váradi: i. m. II. k. 694. o.; Winterfeldzug 
257. o.; Blaset i. m. I. Theil. 2. o.; Abschnitt 347. o.; Stiles: i. m. 181. o.; Kosanovič. i. m. 163. o;. Frey: i. 
m. II. k. 234. o.; Szeremlei: i. m. II. k. 54. o.; Füzes: Baranya és Verőce 191. o.; Rat Hrvata 138. o.; Uibergabe 
35-36. o.; Baranyai-eszéki események. MTA Kézirattár. Történelem. 2. r. 357/2. 
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lisan felmérni. A legnagyobb hibát azonban akkor követte el, amikor az ostrom alatt álló 
várat elhagyta. A vár sorsát egyértelműen a volt császári tisztek határozták meg. Az Eder, 
Glavas és Neubauer által vezetett csoport tudatosan elmulasztotta, sőt gátolta azokat az 
intézkedéseket, amelyek lehetővé tették volna az ellenállást. Ezzel az őrséget kilátástalan 
helyzetbe sodorták. így sikerült Fôldváry és Rácz csatlakozását is elérniük, ami megpe
csételte Eszék sorsát. A tisztikar gyanútlan volt, és amikor nyilvánvalóvá vált az árulás 
ténye, sem a külső, sem a belső helyzet nem tette lehetővé az eredményes ellenállást. 

Az ellenség létszáma nem volt olyan jelentős, mint az őrség feltételezte (20 000 fő). 
Nem is képviselt nagy erőt: többségben határőrcsapatok alkották. Reiche csapatainak ki
egészítése és a nehéztüzérség felvonultatása csak február végére fejeződött volna be. Az 
őrség önmagában gyenge volt ahhoz, hogy hosszú ostromot kiálljon, elszánt tisztikar 
azonban, kellően felkészített legénységgel, több héten át sikerrel védekezhetett volna. 
Nem így történt. Több kedvezőtlen külső és belső tényező együttes hatása vezetett a vár 
elvesztéséhez. 
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Ferenc Rabár 

THE SURRENDER OF FORT ESZÉK IN FEBRUARY 1849 

Summary 

At the end of 1848 Fort Eszék was beleaugered by the enemy: the counties on the North of it 
were occupied by Austrian troops and border regiments of the Military Frontiers went into 
positions on the South. On 30-31 October the Austrian troops took possession of the town of 
Eszék. The fortifications were defective, the number and quality of the garrison troops inadequate; 
there was no hope for any deliverance. Consequently a significant part of the body of officers of 
the fortification inclined to capitulate and they persuaded Government Commissioner Kázmér 
Count Batthyány to leave. After the arrival of the heavy siege artillery the officers in charge began 
negotiations with the commander of the Imperial Army and in February 1849 Fort Eszék 
surrendered. 

Ferenc Rabár 

LA REDDITION DU FORT D'ESZEK EN 1849 

Résumé 

A la fin de 1848 le fort d'Eszék était entouré de l'ennemi: les territoires au Nord d'Eszék 
étaient occupés par des troupes autrichiennes, au Sud les troupes des confins militaires possédaient 
des positions. Les Autrichiens ont occupé la ville d'Eszék les 30 et 31 janvier. La fortification du 
château restait loin d'être parfaite, la quantité et la qualité de la garnison n'ont pas atteint le niveau 
nécessaire.Ils ne pouvaient compter sur aucune aide extérieure. Une partie importante du corps 
d'officiers du fort n' a pas rejeté l'idée de la capitulation, et ils ont porté le commissaire de 
gouvernement Kázmér Batthyány au départ. A l'arrivée de l'artillerie lourde de siège, le corps 
d'officiers a commencé des entretiens avec l'ennemi, et, comme résultat des entretiens, en février 
de 1849, ils ont donné le fort aux troupes impériales. 
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Ferenc Rabár 

DIE KAPITULATION DER FESTUNG VON ESSEG IN 1849 

Resümee 

1848 wurde die Burg von Esseg vom Feind umzingelt: die nördlichen Komitate wurden von 
der österreichischen Armee besetzt, im Süden war das Miltär der Militärgrenze. Am 30-31. Jänner 
besetzten die Österreicher die Stadt Esseg. Die Befestigungen der Burg waren mangelhaft, die 
Stärke und die Qualität der Garnison war schlechter als erwünscht. Auf Hilfe von Außen konnten 
sie nicht zählen. Der Großteil des Offizierskorps war zur Kapitulation bereit, und sie überredeten 
den Regierungscommisär Kázmér Batthyány zum Verlassen der Festung. Bei der Ankunft der 
Belagerungs-Artillerie begann das Offizierskorps Verhandlungen mit den Belagerern, deren 
Ergebnis die Übergabe der Festung an die kaiserlichen Truppen im Februar 1849 war. 

Ференц Рабар 

СДАЧА КРЕПОСТИ ЭСЕК В 1849 ГОДУ 

Резюме 

В конце 1848 года крепость Эсек была окружена противником: области на севере 
крепости были оккупированы австрийскими войсками, на юге военные соединения погра
ничных кайзеровских войск заняли свои позиции. 30-31 января 1849 года австрийцы 
захватили город Эсек. Крепостные бастионы города были недостаточно оборудованы, 
численный состав местного гарнизона и его качество не отвечали требованиям времени. 
Гарнизон крепости не мог рассчитывать ни на какую поддержку. Значительная часть офи
церского состава крепости склонялась к отступлению и сдаче крепости, она убедила 
уполномоченного правительства Казмера Баттьани покинуть крепость. После прибытия 
тяжелой артиллерии к осаждавшим войскам офицерский состав начал вести переговоры с 
осаждающими войсками, в результате чего в феврале 1849 года защитники крепости сдали 
крепость кайзеровским войскам. 
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NAGY SÁNDOR 

KÉT AFFÉR A FELSŐ-TISZAI HADSZÍNTÉREN 1849 JANUÁRJÁBAN 

A Franz Schlik gróf altábornagy parancsnoksága alatt december óta Felső-
Magyarországon működő es. kir. csapatok 1849 januárjának derekán támadást indítottak 
a Tokaj előterében Debrecent fedező, Klapka György ezredes vezette magyar felső-tiszai 
hadtest ellen, hogy azt a Tiszán átdobva megteremtsék egy soron következő, a magyar 
kormány székhelyére összpontosított offenzíva feltételeit. 

A január 17-től Kassa körzetében gyülekező császári főerő - összesen mintegy 4-
5 000 fő, erős tüzérséggel - Schlik közvetlen vezényletével Abaújszántón, Tállyán, Má
don át nyomult előre Tarcal-Tokaj felé. Az ettől meglehetősen elszakadt balszárny -
nagyjából 1000-1500 fő - Joseph Herzmanovsky őrnagy vezetésével január 21-én 
Sátoraljaújhelyen egyesült, majd Sárospatakot, Olaszliszkát érintve Bodrogkeresztúrnak 
irányozta menetét. A kibontakozó támadást Klapka ezredes először, a szántói elővéd
ütközetet (január 19.) követően, Tállya körül gondolta megállítani, de mivel balszárnyán 
problémák adódtak - Dessewffy Arisztid alezredes dandárja Szikszóról a Tisza mögé 
hátrált -csapatait hamarosan a Tarcal-Bodrogkeresztúr-Tokaj háromszögbe vonta visz-
sza és ott várta be az ellenség érkezését. 

A Mád irányából felbukkanó császári sereg, élén Schlik altábornaggyal, január 22-én 
délben ütközött a Tárcáinál állást foglalt, Jerzy Bulharyn ezredes vezette hadosztály 
előőrseibe. Ezek, mivel a vidéket uraló sűrű ködben későn észlelték az ellenség közele
dését, elkéstek a jelentéstétellel, így a hadosztály zöme még Tarcalon készülődött az 
ebédhez, amikor Joseph Edler von Fiedler vezérőrnagy első lépcsős dandárja már táma
dásra fejlődött fel. Szerencsére a kiszemelt állásban visszahagyott magyar egységek, 
csatárláncot képezve, hatásos tüzükkel képesek voltak mindaddig feltartóztatni Fiedler 
embereit, amíg a tarcaliak nagy nehezen úrrá lettek a meglepetésen és megkezdték pozí
cióik elfoglalását. 

Schlik a támadás elakadását követően a jobbszárnyán álló lovasság egy részét, az 1. 
(Császár) könnyűlovasezred egyik századát, a kellemetlenkedő csatározók szétugrasztá-
sára rendelte; ugyanakkor parancs ment a balszárnyat alkotó 12. (Vilmos főherceg) gya
logezred 3. zászlóaljának, hogy vegye birtokba a mád-tarcali út felett emelkedő Kápol
na-dombot. A ködben előrevágtató svalizséreket azonban huszárok lepték meg és 
parancsnokukat, Carl Böhm báró, századost is megölve visszaverték. Noha a másik olda
lon a Vilmos-gyalogság eleinte minden nehézség nélkül teljesítette feladatát (a bizonyta
lankodó magyar egységek elmulasztották a Kápolna-domb megszállását), a Buíharyn ez
redes által hamarosan a magaslatra vezényelt lengyel önkéntesek csapata lekergette 
onnan a cs. kir. alakulatot. Miután a magyar hadosztály felvonulása ajobbszámyon, azaz 
a Kápolna-dombon Wladyslaw Tchórznicki, középen és a balszárnyon Zakó István őr
nagy dandárjával befejeződött és az arcvonal megszilárdult, a császári vezér reményei a 
gyors győzelmet illetően elszálltak. 

Az összecsapás súlypontja a továbbiakban Kápolna-dombra helyeződött, amelynél 
Schlik minden áron döntést akart kierőszakolni. Közbelépése nyomán a visszafelé özönlő 
Vilmos-zászlóalj megállapodott, rendezte sorait, majd -jobbján a 9. (Hartmann) gyalog-
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ezred 2.zászlóalj aval - ismét rohamra indult. A megújuló támadást azonban hihetetlen 
mozzanat zavarta meg: a domboldalban fel-feltűnő magyar csoportok, ahelyett hogy 
fegyvereiket használták volna, félreérthetetlen jeleit adták békés szándékuknak... Tény, 
hogy a harc egyik pillanatról a másikra félbeszakadt. A két parancsnok, a Vilmos
gyalogságot irányító Fiedler és a lengyel származású, magyar szolgálatban álló Tchórz-
nicki őrnagy előre lovagolt és a katonák szeme láttára kezet rázott! A furcsa jelenetnek 
azonban hamar vége szakadt: még mielőtt kiderült volna, mit is akarnak tulajdonképpen 
egymástól, egy, a helyszínre érkező magyar egység tüzet nyitott a császári oszlopra, mire 
az megzavarodott és a következő percben futásnak eredt. 

Az eset tagadhatatlanul hozzájárult a magyar fél végső sikeréhez. Schlik a történtek 
után a Vilmos-zászlóaljat kénytelen volt kivonni a küzdelemből. A Kápolna-domb elleni 
harmadik rohamot már nem az, hanem Anton Pergen gróf vezérőrnagy addig tartalékban 
álló dandárja, a Vilmos gyalogezred 1. zászlóalja, illetve a 2. (Sunstenau) vértesezred 
egy százada hajtotta végre. Ez utóbbi sem tudta azonban megtörni a Bulharyn-hadosztály 
kemény ellenállását, s feloldani a kialakult patthelyzetet. A harcok a sötétedés beálltáig 
húzódtak, akkor Schlik felhagyott a további kísérletezéssel és éjszakai szállásra Mádra 
vonta vissza csapatait. 

Az összecsapások másnap, január 23-án Bodrogkeresztúr térségében lángoltak fel. 
Herzmanovsky őrnagy balszárnyi különítménye, amely előzőleg Bodrogkisfaludig vere
kedte magát, reggel minden támogatás nélkül volt kénytelen szembenézni Sulcz Bódog 
őrnagy túlerejű dandárjával: Schlik Mádon maradt és segítség helyett csupán parancsot 
küldött, amely Herzmanovskyt csatlakozásra utasította. A Bodrogkeresztúrról kibontako
zó magyar támadást Kisfalud helység bejáratánál a különítmény gerincét képező 58. 
(István főherceg) gyalogezred 3. zászlóalja fogta fel, s már súlyos harcok folytak, amikor 
az összecsapás - akárcsak előzőleg Tárcáinál - kritikus szakaszban, tisztázatlan körül
mények között, megszakadt. A felek rövid ideig egymás közvetlen közelében, lábhoz tett 
fegyverrel ácsorogtak. Ekkor a 43. honvéd zászlóalj parancsnoka, Kálnoky Antal száza
dos, azt gondolván, hogy a császáriak valójában meg akarják adni magukat, a fegyverek 
letételére szólította fel az ellenséget. Azok viszont, az elhangzottakon feldühödve, a ma
gyarokra támadtak, Kálnokyt valósággal lemészárolták (a szerencsétlen tisztet emberei 
még kimentették, de már nem lehetett rajta segíteni), s a 43. zászlóaljat szétverték. 

A Sulcz-dandár offenzívája az incidens nyomán összeomlott. Az előrenyomuló csá
szári gyalogság behatolt Bodrogkeresztúrra, megszállta a falu északra eső végét, majd 
onnan fedezte a különítmény zömének menetét az immár szabaddá vált mádi országúton. 
Bár magyar oldalon végül sikerült leküzdeni a váratlan fejlemények által kiváltott páni
kot, sőt Dessewffy és Gedeon László őrnagy dandárjának részeivel ellenlökést hajtottak 
végre, amely kivetette az István-gyalogosokat a helységből, a későn jött fordulat nem so
kat változtatott a kedvezőtlen mérlegen. Herzmanovsky az oszladozó ködben csatlako
zott Schlik Tarcal felé húzódó csapataihoz, majd január 23-ról 24-re virradó éjjel a fő-
erővel együtt visszavonult Boldogkőváralja vidékére. 

A harcok kimenetelét jelentősen befolyásoló jelenetek - amint az az egykorú beszá
molókból kiderül - egy csapásra magukra vonták a figyelmet. A résztvevők többsége ké
sőbb joggal vélte úgy, hogy nem pusztán szerencsétlen félreértésről, véletlenek egybe-
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eséséről volt szó, hiszen ugyanaz a szituáció egyazon hadszíntéren 24 óra leforgása alatt 
két ízben állt elő. A nehézségek a különös események mibenlétének meghatározásával 
kezdődtek. 

A felső-tiszai hadtestnél, Tokajban tartózkodó felső-magyarországi kormánybiztos, 
Szemere Bertalan január 22-én esti 6 órakor - a tarcali csata jóformán véget sem ért - a 
következőképpen adott hírt a nevezetes esetről: „Tárcáinál csellel élt az ellen. Fejér ken
dőt lobogtatott az ellen. Kezet fogtak a katonák. Ekkor az ellen tüzet parancsolt. A mi 
huszárunk a majort levágta, egy kapitány fogva van..." - írta.1 A láthatóan kapkodva pa
pírra vetett sorok az egy órával később kelt hivatalos jelentésben kerekedtek értelmes 
történetté: „De jellemző az, hogy az ellenség tisztjei, kardjokra fejér zsebkendőt tűzvén, 
»Éljen a magyar« kiáltással közeledtek. A mieink viszonozták. Oly közel jöttek egymás
hoz, hogy kezet szorítottak. Egy huszár, Péterfi, lováról leszállt. Az ellen közül egy kapi
tány lovára felült. Ekkor azonban, álnokul, az ellen támadást parancsolt; de a mieink lőt
tek, a huszárok vágtak, és az így vitézül visszavert ellenség megfutamodott. Az áruló, 
csaló őrnagy vágatott le, a lóra kapott kapitány fogatott el, alóla a ló kilövetvén. Mi 
becstelen hadakozásmód!"2 

Ugyancsak január 22-én este, Rakamazról, Földváry Pál szabolcsi biztos számolt be a 
tarcali esetről, aki - Szemerétől függetlenül - saját emisszáriusaitól szerezte be értesülé
seit. Ő azon a véleményen volt, hogy az ellenség bizony nem cselt vetett, hanem egész 
egyszerűen meg akarta adni magát: „az elő csapatot formáló Polyák katonák" - szól a 
jelentés - „az első tüzelésre széjel verettek; kik több fejér kendők fel tartásával közeled
tek seregeinkhez, de ezt honvédeink nem érték és a nem tüzelőkre erős tüzet adtak, mire 
közülök sokan elesvén elszélledtek leginkább a tarcali és tokaji hegyek közt." Ehhez még 
hozzáfűzi az egyik magyar oldalon harcolt lengyel szemtanú sokatmondó sajnálkozását 
is: „Dembrovszki Titus (?) segéd meg nem akadályoztathatá a tüzelést, hogy honfiait egy 
testületbe fogadhatta volna részünkre s ezt ő igen fájlalja."3 

Két nappal később, január 24-én kelt jelentésében viszont Szemere immár a 
bodrogkeresztúri ütközet fejleményeiben találhatta meg a császári „árulás" bizonyítékát. 
„Tegnap pedig Kisfaludon hasonló történt." - állapította meg - „Egy századunk, félig 
véletlen, egy ágyútelepre ment, bukkant, és egy osztály ellenre. Az ellen-parancsnok 
»lábhoz« parancsolt. Megadta magát. Baráti szót emlegetett, kapitányunkkal kezet fogott. 
Következett volna a lefegyverzés. De hirtelen támadást parancsolt az ellen, a mieink el-

1 Szemere levele Görgei Artúr tábornoknak. Tokaj, 1849. január 22. este 6-7 óra. Magyar Országos Levél
tár (a továbbiakban: MOL) P 295. A Görgey-család levéltára. b/10.fasc. Eredeti tisztázat. Közli: Szemere 
Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. - Okmánytár. (S. a. r.: Hermann Róbert és 
Pelyach István) Budapest, 1990. 347-348. o. (A továbbiakban: Szemere: Okmánytár) 

" Szemere jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak (a továbbiakban: OHB). Tokaj, 1849. január 
22. este 7 óra. MOL H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány, Kormányzóelnökség iratai 
1848-1849. (A továbbiakban: OHB) 1849:920. Eredeti tisztázat. Lehozta a Közlöny 1849. január 24-i száma. 
Közli: Szemere: Okmánytár 346. o. A jelentésben szereplő huszár neve eszerint: Takács István. 

3 Földváry jelentése Bónis Sámuel kormánybiztosnak. Rakamaz, 1849. január 22. este 8 óra. MOL OHB 
1849:931. Eredeti tisztázat. Az iratot Bónis tette át Nagykállóból Debrecenbe január 23-án. A jelentésben ne
hezen olvasható Dembrovszki Titus talán azonos a Sulcz-dandár vezérkari tisztével, Mieczyslaw Dombrowski 
századossal. V.o. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 179. o. 
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vesztették a becses foglalást. A vigyázatlan és hiszékeny kapitány alkalmasint áldozatul 
esik."4 

A másik oldalon Schlik, miután seregét a Hernád völgyébe vonta vissza, január 25-i 
jelentésében számolt be a szóban forgó esetekről. Eszerint mindkét alkalommal a csapa
tai által sarokba szorított „rebellisek" állítottak csapdát katonáinak. Tárcáinál, amikor az 
ellenséges egységek - a jelentés előzőleg a lengyel légiót, a 34. (Porosz herceg), illetve a 
39. (Dom Miguel) gyalogezred alakulatait említi a Kápolna-dombon, melyek között állí
tólag gránátosok is voltak - a Vilmos-gyalogság erélyes rohama nyomán már-már vert 
pozícióba kerültek, „gyalázatos cselhez folyamodtak, a császárt éltették, átpártolást ígér
tek, és miközben tisztjeim azon fáradoztak, hogy a tüzelésnek és öldöklésnek véget ves
senek, a sűrű köd leple alatt odaértek erősítéseik és megint visszaverték a Vilmos
zászlóaljat." Hasonlóképpen értékelte a jelentés a bodrogkeresztúri ütközet fejleményeit 
is: az ellenség - ahogy Schlik fogalmaz - „itt is a fent említett gyalázatos cselben találta 
meg menedékét. Ezúttal azonban az nem járt kedvező eredménnyel, és miközben a tár
gyalások elhúzódtak, őket is behálózták a mieink, s az első pillanatban, mihelyt az ellen
ség a testvéri jobbra szuronnyal válaszolt, a magukat kitüntető, derék István-gyalogosok 
az árulókra rontottak és borzalmas mészárlást vittek végbe közöttük; egy honvéd törzs
tisztet és 4 vagy 5 másik tisztet felkoncoltak, sok ellenséget foglyul ejtettek, mindenek
előtt pedig a Porosz-gyalogezred egyik zászlóaljának cs. kir. lobogóját megszerezték és a 
rebellisek kezei közül kiragadták."5 

További érdekes adalékokkal szolgált Schlik segédtisztje, Alfred zu Erbach-Fürstenau 
gróf százados, aki az altábornagy jelentését kézbesítette (január 27-ről 28-ra virradó éjjel 
érkezett meg Pest-Budára); név nélkül közreadott tudósítása január 30-án a Pester Zei
tung, mindjárt másnap pedig a bécsi kormánylap, a Wiener Zeitung hasábjain látott 
napvilágot.6 Ebben Erbach gróf mindenekelőtt azon meglátásának adott hangot, hogy a 
magyar csapatok egy része, legalábbis Tárcáinál, tényleg át akart állni császári oldalra. 
Amint beszámol róla, az előrenyomuló Vilmos-zászlóaljnál, amely gyakorlatilag elfoglal
ta a Kápolna-dombot, előbb csak néhányan, majd mind többen, huszárok és Porosz
gyalogosok jelentek meg „ne lőjetek, hozzátok jövünk" kiáltásokkal. Egyesek elhányták 
a fegyvereket, mások jövendő sorsuk felől kezdtek érdeklődni. A látványra Fiedler ve
zérőrnagy, tisztjei közreműködésével, véget vetett a küzdelemnek. A különös fraternizá-
lást azonban nem várt esemény szakította meg. „Ekkor" - emlékezik vissza Erbach a hí
res jelenetre - „két lengyel tiszt lovagolt oda. Az idősebb bal kezébe fektette a 
kardpengét és így szólt: »Mon Général nous sommes bons amis, je veux être un des 

Szemere jelentésének eredetije nincs meg. Megjelent a Közlöny 1849. január 26-i számában. Ennek 
alapján közli: Szemere: Okmánytár 350-351. o. A két nap történéseit hasonló szellemben foglalja össze Szem
ere hirdetménye. Hadtörténelmi Levéltár. Az 1848-1849.évi forradalom és szabadságharc iratai. (A további
akban: HL 1848-1849.) 10/409. Fogalmazvány. Közli: Szemere: Okmánytár 352-353. o. 

5 Schlik jelentése Alfred zu Windisch-Grätz herceg tábornagynak. Boldogkő, 1849. január 25. HL 1848-
1849. 10/466. Másolat. 

6 Erbach gróf szerzősége az időpontok egyezéséből, illetve azon tényből fakadóan, hogy az adott időszak
ban rajta kívül senki más nem jutott el Schlik táborából Pest-Budára, nyilvánvaló. Az érkezésről: 
Aufzeichnungen aus der Gefangenschaft 1849. Aus den hinterlassenen Papieren des weiland regierenden 
Grafen Alfred zu Erbach-Fürstenau. Darmstadt, 1876. 1. o. A hivatkozott cikk fogalmazványa megtalálható: 
Österreichische Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Alte Feldakten. Krieg in Ungarn 1848-1849. Karton 1847. 
Hauptarmee. Detailakten. 1849-1-ad 133. (Lektorom, Hermann Róbert szíves közlése.) 
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vôtres« [Tábornokom, mi jó barátok vagyunk, szeretnék az önéi között lenni], kezet fo
gott Fiedler vezérőrnaggyal, és mint gróf D. őrnagy mutatta be magát. - Ebben a szempil
lantásban az átálláshoz készülődő magyar gyalogosok egyike fegyverét Fiedler vezérőr
nagyra emelte, de Wocher főhadnagy (Őnagyméltósága, gr. Schlick altbn. adjutánsa) 
kardjával félreütötte azt és rákiáltott: »gazember, ne lőj!« Ekkor megszólalt az állítólagos 
lengyel őrnagy, »most ön adja meg magát, gazember!« és ebben a pillanatban a lengyelek 
tüzet is nyitottak embereinkre." Erbach a hirtelen pálfordulásnak nem tudja okát adni. 
Amikor a keresztúri eseményeket veszi szemügyre, főnöke, Schlik véleményéhez csatla
kozva, immár nem kételkedik, hogy az ellenség ilymódon, átpártolást színlelve, kelepcé
be akarta csalni a cs. kir. csapatokat. A folytatás szerint másnap Keresztúrnál az István
gyalogság előretörő osztályát a magyarok megintcsak „ne lőjetek, hozzátok jövünk" kiál
tásokkal fékezték le. „Azonban egyszerre csak azok mögül, akik ezt a kiáltást hallatták, 
lengyelek jöttek elő, és tüzet adtak a 2 századra, amelyek máskülönben egy derekas szu-
ronyrohammal közel 80 ellenséget mészároltak le abban az állásban, ahol az árulást el
követték."7 

A tarcali és bodrogkeresztúri események megítélése körül még évekig, sőt - csökkenő 
intenzitással - évtizedekig folyt a vita, anélkül azonban, hogy hihető magyarázat született 
volna. Egy mozzanatot mégis érdemes kiemelni. Különös módon észrevétlen maradt a 
neves politikus és történetíró, Joseph Alexander von Helfert báró egy elejtett megjegyzé
se, amely a tokaji offenzívát világította meg bizonyos oldalról: „Schlik magában, úgy lát
szik, számításba vett még egy eshetőséget, amelyet hivatalos jelentésében említetlenül 
hagyott: ahogy Jellačič szeptemberben, remélte, miközben a magyar hadálláshoz közele
dett, hogy azok soraiból számosan fognak átlépni..." - lebbenti fel a fátylat a hajdan táp
lált titkos óhajokról.8 Valójában, ha alaposabban szemügyre vesszük a császári vezér ja
nuári tevékenységének ezzel összefüggő aspektusát, megdöbbentő akció körvonalai 
bontakoznak ki. 

Az előzmények után kutatva 1849 januárjának elejéig kell visszamennünk. Schlik 
csapatai január 4-én Kassa mellett súlyos vereséget mértek Mészáros Lázár tábornok 
hadügyminiszter túlerőben lévő seregére. A csatában szerzett tapasztalatok az altáborna
gyot arra indították, hogy sajátos eszközökkel kísérelje meg elmélyíteni a sikert. Január 
5-én jelentette, emberei az előző nap kiváltképp az olyan futókat öldösték, „kik, hogy 
magukat mentsék, esküjükről megfeledkező cs. kir. katonáknak adták ki magukat."9 Rö
videsen azonban már hajlandó volt hitelt adni a tulajdonképpeni dezertálási szándék 

Zwei Momente aus dem Treffen bei Tarczal am 22. Janner 1849. Pester Zeitung, 1849. január 30. (A to
vábbiakban: Erbach: i. m.) A cikk utóéletéhez kapcsolódik, hogy a császári propaganda - jórészt Erbach 
nyomán - később a magyar hadsereg lejáratására próbálta felhasználni az esetek sajátos értelmezését. V ö. 
Kocziczka, Franz: Die Winter-Campagne des Graf Schlik'schen Armeekorps 1848-1849. Olmütz, 1850. 126— 
128., 132-133. o. A szabadságharc után az elhíresült tarcali jelenetről legalább háromféle ábrázolás készült, 
amelyek sokszorosítva a császári verziót támasztották alá. 

Helfert, Joseph Alexander Freiherr von: Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener October-
Aufstandes 1848. IV. Der ungarische Winter-Feldzug und die octroyirte Verfassung December 1848 bis März 
1849. II. Prag-Leipzig, 1886. 161.0. Ennek ellenére ő is azt állítja, hogy később a magyarok - a cs.kir. csapa
tok hitét kihasználva - tőrbe csalták Schlik embereit. 

9 Schlik jelentése Windisch-Grätz tábornagynak. Kassa, 1849. január 5. HL 1848-1849. 8/287. Másolat. 
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őszinteségének. Január 8-án ugyanis olyan híreket kapott, „hogy a kétségbeesett 
kossuthista párt mindenféle hazugságot és rémhírt ötöl ki és terjeszt demoralizált csapatai 
összetartására."10 Ezek után bocsátotta ki az alábbi proklamációt: „Én mint régi katona, 
aki a magyar huszár ezredeknél felsőbb hivatalokat viseltem, és így magyar katonákkal 
szolgáltam, ezennel minden magyar seregben jelenleg szolgáló honvédnek ünnepélyesen 
ígérem, hogy az, aki paripáját kezén tartván, és fegyverét hüvelyébe eresztén nállam je
lenti (sic!), teljesen megkegyelmezek, azaz: amnestiát adok. - Kelt Kassán Januárius hó 
8kán 1849. - Mint ez előtt a Vürtemberg huszár Regement ezredese, Gróf Schlick s. k. 
Főtábornok."11 

Az ügy, mivel a császári erők üldözés helyett a környező renitens megyék pacifikálá
sához fogtak, rövid időre elaludt. Schlik január közepén, a tokaji hadmüvelet megindítá
sával párhuzamosan lépett igazából a tettek mezejére. Január 18-án Kassán szó szerint a 
következő meghagyást adta a Herzmanovsky-különítmény elképedt összekötő tisztjének, 
Carl von Murait századosnak: „Biztos értesüléseim vannak, hogy az ellenséges lovasság
tól és gyalogságtól sokan át fognak jönni hozzánk; ez éppenséggel ütközet közben tör
ténhet meg, úgy azon nyomban szüntesse be a tüzet és igyekezzen a lehető legtöbbeket 
oldalunkra áthozni, amit egyébként én teljesen önre bízok."12 A császári parancsnok neve 
alatt másnap sajátos megbízások láttak napvilágot, amelyek pénzjutalmat helyeztek kilá
tásba a dezertőrök (lehetséges avagy konkrétan megjelölt?) „kalauzainak", mondván: 
„Ezennel ígérem és biztosítom N.N.-t azon esetben, hogy ha ő az ellenség részéről egy 
huszárt (de csak a volt császári királyi szolgált huszárokat értve) általhoz, minden gya
loghuszártól 2 pfrt és minden huszártól lovastól együtt, 10 pfrttal megjutalmazom. Kas
sán jan. 19. 1849. - Schlik FML."13 Az altábornagy január 21-én - Vizsolyból, vagy ta
lán Szántóról - ilyen iratokkal eresztett szélnek néhány korábban fogságba esett huszárt a 
13. (Hunyadi) huszárezredből.14 Végül január 22-én a Mád környékén Tarcal felé mene
telő es. kir. csapatok között egy Ludwig von Gablenz báró őrnagy, a hadtest vezérkari 
főnöke által szignált körlevél járt kézről-kézre, amely nyomatékosan felhívta mindenki 
figyelmét, hogy mivel a lázadók egy része át akar pártolni, legyenek résen és ne nyissa
nak tüzet a felbukkanó dezertőrökre.15 

10 Schlik jelentése Windisch-Grätz tábornagynak. Kassa, 1849. január 8. HL 1848-1849. 8/426. Másolat. 
A proklamációt, jelentése mellett, Szemere küldte be az OHB-hoz Miskolcról, 1849. január 19-én. MOL 

OHB 1849:770. Schlik egyébként 1823-tól alezredesként szolgált a 6.(Württemberg) huszárezredben, s 1830-
1835 között ezredesként valóban az ezred parancsnoka volt. 

" Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regiments Erzherzog Ludwig Salvator Nr. 58. Wien, 1904. (A továb
biakban: Az 58. gyalogezred története) A munka vonatkozó része kétségtelenül Murait emlékiratain alapul. 
Helfert is erre hivatkozik: ő egy korábbi ezredtörténetből merített, amelynek szerzője Arnold von Kövess volt. 
Helfert: i.h. 

1 Közlöny, 1849. január 27. Közli még: Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának 
történetéhez 1848-1849. II. Pest, 1869. 328. o. 

1 A legyesbényei elöljáróság jelentése Boronkay Albert kormánybiztosnak. Legyesbénye, 1849. január 22. 
MOL OHB 1849:921. Eredeti. Az említett huszárokat valószínűleg január 16-án Forrón fogták el császári 
vértesek. Kocziczkar. i. m. 112. o. 

15 János főherceg: Geschichte des kais. kön. Infanterie-Regiments Erzherzog Wilhelm N o. 12. II. Wien 
1880. 203. o. A felsorolt intézkedések láthatóan szervezett akcióra utalnak. Schlik a kassai csatát követő nyu
galmi időszakban, illetőleg a tokaji támadás bevezető szakaszában elsősorban a magyar lovasságot célozta 
meg felhívásaival: ekkoriban ugyanis kizárólag a mozgékony, felderítő-biztosító feladatokat ellátó huszárok
nak lehetett reális esélyük a „lázadók" kötelékszerű elhagyására. A magyar gyalogságot érintő intézkedések a 
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Schlik machinációit egyébként a magyar táborban is észlelték. Január 19-én, miután 
két huszár sajnálatos módon átállni próbált, s rajtavesztett, Szemere kormánybiztos kezé
be került a császári vezér január 8-ról kelt - idézett - proklamációja. „Kettő, 
württembergi által akart szökni, ma lövettek főbe. Vigasztalásul megjegyzem, egyik tót, 
másik rác vala." - számol be a szomorú eseményről.16 (Ez egyébként az egyetlen olyan 
ismert eset, amikor ténylegesen megkíséreltek a felső-tiszai hadtestből császári oldalra 
átmenni.) A Württemberg-huszárok megkörnyékezéséről ugyancsak említést tesz Prágay 
János, aki hajdan főhadnagyi rangban Klapka ezredes mellett szolgált. Emlékirataiban a 
következőket olvashatjuk: „Württemberg-huszárjaink is voltak ebben a hadtestben. 
Schlik régebben regimentjük ezredese volt. Ezért különböző fortélyokat alkalmazott, 
hogy őket tőlünk elvezesse..."17 Nagy visszhangot váltott ki a szabadon engedett, felhívá
sokkal és császári útlevelekkel felszerelt Hunyadi-huszárok esete is, akikkel Schlik nyil
vánvalóan a trójai faló szerepét kívánta eljátszatni. Azoknak természetesen eszük ágában 
sem volt magyar ellenőrzés alatt álló területen a tarsolyukban lapuló életveszélyes papi
rosokkal kóborolni, s az első útjukba eső faluban, Legyesbényén jelentkeztek a helybeli 
elöljáróságon. A bényei bíró január 22-én jelentette az esetet Boronkay Albert zempléni 
kormánybiztosnak, aki rögvest Szemeréhez fordult az ügyben. Szemere még aznap to
vábbította a jelentést az OHB-hoz, rájegyezve az iratra: „E három huszárt Forrón fogta el 
Schlik és e 3 irattal elbocsátotta. Mi ravasz ember."18 A Bizottmány az eset nyomán, az 
esetleges dezertőröket és csábítóikat sújtandó, megtorló lépéseket helyezett kilátásba. A 
január 27-én közzétett rendelet érdekes módon - ha csak az ellenfél erkölcsi fogyatékos
ságának szintjén is - a jelenséget összefüggésbe hozta az ugyanakkor kitudódott tarcali 
esettel: „Igen illik az illy bánásmód olly császári hadvezérhez...kinek tisztjei (mint most 
legközelebb a tarcali csatában tevék) fejér kendőkkel a béke jelével közelednek serege
inkhez, mellyek az ekkint közeledőket becsületes keblök jó hiszemében fogadják - míg
nem azt veszik észre, hogy az álnok ellenség által becstelenül orozva megtámadtatnak."19 

A császári diverzió emléke később különös módon maradt fenn a köztudatban. A va
lós elemekből képtelen, romantikus mese szövődött, amely éppenséggel - paradox mó
don - Schlik altábornagy tagadhatatlan népszerűségét erősítette. „Schlick már hosszú 
évek óta Magyarországon táborozott," - olvashatjuk az elterjedt anekdotát Pulszky 
Teréziánál - „s úgy hozta a sors, hogy egy huszárt, aki még ezredes korában szolgálta, az 
egyik Tisza menti csatában az osztrákok foglyul ejtettek. Schlick fölismerte, s mikor volt 
urától szabadon bocsátását kérte, elengedték. A huszár azonban változatlanul az osztrák 
táborban maradt, és még egyszer jelentkezett a tábornoknál, jóindulatát előtte nagy alá-

közvetlen harcérintkezésre koncentráltak, mivel az csak akkor szabadulhatott volna a szoros felügyelet alól. A 
Muráknak január 18-án kiadott utasítást a Herzmanovsky-különítménnyel való bizonytalan összeköttetési vi
szonyok indokolták. 

16 Szemere jelentése az OHB-nak. Miskolc, 1849. január 19. MOL OHB 1849:770. Eredeti tisztázat. Köz
li: Szemere: Okmánytár 342-345. o. 

Pragay, Johann: The Hungarian Revolution. New York-London, 1850. 26. o. 
18 

MOL OHB 1849:921. A „ravasz" jelző Schlikre felbukkan még Szemerénél két nappal később, a már 
idézett január 24-i jelentésben is. 

Közlöny, 1849. január 27. Közli: Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái. XIV. k. Kossuth 
Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Második rész. 1849január 1 - április 14. Budapest, 1953. 
198-199. o. 
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zattal hajlongva köszönte meg...újra a tábornok felé fordult, aki megkérdezte, szeretne-e 
még valami mást is. »Ezredes uram - kezdte - , úgy kívánnám, ha megfogadná tanácso
mat: álljon át a magyarokhoz, mi olyan becsületes emberek vagyunk!«"20 

A fennmaradt nyomok egyértelműen bizonyítják Helfert megjegyzésének helytállósá
gát, ezen túl azonban keveset tudunk mondani. Legfőképpen a tokaji hadművelet idején 
tapasztalható - a január eleji, ártatlannak tűnő proklamációhoz képest - éles fordulat; a 
komoly kockázatvállalással járó intézkedéssorozat súlyos kérdéseket vet fel. Mindenek
előtt - amire Helfert is utal - nehezen érthető Schlik hallgatása. Január 16-án kelt jelen
tésében nem számol be azokról a „biztos értesülésekről", amelyekre pedig január 18-án 
Murait százados előtt magabiztosan hivatkozott,21 noha a fontos információk eltitkolására 
nyilvánvalóan semmi oka nem volt. Ez csak úgy magyarázható, hogy ha feltesszük: az 
elhatározásánál döntő szerepet játszó hírek csak január 16. után futottak be Kassára. Eb
ben az esetben viszont kétségtelen, hogy az - enyhén szólva - rendhagyó akciót nem 
csupán a kassai csatában szerzett benyomások motiválták, a háttérben sokkal nyomósabb 
okok sejthetők. 

A császári forrásokból kivehetően január második felében Schlik táborában teljesen 
elhibázott kép élt a Kassánál szétvert, hamarosan újjászervezett magyar sereg összetéte
lével kapcsolatban. Franz Kocziczka, a Schlik-hadtest krónikása a tarcali esetnél állítja, 
hogy a Kápolna-dombot „kiszolgált katonákból" álló „reguláris csapatok" (az elterjedt 
kifejezés a magyar szolgálatban álló, 1848 előtt es. kir. ezredek egységeit fedte), Porosz-
és Dom Miguel-gyalogosok, gránátosok, Vilmos-, és Nádor-huszárok védelmezték.22 Eh
hez képest a valóságban a magyar oldalon mindössze egy század Porosz-gyalogos, illetve 
a 3. (Ferdinánd) huszárezred félszázada képviselte a „regulárisukat"23 Hasonló tévedéssel 
találkozhatunk a bodrogkeresztúri incidensnél is.24 Maga Schlik később, január 31-én 
Tokajnál, öt-hat „reguláris" zászlóaljat szemrevételezett a magyar csapatok között 
(miközben egyetlen ilyen teljesnek mondható zászlóalj sem állt Klapka ezredes rendelke
zésére).25 A következetes melléfogás szempontunkból azért érdekes, mert császári olda
lon nyilvánvalóan a sokat emlegetett „regulárisokról" hihették leginkább, hogy adott 

~ Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékiratai. (S. a. r.: Egyed Ilona) Budapest, 1986. 326-327. o. 
Ugyanezt a történetet adja elő Jókai „A tarcali kápolna" c. elbeszélésében. Jókai Mór. Forradalmi és csataké
pek. (S. a. r.: Lukácsy Sándor) Budapest, 1994. 226-229. o. 

21 V ö. Schlik jelentése Windisch-Grätz tábornagynak. Kassa, 1849. január 16. HL 1848-1849. 9/368 a. 
Másolat. Közli: Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben. II. k. 
Budapest, 1952. 340-344.O 

" Kocziczka: i. m. 137. o. Hasonlóképpen szól Schlik január 25-i jelentése: HL 1848-1849. 10/466., ille
tőleg Erbach gróf cikke: Erbach: i. m. Jellemző egyébként, hogy bár a magyar hadtestben számos huszárezred 
képviselte magát, a Kocziczka által ekként felhozott 10. (Vilmos) és 12. (Nádor) ezred még véletlenül sem. 

23 Bulharyn, Jerzy: Rys wojny wçgierskiej w latách 1848 i 1849. Paryž, 1852. 95-96. o. Itt a január 22-i 
reggeli felállást adja meg. Ezt alátámasztja Tchórznicki őrnagy jelentése is. Tarcal, 1849. január 26. MOL H 
147. Vegyes iratok. 13. doboz 270. fol. 

2 Az 58. gyalogezred története 245. o. Itt egy Dom Miguel-osztályon kívül - tévesen - szintén egy osztály 
Porosz-gyalogos szerepel. A Porosz-gyalogság jelenlétére utal Schlik jelentésének egyik kitétele is: HL 1848— 
1849. 10/466., továbbá: Die Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn. Unter dem Oberkommando des Feld
marschalls Fürsten zu Windisch-Grätz. Wien, 1851. (A továbbiakban: Die Winter-Feldzug) Itt - ugyancsak té
vesen - a Vilmos-huszárok egy csapatát is megemlítik. 

" Prágay: i. m. 27. o. Prágay János szerint Schlik vezérkari főnökének, Gablenz őrnagynak tett ilyen nyi
latkozatot. 
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esetben hajlandóak lennének visszatérni az elhagyott kétfejű sasos hadilobogók alá. Kü
lönösen, ha hozzátesszük, hogy a Kassa alól megfutó Mészáros-hadtestben alig voltak 
fellelhetők ilyen egységek, s ez minden bizonnyal a császáriak előtt is ismeretes tény 
volt. Ilymódon, amennyiben a fejtegetés megállja helyét, a téveszmék elterjedése, ame
lyek kapcsolatban állhattak Schlik altábornagy kérdéses akciójával, a magyar sereg janu
ár közepi megerősítésével hozható összefüggésbe. 

Magyar oldalon az egyetlen számottevő változást hozó csapatmozgás ebben az idő
szakban Zakó István őrnagy délvidéki dandárjának beérkezése volt, amely valóban fi
gyelmet érdemel. A dandár kötelékében válogatott, részben valóban „reguláris" alakula
tok - a 39. (Dom Miguel) gyalogezred 3. zászlóalja, az 1. (Császár) huszárezred egy 
osztálya - kerültek a hadtest állományába, s ez valószínűleg felkeltette Schlik figyelmét 
is.26 Ennél is fontosabb lehet azonban a Zákó-dandár beérkezésének egy bizonyos moz
zanata: a Dom Miguel-zászlóalj látványos felbomlása. A mintegy 500 főt számláló egy
ség valószínűleg január 13-án érte el Szerencset, ahonnan Zakó őrnagy ágyúfedezetként 
Tokajba küldte tovább.27 Január 14-én azonban az egész társaságnak csupán egy része 
jelent meg rendeltetési helyén. „14-dikén reggel érkezett Tokajra a 39-dik sorezred har
madik zászlóalja, 500 ember helyett a felével, amiért is hadivizsgálatot parancsoltam..." 
- számol be az incidensről Mészáros Lázár.28 A hadtest vezérletét Mészárostól időköz
ben Klapka György ezredes vette át, s egyúttal örökölte a kellemetlen ügyet is. Két nap
pal később, január 16-án a következőket jelentette ezzel kapcsolatban: „Don Miguel ez
rede töredéke f. hó 14-én ide megérkezett, azonban az egész csak 120-150 emberből áll, 
a többi valószínűleg bujtogatások következtében hátra maradott..."29 

Számunkra a legfontosabb, hogy az esemény híre pontosan a kritikus időben, január 
16-18. között érhetett el Schlik főhadiszállására. Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy va
lóban így történt. Az altábornagyban a Dom Miguel-zászlóalj felbomlásáról kapott in
formációk érlelhették meg az elhatározást, amelyet a kassai győzelem óta forgatott fejé
ben: ad még egy lehetőséget a „rebelliseknek" a megtérésre. Mivel január 16-i jelentését 
akkor már elküldte, nem értesíthette főnökét, Windisch-Grätz tábornagyot az örömteli 
fejleményről. Egy héttel később (legközelebb január 25-én számolt be ténykedéséről) vi-

26 A dandárt Vetter Antal tábornok helyettes hadügyminiszter rendelte a Felső-Tiszához. Vetter rendelete 
Zakó őrnagynak. Pest-Buda, 1849. január 4. HL 1848-1849. 8/203. Eredeti tisztázat. Zakónak 5-én kellett in
dulnia Kerepesről, s 6-án Hatvan, tovább Gyöngyös érintésével Miskolcra vonulnia. Schlik január 8-án - a 
magyar dezinformációs tevékenység következtében - már tudott arról, hogy magyar segélycsapatok Gyöngyös
re érkeznek, s Kassa felé tartanak. HL 1848-1849. 8/426. 

27 Zakó őrnagy jelentése Mészárosnak. Tiszaluc, 1849. január 11. HL 1848-1849. 8/617. Eredeti tisztázat. 
28 Mészáros jelentése az OHB-nak. Tokaj, 1849. január 14. MOL OHB 1849:630. Eredeti tisztázat. Az 

ügy kivizsgálásával Bobory Kálmán őrnagy bízatott meg. Tokaj, 1849. január 14. MOL H 147. 13. doboz 42. 
fol. Fogalmazvány. 

29 Klapka jelentése az OHB elnökének és a Hadügyminisztériumnak. Tokaj, 1849. január 16. MOL R 295. 
Klapka György iratai. 1. csomó 3. tétel 1849. januári fasc. Fogalmazvány. A HM-nek küldött jelentés eredeti 
tisztázata: MOL H 75. Hadügyminisztérium. Altalános iratok. 1849:896. (Hermann Róbert szíves közlése.) A 
Dom Miguel-zászlóalj felbomlásában közrejátszhatott a rendkívüli hideg és a kimerítő menetelés. Zakó őrnagy 
jelenti január 11-ről: „a tett útközt a fegyelem tágulni kezdett, kéntelen valék a rögtön bíróságot hirdetni sőt 
bothoz is kellett nyúlnom..." HL 1848-1849. 8/617. Emellett talán jelentősége van az alakulathoz intézett ja
nuár 13-i, tartalmában ismeretlen rendeletnek. Ezt említi: a főhadiszállás utasítása Zakó őrnagynak. Tokaj, 
1849. január 13. HL 1848-1849. 9/124. Eredeti tisztázat. 
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szont csak a kísérlet teljes kudarcáról adhatott volna hírt, így, a felső-tiszai összecsapá
sok után, inkább elhallgatta a rá és stábjára rossz fényt vető epizódot. 

„Az ellenséges részről való meghódolást a vitéz császári csapatok nem tartották való
színűtlennek vagy lehetetlennek..." - fogalmaz óvatosan Kocziczka a tarcali esetnél.30 

Valójában a Tarcal, illetve Bodrogkeresztúr felé menetelő es. kir. seregtestek, még mie
lőtt egyáltalán találkoztak volna a „lázadókkal", hitelt adva a terjengő híreknek, egyúttal 
Schlik kiadott instrukcióit követve, azok tömeges, átállására számítottak. Látni fogjuk, 
milyen következményekkel járt ez az illúzió a harctéren. 

Egyáltalán nem véletlen az a nagyfokú bizonytalanság, illetőleg értelmezésbeli elté
rés, amelyet az események megítélése körül kezdettől fogva tapasztalunk. A felső-tiszai 
harcok idején ugyanis Tokaj vidékét átláthatatlanul sűrű köd ülte meg, amely hihetetlen 
mértékben leszűkítette a tájékozódás és kommunikáció lehetőségeit. (Az egykori részt
vevők közül néhányan egyenesen annak tulajdonították a rejtélyes fejleményeket.31 ) 
„Higyjétek meg barátaim, hogy már az éjszaka olyan köd ereszkedett, hogy nincs az a sű
rű cibere a melyik olyan sötéten rejtegetné a tál fenekét, mint a reánk borult köd eltakart 
mindent szemeink előtt. A szó szoros értelmében akárki pofon vághatott és azt a tenyeret 
a melyik a pofont adta, meg se láttad volna, és azon a ködön, 22-kén és 23-kán is, csak 
aligség alig tudott egy kis világosság nappal átszűrődni, úgy hogy 8-10 lépésnyire, egyes 
embernek csak a körvonalai látszottak, de 15 lépésre az embert se láthattad." - írja, talán 
némi túlzással, emlékirataiban a szemtanú Kársa Ferenc.32 

Valójában már január 20. körül hallani ködről.33 A háttérben az akkoriban tapasztalt 
felmelegedés áll, amely az addigi zordon időjárást a hónap végére jelentősen megenyhí
tette (a Tisza jégpáncélja olvadásnak indult). Január 22-én a köd már tökéletesen uralta a 
Felső-Tisza-vidéket. „Sűrű köd rabolt el minden kilátást. A nap olykor győzedelmes
kedni látszott, a légkör kitisztult és megengedett egy pillantást a távolba, a köd azonban 
mindannyiszor felülkerekedett..." - rögzíti a tarcali csatatéren szerzett benyomásokat 
Schlik altábornagy.34 Jelentése jól érzékelteti a különös közeg által támasztott nehézsé
geket. A tarcali harcokkal kapcsolatban mindössze egy alkalommal, a Kápolna-domb el
leni harmadik rohamot megelőzően említi: a köd legalább annyira ritkult, hogy megfi
gyelhette az ellenséges mozgást. Majd ismét semmi, „a vastag köd fennmaradt". Másnap 
sem lett jobb a helyzet, az időjárás tétlenségre kárhoztatta csapatait, „mivel ezen klimati
kus visszásság miatt tüzérségem túlnyomó fölényéből semmiféle hasznot nem húzhat
tam." A beszámoló szerint a köd január 23-án délután 2 óra körül szállt fel, Schlik akkor 
vehette szemügyre először a magyar sereget. 

Kocziczka: i. m. 126-127. o. 
31 Operation des 1. magyarischen Armee Corps in Oberungarn. MOL P 295. b/21. fasc. 71. fol. (A továb

biakban: Operation) Az 1850 körül keletkezett összeállítást Szuper Sándor tette közzé „Az I.magyar hadtest 
működése Felső-Magyarországon" címmel a Honvéd 1867. évi 20., valamint 1868. évi 16. és 22. számában. 
Továbbá: Pamiçtniki jenerala Antoniego Jezioraňskiego od roku 1848 do roku 1863. Lwów, 1880. 46. o. 

32 Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. években történt esemé
nyek" (S. a. r.: Bona Gábor) Budapest, 1993. 91. o. 

33 Kocziczka: i. m. 119. o. 
34 HL 1848-1849. 10/466. 
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Az extrém időjárás meghatározta a térségben zajló összecsapások arculatát, amiről 
kellőképpen tanúskodnak a különböző fennmaradt anekdoták - a szóhagyomány Tarcal 
vidékén mind a mai napig őrzi a január 22-23-i köd emlékét.35 Mindez ugyancsak nagy
ban hozzájárult ahhoz, ami a csatatéren történt. 

Magyar oldalon a Kápolna-domb körül folyó harcok kapcsán több forrás is egybe
hangzóan állítja, hogy a császári csapatok annak idején le akarták tenni a fegyvert. Leg
alábbis amikor a Vilmos-zászlóalj másodszor is feltűnt a magaslaton, a magyar csapatok 
között futótűzként terjedt az ellenőrizhetetlen híresztelés: az ellenség megadja magát.36 

Bulharyn ezredesnek a 34.honvédzászlóalj segédtisztje - ha a hadosztálynok nem téved: 
Oltványi Sándor hadnagy - jelentette, hogy „valami osztrák generális, aki gyalogsága 
élén érkezett, meg akarja adni magát, evégett Tchórznicki őrnaggyal kezet is szorított."37 

Tchórznicki az eset után is azon a véleményen volt, hogy „az osztrákok valóban készek 
voltak letenni a fegyvert, mert fehér zászlót láttak náluk, a csákójukon pedig fehér szala
got."38 A hadosztály tüzérparancsnoka, Jacenty Grabowiecki százados szerint a megjele
nő császári oszlopnak „fehér jelvényei voltak és vállban tartotta a fegyvereket."39 A fehér 
jelvényeket megerősíti Molitor Ágoston is, aki közvetlenül a csatát követően hallotta a 
történetet: eszerint a magyarok szentül meg voltak győződve, hogy a császáriak dezer
tálni (!) akarnak, „különösen a fehér szalagok, melyeket az ellenség tábori jelvényül csá
kójára tűzött, nagyban hozzájárultak embereink csalódásba ejtéséhez" - állapítja meg.40 

A visszaemlékezéseket a korabeli jelentések is alátámasztják: január 22-én este - egy
mástól függetlenül - mind Szemere Bertalan, mind Földváry Pál fehér kendőkről tett 
említést.41 

A félreértést, amely tulajdonképpen a harcok félbeszakadását eredményezte, s így 
döntő szerepe volt a történtekben, kétségtelenül a császáriak megkülönböztető jelzései, a 
csákórózsától harántirányban futó, fordított V-alakot képező fehér sávok okozták, ame
lyek feltűzését Windisch-Grätz tábornagy rendelte el a magyarországi hadseregnél - még 
valamikor január elején. Kérdés, hogy miért lephette ez meg Tárcáinál a magyar felet? 
Franz Kocziczka az, aki elárulja, hogy az említett rendelkezést Schlik seregénél csak ja
nuár 19. táján hajtották végre.42 Azaz, mivel a császári gyalogság a szántói elővéd
ütközet után - ekkor még, a jelek szerint, nem került sor a fehér szalagok kitűzésére -
nem találkozott jelentősebb magyar erőkkel, a dologra csupán a tarcali harctéren derült 
fény! 

V .ö. Dobos Ilona: Tarcal története a szóhagyományban. Budapest, 1976. 96-103. o. 
36 Jezioranski: i. m. 44. o. Együtt a szabadságért 1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. A magyaror

szági lengyel légió részvétele az 1848-as szabadságharc hadjárataiban. (S. a. r.: Kovács István) Budapest, é. n. 
38. o. (A továbbiakban: Kovács-Wysocki: i. m.); Weldycz, Sylvester: Der Antheil der Polen an dem unga
rischen Freiheitskampfe 1848-1849. Altona, 1850. 29. o. 

Bulharyn: i. m. 100. o. 
Kovács-Wysocki: i. m. 39. o. 
Grabowiecki, Jacenty: Moje wspomnienia w emigracji od r. 1831 do 1854 spisane w Marsylii. 

Warszawa, 1970. 163. o. 
4 Molitor Ágoston: A tokaji hegyen 1849-ben. Hazánk, h. n., é. n. 183. o. 
41 MOL OHB 1849:920.; Szemere: Okmánytár 346. o. Ugyanígy Földváry: MOL OHB 1849:931. 
" Kocziczka: i. m. 116. o. Később éppen ő vádolja a magyar csapatokat, hogy fehér csákószalagokkal 

csalták tőrbe a császáriakat. Uo. 126-127., 132. o. 
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A ködben a magyar csapatok nem mérhették fel, hogy a zavarba ejtő fehér szalagokat 
valamennyi cs.kir. alakulat viseli, ezért azok nyilvánvalóan - Schlik összes emberéről 
mégsem lehetett feltenni, hogy egyszerre megadják magukat - nem valamiféle kapituláns 
szándék kifejezői. A végzetes tévedést még inkább növelte, hogy az első összecsapás al
kalmával a Vilmos-zászlóalj teljesen váratlanul - császári hadtestben ilyesmire a téli 
hadjárat során még nem volt példa - pánikba esett és megfutamodott.43 Földváry Pál je
lentésében a látványos menekülés és a fehér jelvények problémája világosan összekap
csolódik egymással: „az elő csapatot formáló Polyák katonák az első tüzelésre széjel ve
rettek; kik több fejér kendők fel tartásával közeledtek seregeinkhez..."44 Az újra 
felbukkanó császári alakulat fehér megkülönböztető szalagjait persze csak kevesen ész
lelték, a hír a ködben szájról szájra járt, értelme természetszerűleg módosult: egyesek 
már nem csupán csákószalagokat, hanem kendőket, fehér kendőkkel integető császári 
tiszteket, sőt fehér zászlót is látni véltek. Mindez tovább növelte a zavart, s a hiábavaló 
várakozást. 

A fehér jelvényes Vilmos-gyalogság zárt alakzatban, rohamoszlopot (Bataillons-
Masse)45 formálva nyomult előre a Kápolna-domb lejtőjén. Meg kell mondani, hogy ez a 
lehető legkevesebb lehetőséget biztosította a tájékozódásra: a katonák döntő többsége 
legfeljebb bajtársai hátát láthatta. A ködben azonban még az élen haladók is több hasznát 
vették fülüknek, mint szemüknek. Ilyen körülmények között egyetlen kiáltás elegendő 
volt, hogy félrevezesse a csapatot, beleértve a tiszteket is. (Alapvetően ez a jelenség a 
magyarázata a korábbi, pánikszerű futásnak.) Ehhez mérten kezelendők azok a magabiz
tos állítások, amelyek a magyar dezertálási szándék (avagy - értelmezéstől függően -
cselvetés) „bizonyítékait" sorakoztatják fel. Erbach gróf az eset után ragaszkodott ahhoz, 
hogy ennek során Porosz-gyalogosok és huszárok tódultak kiáltozva, néhányan fegyvere
iket is eldobálva, a Vilmos-zászlóaljhoz, sőt az előrelátóbbak közülük a jövőbeni bánás
mód felől kezdtek érdeklődni.46 Aligha lepődünk meg viszont azon, hogy a Porosz
gyalogosok történetesen maradéktalanul tisztázhatók a felhozott vádak alól. Fennmaradt 
ugyanis a századnyi egység parancsnokának, Štetina Lipót főhadnagynak január végén 
kelt jelentése, melyben beszámolt arról, hogy a tarcali csatában szerzett érdemek elisme
réseként a személyes kitüntetéseket végrehajtotta. Ugyanitt nem állhatta meg, hogy ne 
emlékeztessen a csapat derekas helytállására: emberei a lengyelekkel vállvetve küzdöt
tek, az ellenséget csatárláncba rendeződve tűzzel fogadták és megrohanták, majd a táma
dó császári lovasságot verték vissza...47 Bár konkrétan az esetről nem esik szó, e dics
himnusz után mégis hihetetlen, hogy százada egy héttel korábban éppenséggel szökésen 
törte volna a fejét. A császári tisztek bizony a Vilmos-gyalogságot oktalanul bátorítani 
próbáló, kézzel-lábbal magyarázó magyarokat nézték dezertőröknek. Ezzel tulajdonkép
pen saját maguk teljesítették be a Schlik által korábban „megjövendölt" eshetőséget. 

43 Jezioraňski: i. m. 43. o. HL 1848-1849. 10/466. 
44MOLOHB 1849:931. 

János főherceg: i. m. 202-203. o. 
Erbach: i. m. 

4 Štetina jelentése a hadosztályparancsnokságnak. Nagyfalu, 1849. január 31. MOL H 147. 13. doboz 
478. fol. Eredeti tisztázat. 
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A császári dandárnok, Fiedler vezérőrnagy olyan biztos volt dolgában, hogy az elemi 
óvatosságot is félretéve látott - a kiadott instrukciók szellemében - a magyarok 
„áttérítéséhez". Miután a katonákat tisztjeik megfékezték, a továbbra is ugrásra készen 
álló alakulat parancsnokához, Georg Rapaič von Ruhmwerth őrnagyhoz fordulva kiadta 
az utasítást: vállba! (A gyalogos ebben a pozícióban a bal oldalára, szorosan a lábhoz 
vette fegyverét - gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetbe került.) Rapaicnak azonban nem 
tetszett a dolog: vonakodott, s csak Schlik altábornagy megerősítése nyomán volt hajlan
dó foganatosítani közvetlen felettese parancsát.48 Ezt követően Fiedler a Vilmos
gyalogság 18. századának parancsnokát, Carl Pabst századost a „dezertőrök" rendezésére 
küldte, aki rövidesen mintegy 75 huszárt és honvédet terelt össze.49 

A határozott fellépés mindenesetre lépéselőnybe hozta a császári oldalt. A magyarok 
nem kis megrökönyödésére a „foglyok" különös aktivitást fejtettek ki. Tchórznicki őr
nagy fiatal adjutánsa, Jan Aleksander Fredro gróf őrmester arra figyelt fel, „hogy a ma
gyar zászlóalj ... nyugodtan ácsorog alig tíz lépésnyire az osztráktól. Mindkét zászlóalj 
lábhoz tett fegyverrel várakozott, egy osztrák tiszt pedig a magyar zászlóalj arcvonala 
előtt elléptetve, mintha beszédet intézett volna a magyarokhoz."50 Molitor Ágoston sze
rint a felek találkozásakor a császáriak átkiáltottak: „közeledjenek minden félelem nélkül, 
hiszen ők bajtársaik és testvéreik." Majd mikor néhány magyar tiszt felbátorodva csak
ugyan előrement, „több császári tiszt szintén előlépett a sorból, barátságos üdvözlésekkel 
siettek feléjök, átölelték őket s mindkét kezöket megragadták eme szavakkal: „Jertek át 
és ne hallgassatok többé a debreceni lázadó pártvezérek szavára..." A magyarok persze 
felháborodottan utasították el az ajánlatot.51 

Eközben bukkant fel Tchórznicki őrnagy, aki Erbach gróf szerint megadó pózt vett 
fel, majd biztosította Fiedlert átpártolási hajlandóságáról: „Tábornokom, mi jó barátok 
vagyunk, az önéi között szeretnék lenni" - mondta állítólag.52 Szavait azonban félreértet
ték, ugyanis mindvégig szilárdan hitte, hogy a császáriak teszik le fegyvereiket...53 

Grabowiecki szerint, amikor az őrnagy a császári oszlopba ütközött, nem ijedt meg, sőt 
arról kezdte győzködni Fiedlert, hogy lengyeleknek nem kellene egymás ellen harcolni (a 
Vilmos-zászlóalj jórészt galíciai lengyelekből állt), mire az közölte: megadja magát.54 

Teofil Lapiňski, aki a Dessewffy-dandár egyik ütegének parancsnoka volt, egyenesen 
úgy hallotta, hogy Tchórznicki partnere kertelés nélkül kijelentette: „a lengyelekkel 
szemben 2 galíciai zászlóalj áll, amelyek honfitársaik ellen nem harcolnak, hanem együtt 
közös ügyet akarnak szolgálni. Ő maga a jogtalan harcot a szabadság ellen terhesnek érzi 

János főherceg: i. m. 203. o. A tulajdonképpeni parancsmegtagadás, tetézve az alakulat rossz teljesít
ményével, az őrnagy karrierjébe került. A tarcali csata után a 3. zászlóalj parancsnokságát Johann von 
Trentinaglia százados vette át tőle. Uo. 206. o. Rapaicot még az év folyamán nyugalmazták. Uo. CXIII. o. 
(Függelék) 

János főherceg: i. m. 204. o. 
Kovács-Wysocki: i. m. 38. o.;Jezioranski: i. m. 44^45. o.; Weldycz: i. m. 29. o. A császári tiszt állítólag 

Fredrótól a kardját kérte, s egy odalovagoló huszárét el is vette. 
51 Molitor: i. m. 183. o. 
" Erbach: i. m. Hasonlóképpen Kocziczka: i. m. 127. o. 

Kovács-Wysocki: i. m. 39. o. 
Grabowiecki: i. m. 163. o. 
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és felajánlja szolgálatait a magyaroknak."55 A párbeszédről Klapka György is megemlé
kezik, aki szerint Fiedler azt mondta, hogy galíciai zászlóaljai „csak kedvtelenül" küzde
nek honfitársaik ellen.56 

Mindez természetesen csak Tchórznicki illúzióiról tanúskodik. Az a tény, hogy a Ká
polna-dombon mindkét oldalon lengyel (vagy jelentős részben lengyel) egységek futottak 
össze, jóllehet egyik fél számára sem jelentett újdonságot, az előállt sajátos helyzetben 
egyes magyar oldalon harcoló lengyeleket - a császári tisztek e tekintetben tökéletesen 
érzéketlenek voltak - arra a következtetésre vezetett, hogy fehér frakkos földijeik szíves
örömest otthagynák Ferenc József vélhetően terhes szolgálatát. Gondoljunk Földváry Pál 
jelentésének lengyel segédtisztjére, aki úgy látta, „hogy honfiait egy testületbe fogadhatta 
volna részünkre..."57 Ilymódon Fiedler és Tchórznicki kölcsönösen egymás téveszméit 
táplálták. A császári dandárnok meg volt győződve, hogy a lengyel átállási szándékát tu
datja, pedig csupán azon reményét hangoztatta, hogy együtt szolgálhat Fiedler emberei
vel („az önéi között szeretnék lenni") - a magyar oldalon. Tchórznicki viszont kész
pénznek vette partnere udvariaskodó megjegyzését galíciai katonái kedvtelenségéről. Az 
Erbach gróf által Tchórznicki, illetve Lapinski emlékiratában Fiedler szájába adott, 
mindkét részről az ellenség „árulásának" bizonyítékaként előtárt nyilatkozatok valójában 
egymás tükörképeiként árulkodnak a két parancsnok hajdani baklövéséről. 

A fejlemények váratlan gyorsasággal borították fel mindkét fél számítását. A feszült
ség növekedése tapinthatóvá vált, amikor az egyik magyar „átálló" Fiedler vezérőrnagy 
életére tört.58 A továbbiakban mégis a véletlen szólt közbe: egy be nem avatott egység 
érkezett a jelenet helyszínére és tüzet nyitott a császári oszlopra.59 A császáriak később 
Tchórznickit tették ezért felelőssé, mondván, hogy hátraugratva tüzet vezényelt katonái
nak.60 Ennek azonban pontosan az ellenkezője igaz: az őrnagy meg akarta fékezni az ér
kezőket, „lábhoz a fegyvert!" parancsot adott ki, de azok eleresztették azt a fülük mellett 
és tüzeltek.61 Mi sem jellemzőbb, hogy Tchórznicki még ezek után is nyélbeüthetőnek 
ítélte a császári fegyverletételt, s adjutánsát, Fredro grófot a ködbe vesző Vilmos
zászlóaljhoz menesztette. Fredro elrobogott, állítólag utói is érte Fiedler vezérőrnagyot, 

Lapinski, Teophil: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Hamburg, 1850. 5-6. o. Az el
beszélésben tévesen Vogel szerepel Fiedler helyett. A másik galíciai zászlóalj, amelyről Fiedler beszélt volna, 
a Hartmann-gyalogság 2. zászlóalja volt. 

56 Klapka, Georg: Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 
1851. 196.0. 

MOL OHB 1849:931. A lehetőség felvetése is a császári oldal heves ellenkezését váltotta ki. Helfen, i. 
m. 525. o. Kocziczka közli, hogy a galíciaiak megvetették a „lázadók" oldalán harcoló lengyeleket, s csak 
„Kossuthski pollak"-ként emlegették őket. Kocziczka: i. m. 118. o. Ez egyébként, figyelembe véve a dresszíro-
zott parasztkatonák és a jórészt fiatal, iskolázott lengyelek közötti társadalmi-mentális távolságot, nagyonis 
hihető. 

58 
Erbach: i. m. Kocziczka kevesebb hitelt érdemlő megjegyzése szerint a merénylő lengyel lövész volt. 

Kocziczka: i. m. 127. o. 
59 Később több egység is magának tulajdonította ennek „dicsőségét". Legvalószínűbb, hogy a 

Tchórznicki-féle „ulánusok" (valójában gyalog harcoltak) nyitottak tüzet. Jezioraňski: i. m. 45-46. o.; 
Weldycz: i. m. 29. o. Grabowiecki a Hipolit Žóltowski százados vezette csapatot, a 2. lengyel zászlóalj 3. szá
zadát nevezte meg. Grabowiecki: i. m. 163. o. A lengyelek mellett szóba kerültek még a hevesi önkéntesek is. 
Klapka: i. m. 196-197. o. 

Kocziczka: i. m. 127. o. Hasonló értelemben: Erbach: i. m. 
Jezioraňski: i. m. 45-46. o.; Kovács-Wysocki: i. m. 38. o.; Bulharyn: i. m. 100. o. 
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aki viszont nem volt kíváncsi mondanivalójára, s lövetett (a bátor lengyel szerencsére ép 
bőrrel úszta meg a kalandot).62 Tchórznicki érthetetlennek tetsző magatartásával egyéb
ként olyannyira kompromittálta magát a lengyelek körében, hogy nem sokkal később ki
sebbfajta zendülés tört ki ellene.63 

A Vilmos-gyalogság a váratlan támadás nyomán, mivel az elöl álló stáb veszélyezte
tése nélkül nem tudta viszonozni a tüzet, összezavarodva, szinte azonnal lehátrált a Ká
polna-dombról. Veszteségei az eset kapcsán nem mondhatók nagyon súlyosnak. Fiedler 
és tisztjei is ép bőrrel kerültek ki a golyózáporból (mindössze a dandárnok segédtisztje, 
Anton Mattausch főhadnagy alól lőtték ki a lovat).64 Magyar oldalon rekedt viszont Pabst 
százados, akinek sorsa felettébb tanulságos. Az általa összefogdosott magyarok, akiket 
„átállóknak" hitt, egyszeriben felettébb barátságtalanul kezdtek viselkedni: a császári 
tiszthez egy huszár ugratott, s kardjával vágást mért tarkójára. Ezt ugyan felfogta vissza
hajtott köpenygallérja, az ütéstől azonban a földre zuhant, mire a közelben álló honvédek 
felkapták és elhurcolták.65 A mozzanat kétséget kizáróan igazolja az ellenfél által gyanú
ba kevert magyarok lojalitását. 

Itt talán le is lehetne zárni a tarcali jelenet elbeszélését. Szemere kormánybiztos azon
ban január 24-én kelt jelentésében beszámol egy első látásra hihetetlen, több ok miatt 
azonban, főként az elmondottak után, mérlegelésre érdemes eseményről Schlik altábor
nagy szerepével kapcsolatban. A különös história a következőképpen szól: „A huszárok 
tegnapelőtt rohantak a félködben, és hirtelen körülveszik Schliket és táborkarát. Schlik 
hüvelyébe dugja kardját, »Éljenek a magyarok«, kiáltja, üdvözli a huszárokat, ő, a hu
szárruhába öltözött, a huszárok, becsületes leikökkel, a magyar hangra és ruhára meg
hökkentek, megszelídültek. Míg a barátkozás folyt jö t t a vasascsapat, és Schlik, a ravasz, 
megszabadult. Egy segédtiszt volt a huszárokkal, azt Schlik meg is csókolta, de e csók 
vizsgálat alá vétetik." - írja Szemere.66 

A történet pontosabb időrendbe illesztését a „vasascsapat" megjelenésének említése 
teszi lehetővé. A 2. (Sunstenau) vértesezred alezredesi osztályának 1. százada Johann 

" Kovács-Wysocki: i. m. 38. o.; Bulharyn: i. m. 100. o. Grabowiecki csak annyit mond, hogy Fredro ki
vágta magát a császáriak gyűrűjéből. Grabowiecki: i. m. 164. o. Fredro szerepéről összességében véve a legel-
lentmondóbb történetek keringtek. V. ö. Lapinski: i. m. 6. o.; Weldycz: i. m. 29. o. Az egyetlen biztos adat: 
Klapka ezredes a csata után hadnaggyá léptette elő. MOL H 147. 13. doboz 270. fol. Az általunk közölt ver
ziót a császári források alapozzák meg. Erbach gróf szerint Fiedlernél két lengyel tiszt jelent meg: az idősebb 
kétségtelenül Tchórznicki volt, a fiatalabbról azonban nem hallunk. Az azonban érthetetlen, miért mutatkozott 
volna be Tchórznicki gróf D., vagy - mint Kocziczka említi - gróf F.őrnagyként? Erbach: i. m.; Kocziczka: i. 
m. 127. o. Biztosra vehető, hogy Tchórznicki valójában gróf Fredrót mutatta be így a császári stábnak. Fredro 
tehát az eset idején Tchórznicki mellett tartózkodott, s így végrehajthatta az említett küldetést. 

Kovács-Wysocki: i. m. 39. o.; Grabowiecki: i. m. 165. o. 
64 Kocziczka: i. m.128. o. A Vilmos-zászlóalj a tarcali csatában összesen 6 halottat, 35 sebesültet, 5 fog

lyot és eltűntet vesztett. János főherceg: i. m. 206. o. 
János főherceg: i. m. 204. o. Ezzel tökéletesen egybevág Szemere január 22-i jelentése. MOL OHB 

1849:920. A Pabstra támadó huszár eszerint Takács István volt. Zakó őrnagy a csata után jelentette a száza
dost elfogó honvédek neveit: Kleinesz József és Boros Mihály, a 34.zászlóalj őrmesterei ejtették foglyul 
Pabstot. Zakó őrnagy jelentése. Mád, 1849január 25. MOL H 147. 13. doboz 324. fol. A császári tiszt eléggé 
megviselt állapotban került Bulharyn ezredes színe elé. Bulharyn: i. m. 99. o. A szerencsétlent később a feldü
hödött tarcali lakosok kis híján meglincselték. Justus János: Tarczall város 1849.évben. Adalékok Zemplén 
Vármegye történetéhez. 1899. 318-319. o. 

66 Közlöny, 1849január 26.; Szemere: Okmánytár 350-351. o. 
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Gorizutti báró őrnagy vezetésével azt követően avatkozott a Kápolna-dombért folyó 
harcba, hogy a Vilmos-zászlóalj, a nevezetes eset után, másodszor is meghátrált.67 A két 
mozzanat elég gyorsan követhette egymást, mivel magyar oldalon többen a vértesek tá
madásának tulajdonították az összecsapás kirobbanását.68 Vagyis Schlik feltételezett ta
lálkozására a huszárokkal nagyjából a Fiedler-Tchórznicki jelenettel egyidejűleg került 
sor. A lehetőséget közvetve más források is megerősítik. Schlik jelentésében beszámol 
arról, hogy miután a Vilmos-zászlóalj első alkalommal csúnyán leszerepelt, ő maga ter
mett az alakulatnál és bírta azt megfordulásra. Kocziczka szerint ez úgy történt, hogy, 
kardját a visszahódítandó magaslat felé irányozva, katonáit anyanyelvükön lelkesítette: 
„Teraz ja bçdç naprzód was wiese!" [Most én foglak előrevinni benneteket!]69 Ha ez 
igaz, s nincs okunk kételkedni az altábornagy szavaiban, akkor a Kápolna-domb elleni 
sorsdöntő második rohamot, amely az incidensbe torkollott, személyesen Schlik vezette. 
Ezért léphetett közbe ő maga a harc leállításakor, Fiedler és Rapaič őrnagy huzakodásá
nál,70 s ezért találjuk segédtisztjét, Ludwig Wocher főhadnagyot az eset helyszínén.71 (És 
ne feledkezzünk meg Schlik másik segédtisztjéről, Erbach századosról sem, aki valószí
nűleg szintén ott volt a magaslaton.) Továbbá az sem lehet véletlen, hogy az altábornagy 
éppen a harmadik roham előtt pillantotta meg először és utoljára az ellenfelet: meg tudta 
állapítani, hogy a magyarokat meglepte a vértesek támadása, mivel harmadszor is gya
logsági rohamot vártak, valamint azt is látta, hogy lovassága elől a „rebellisek" a szőlők
ben kerestek menedéket.72 Ez csakis úgy képzelhető el, hogy az altábornagy közelebb 
tartózkodott a magyarokhoz, mint a támadásba lendülő vértesek, különben nem figyelhet
te volna meg köztük a zavar jeleit, a köd pedig valójában csak némileg ritkulhatott, a 
magyarokat ezért lepte meg a vértesek megjelenése. 

Schlik tehát a Kápolna-dombon volt. Részleteiben ma már nehéz lenne tisztázni, mi
lyen szerepet játszott ez alkalommal. Szemere szerint majdnem fogságba esett, de ügyes 
trükkel időt nyert, végül vértesei kiszabadították. A kormánybiztos által ilyen értelemben 
összefűzött történet elemei azonban egészen más kontextusba is helyezhetők. A huszárok 
magyar nyelvű üdvözlése (az anyanyelv alkalmazása éppen az előbb vált be saját 
bakáinál), a barátkozás, a huszárokkal lévő segédtiszt megcsókolása... Úgy tűnik, a csá
szári vezér nem egyszerűen kivárni próbált, hogy kereket oldhasson, hanem azt tette, 
amit egyidejűleg (avagy ezt megelőzően) Fiedler és tisztjei a magaslat más részén: átál
lásra buzdított. Efelől végképp meggyőzhet Prágay János - részben már korábban fel
használt - vallomása: „Württemberg-huszárok is voltak ebben a hadtestben. Schlik ré
gebben regimentjük ezredese volt. Ezért különböző fortélyokat alkalmazott, hogy őket 

HL 1848-1849. 10/466. Geschichte des k.und k. Dragoner-Regiments Graf Paar Nr. 2. von seiner 
Errichtung bis zur Gegenwart 1672-1891. Olmütz, 1895. 450-451. o. 

Lapinski: i. m. 6. o.; Operation 71. fol. Az összeállítást Szuper Sándor tette közzé a Honvéd 1867. évi 
20., valamint 1868. évi 16. és 22. számában. 

HL 1848-1849. 10/466.; Kocziczka: i. m. 129. o. Az időrendet Schlik jelentése tisztázza egyértelműen. 
János főherceg: i. m. 203. o. 
Erbach: i. m.; Kocziczka: i. m. 127. o. 

72 HL 1848-1849. 10/466. 
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tőlünk elvezesse, és egyszer személyesen is eljött közéjük; azonban huszárjaink, a tiszte
let régi érzéseitől áthatva, megengedték, hogy épségben visszatérjen."73 

Másnap, néhány kilométerrel távolabb megismétlődött a tarcali eset. A Schlik által 
beindított mechanizmust - a harc megszakítását illető parancs az ellenség átpártolási 
szándékának észlelésekor tovább élt - , nem lehetett leállítani, hiszen a Herzmanovsky-
különítménnyel időközben minden biztos összeköttetés megszakadt. A január 23-án reg
gel Kisfalud felé támadó Sulcz-dandár a helység bejáratánál az István-gyalogság 7. osztá
lyába ütközött, amelynek parancsnoka - micsoda véletlen - éppenséggel az a Carl von 
Murait százados volt, aki annak idején maga vette Schlik altábornagy emlékezetes utasí
tását. Az 58. gyalogezred története szerint a császári osztály a Porosz-, illetve a Dom 
Miguel-gyalogság egy-egy divíziójával, valamint egy honvéd zászlóaljjal keveredett kö
zelharcba, amikor a Dom Miguelek és néhány előrelovagoló huszár kiáltozni kezdtek: 
„kegyelem, átallunk!" Murait, aki a 13. század élén a kisfalud-keresztúri úttól jobbra 
tartózkodott, erre azonnal leállította a küzdelmet, majd annak rendje-módja szerint átpár-
tolásra szólította fel az ellenséges gyalogságot, illetve a hátrább álló lovasságot és tüzé
reket is.74 

Magyar részről meglehetősen kevés, főként szűkszavú beszámoló áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy a harc félbeszakadásának körülményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen. 
Igaz, ezek egybehangzóan állítják: a magyar csapatokat az ellenség eleve azzal fogadta, 
hogy leteszi fegyvereit. Miként Szemere január 24-i jelentésében olvashatjuk: „Az ellen
parancsnok »lábhoz« parancsolt. Megadta magát. Baráti szót emlegetett, kapitányunkkal 
kezet fogott. Következett volna a lefegyverzés..."75 Sulcz őrnagy emlékirataiban arról 
számol be, hogy ácsászáriak a helységbe nyomuló 43.honvédzászlóaljat „éljen" kiáltás
sal üdvözölték.76 Kársa Ferenc, aki alakulatával, a 20. honvédzászlóaljjal, az eset után ért 
Kisfalud alá, másoktól azt hallotta, hogy: „Az osztrákokra oly váratlan esett a magyarok 
rohama, hogy nem is védekeztek, megadták magokat, és a 43. z. aljjal összekevered
tek."77 Ezek a leírások azonban az események későbbi fázisát hagyták ránk: amikor a 43-
asok megjelentek a helyszínen, az összecsapás valójában már szünetelt. A császári osz
tály ezért „nem védekezett". Sulcz szerint a 43. zászlóaljat megelőzően a magyar csatár
lánc, a 17. honvédzászlóalj 5. és 6. százada, illetve a Dom Miguel-gyalogság további két 
százada haladt a császári állás felé, így bizonyára ez csapott össze először az ellenség
gel.78 Az igazi kérdés tehát az: mi történt, miután a csatárlánc megütközött az István
gyalogosokkal? 

Prágay. i. m. 26-27. o. Egyedül az kétséges, vajon valóban Württemberg-huszárokról volt-e szó. A for
rásokban a Kápolna-dombon csupán a 3. (Ferdinánd) huszárezred Belányi Lajos százados vezette félszázada 
bukkan fel. MOL H 147. 13. doboz 270 .fol. Bulharyn a Württemberg-huszárok félszázadát a balszárnyon 
említi január 22-én reggel. Bulharyn: i. m. 96. o. 

74 Az 58.gyalogezred története 245. o. 
Közlöny, 1849január 26.; Szemere: Okmánytár 350-351. o. 

76 Egervári Ödön: Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból. Pest, 1870. 30. o. (A 
továbbiakban: Egervári-Sulcz: i. m.) 

Kársa: i. m. 93. o. 
78 Egervári-Sulcz: i. m. 29. o. Nincs tehát szó, a császári vádakkal szemben, Porosz-gyalogosokról. 
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Később több lengyel visszaemlékezés is arról tudósított, hogy a császáriak 
Bodrogkeresztúrnál is fehér jelvényekkel tévesztették meg a honvédeket, s lábhoz tett 
fegyverekkel hívogatták őket. Amikor pedig a magyarok felbátorodva közelebb jöttek, 
hirtelen tüzet nyitottak rájuk.79 A fehér jelvényekkel azonban nem lehet biztosan szá
molni. A mértékadó források - a lengyelek nem vettek részt az ütközetben - egyáltalán 
nem szólnak a fehér csákószalagokról, s tényleg kétséges, hogy a főerőtől elszakadt 
Herzmanovsky-különítmény katonái feltűzték-e azokat fejfedőikre még január 23. előtt 
(amikor a Schlik közvetlen parancsnoksága alatt álló csapatok is csupán január 19. körül 
kerítettek sort a műveletre). 

A Dom Miguel-osztállyal kapcsolatban talán felmerülhet a gyanú, hogy - mint a janu
ár közepén felbomlott zászlóalj maradéka - magát megadva akart véglegesen megszaba
dulni a terhes szolgálattól, s ezzel magyarázható az összecsapás félbeszakadása. A Dom 
Miguelekről azonban, általában a bodrogkeresztúri ütközetet illetően, azt halljuk, hogy 
mindvégig kitettek magukért, sőt tulajdonképpen a nap hőseinek számítottak.80 Felesle
ges hosszabban bizonygatni az alakulat lojalitását, hiszen a tény, hogy dezertálás nem 
történt, noha Murait fellépése nyomán arra kedvező alkalom nyílott, önmagáért beszél. 

Ha az ütközet kritikus pillanatai körül nem is oszlatható el egészen a homály, a fejle
mények kétségtelenül igazolják, hogy Murait százados legalábbis rosszul mérte fel a 
helyzetet. Miközben a közelében álló magyarok neve és rangja felől érdeklődtek, a csa
patok előrenyomulása nem ért véget, s ilymódon közrefogták az István-gyalogságot. Ek
kor ment előre a 43. zászlóalj parancsnoka, Kálnoky, s közölte a császári alakulat 14. 
századát vezénylő Franz Oreskovich századossal, hogy minden oldalról be vannak kerít
ve, tegyék le a fegyvert.81 Ez végzetes hibának bizonyult. Oreskovich azt gondolta, hogy 
az ellenség, amely eladdig átállást színlelt, most kimutatja foga fehérjét. Kársa Ferenc 
akaratlanul is megörökítette ezt a sorsdöntő pillanatot: „hiszen ti adtátok meg magatokat" 
- fordult a császári tiszt Kálnokyhoz.82 Választ nem várt, egy villanás, kardjával a ma
gyarra sújtott, mire egyik legénye, egy Hieronymus Szulkiewicz nevű közvitéz, szuro-
nyával felnyársalta a szerencsétlent.83 Hamarosan véres mészárlás kerekedett, amelyben a 
császáriak - az egyes adatok ellentmondóak - legalábbis több tucat honvédet öltek meg 
(az ezredtörténet szerint az István-gyalogság 13. századának Wolczuk nevű ácsa egyedül 

Kovács-Wysocki: i. m. 39. o.; Weldycz: i. m. 29. o.; Jezioraňski: i. m. 46-47. o.; Grabowiecki: i. m. 
164. o. A magyarok közül: Justus: i. m. 347. o. 

80 V. ö. Klapka előleges jelentése a bodrogkeresztúri ütközetről. Hely, dátum nélkül. (1849. január 24.) 
MOL OHB 1849:999. Eredeti tisztázat. Megjelent a Közlöny január 26-i számában. Szemere jelentése az 
OHB-nak. Tokaj, 1849. január 23. este 7 óra. MOL OHB 1849:958. Eredeti tisztázat. Közli: Szemere: Ok
mánytár 349. o. A lengyel emlékiratokban, éppen az esettel kapcsolatban, visszatérő motívum a Dom 
Miguelek hősiessége. Kovács-Wysocki: i. m. 39. o.; Weldycz: i. m. 30. o.; Jezioraňski: i. m. 47. o. Szemtanú
ként hasonló adatokat közöl még Kársa Ferenc. Kársa: i. m. 93-96. o. 

8 Az 58.gyalogezred története 245. o.; Die Winter-Feldzug 212. o. Sulcz őrnagy szerint Kálnoky 
„zászlóalja előtt 10-15 lépésre az ellenséggel parlamentairozott volna..." Egervári-Sulcz: i. m. 30. o. 

82 Kársa: i. m. 93. o. Tévesen Herzmanovsky őrnagyot beszélteti. 
83 Az 58.gyalogezred története 245. o. Hasonlóképpen: Die Winter-Feldzug 212. o.; Egervári-Sulcz: i. m. 

30. o. 

— 189 — 



15 magyart terített le fejszéjével).84 Nem túloz tehát Schlik, amikor jelentésében borzal
mas öldöklésről beszél.85 

Beteljesedett viszont Murait százados sorsa is (hasonlóképpen, mint Pabsté 
Tárcáinál), aki, miután a 13. század Friedrich Kunze főhadnagy vezetése alatt kitört a 
bekerítésből, a magyarok között rekedt. Nem tudta, mi történhetett, s visszafelé igyeke
zett volna, hogy az összecsapásnak megint véget vessen, de az állítólagos dezertőrök út
ját állták. Az egyik huszár a 14. (Lehel) ezredből előtte termett és kardjával a fejére vá
gott. A sebesült tiszt megpróbált segítséget kérni, Vostry Emil 43. zászlóaljbeli hadnagy 
azonban, ezzel mit sem törődve, pisztolyával rálőtt - a golyó eltörte a jobb könyök 
csontját -majd a fegyver agyával egyszerűen leütötte. A brutális jelenetet a magatehetet
len százados kirablása tette még szégyenteljesebbé.86 

Murait csak a tokaji kórházban tért magához. A vérveszteségtől elgyengülve fekvő 
tiszt azonban még ebben a helyzetben sem feledte a rá rótt feladatot, s az őt megkövető 
magyar tisztekhez - Kocziczka valószerűtlenül patetikus megfogalmazásában - e sza
vakkal fordult: „nem lenne-e szebb, ha az osztrák hadsereg, mint az itáliai és a magyar 
háború kitörése előtt, egyesült erővel most is azon lenne, hogy a forradalom gerjedő ele
meit a jog kötelékével a trónhoz láncolja és a rend győzedelmes eszméje által a Monar
chia fenyegető felbomlásának útját állja?"87 A költői kérdés mindennél jobban megragad
ja a magyarok, jó útra" térítésén fáradozó Murait és társai illúzióinak lényegét. 

A császári parancsnok néhány nappal később, január 29-én galíciai ismerőséhez, 
Aleksander Fredro grófhoz (a tarcali esetnél megismert Jan Aleksander aggódó apjához) 
fordulva, a következő megjegyzésre ragadtatta magát: „A lengyelek, akik minden tekin
tetben jó katonák, a legbátrabb ellenfeleink - katonáim dühbe jönnek négyszögletes sap
káik láttán!"88 Tette ezt akkor, amikor tábora - Erbach gróf és Kocziczka szenvedélyes 
beszámolója ezt támasztja alá - hangos volt az esetek nyomán bűnbakként megbélyegzett 
lengyel önkéntesek szidalmazásától. Eszerint Schlik maga sem hitt komolyan az ellenség 
„aljas árulásáról" szóló, január 25-i jelentésében előadott mesében, amely tehát nem volt 
más, mint saját csődjének leplezése. 

A történtekért nem egyszerűen Schlik altábornagy tehető felelőssé. A Felső-Tiszánál 
lezajlott események valójában szélesebben értelmezendők, amelyre itt csupán - ez 

Az 58.gyalogezred története 241., 245. o.; Kocziczka: i. m. 132-133. o. Az áldozatok, köztük Kálnoky 
Antal százados, ma a bodrogkeresztúri honvédemlékmű alatt nyugszanak. 

85 HL 1848-1849. 10/466. 
Az 58.gyalogezred története 248. o.; Kocziczka: i. m. 157-158. o. Maga Muráktól hallotta a történetet, 

miután a cs. kir. csapatok a tokaji kórházban rábukkantak a magyarok által visszahagyott tisztre. Továbbá: 
Vostry Emil nyilatkozata. Tokaj, 1849. január 26. MOL H 147. 13. doboz 287. fol. Eredeti. Fellelt értékeit 
visszaadták Muraltnak. Erről egy igazolás található Klapka György iratai között, 1849. január 27-i kelettel. 
MOL R 295. 1. csomó 3. tétel 1849. januári fasc. 

Kocziczka: i. m. 159. o. Kocziczka egyébként nem tud Murait keresztúri ténykedéséről, így az elhangzó 
kérdés jelentéséről sem. 

88 
Schlik levele Aleksander Fredro grófhoz. Boldogkő, 1849. január 29. Francia eredetijét közli: Fredro, 

Aleksander: Pisma wszystkie. XIV. Korespondencja. (Red.: Czajkowska, Krystyna i Pigoň, Stanislaw) 
Warszawa, 1976. 645. o. Magyar fordítását közli: Kovács István: A légió. A magyarországi lengyel légió tör
ténete. Budapest, 1989. 8. o. 
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ugyanis meghaladja vállalkozásunk kereteit - utalni szeretnénk. Kocziczka szerint a 
hadtestben még január végén is - a tarcali ellenkező tapasztalatok ellenére! - általános 
volt a vélemény, hogy a magyar hadsereg „teljesen demoralizált", és „közel van a felosz
láshoz".89 (Mint láttuk, Schlik is ebből indult ki, amikor a kassai csata után a megvert 
magyar sereg bomlasztásához fogott.) Gyakorlatilag - és ez közismert - ugyanez a jelen
ség mutatkozott a Windisch-Grätz tábornagy vezette es. kir. főhadsereg pest-budai bevo
nulását követően: a császári hadvezetés ekkoriban úgy vélte, hogy a magyarországi hábo
rú befejezése csupán hetek kérdése, s a „lázadók" seregtestei, amelyet tömegesen hagytak 
el tisztjeik, egyébként is szét fognak zülleni... 

A párhuzam még szembeötlőbb, ha a tarcali és bodrogkeresztúri mellé a magyaror
szági hadszíntér különböző pontjain lejátszódó, hasonlóképpen rejtélyes és mindmáig 
tisztázatlan eseteket állítjuk. Január 17-én Tűréseknél, ahol Aulich Lajos ezredes hadosz
tályának és Christian Götz vezérőrnagy es. kir. dandárjának csapatai ütköztek meg egy
mással, a harc váratlanul leállt, majd rövid közjáték után, amelyet később mindkét oldal 
teljesen eltérően ítélt meg, ismét kiújult. (Itt magyar részről a 2. [Sándor cár] gyalogezred 
2. és a 60. [Wasa] gyalogezred 1. zászlóalja, illetve a császári részről a 15. [Nassau] 
gyalogezred 3. és a 63. [Bianchi] gyalogezred szintén 3. zászlóalja találkozott.)90 Még 
ismertebb a piski incidens február 9-én Bem tábornok és Anton Puchner báró altábor
nagy seregeinek összecsapása alkalmával: a csata után a felek azzal vádolták egymást, 
hogy fehér jelvényekkel tévesztették meg egymás csapatait. (Ezúttal a magyar oldalon 
érkező 37. [Máriássy] gyalogezred 3. zászlóalja volt a főszereplő, s a 63. [Bianchi] gya
logezred 1. és 2. zászlóalja a szenvedő fél.)91 

Úgy véljük, aligha véletlen, hogy ez a típusú félreértés éppen a magyarországi háború 
kritikus, január-februári időszakát jellemzi. Ugyanígy meggyőződésünk, hogy a közös 
nevezőt a császári hadvezetés elhibázott helyzetmegítélése jelenti. Miután ugyanis, a ma
gyar ellenállás észrevehető erősödésével, a januári „merész remények és jámbor óha
jok"92 elenyésztek, többé nem bukkanunk hasonló események nyomaira. 

Kocziczka: i. m. 150. o. 
90 Helfert: i. m. 140. o.; Nahlik, Johann Edler von: Geschichte des kais. kön. 55. Linien-Infanterie-

Regimentes Baron Bianchi. Brunn, 1863. 244. o.; Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomá
sok. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I. Budapest, 1885. 165-166. o. 

91 Helfert: i. m. 382-383. o.; Nahlik: i. m. 173-174. o. (Nahlik szerint egyébként február 8-án Új-Aradon 
a magyar lakosság is megtévesztette a cs. kir. csapatokat, szintén fehér kendőket alkalmazva.) Jakab Elek: 
Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-1849-re. Budapest, 1881. 475^476. o.; Czetz, 
Johann: Der Feldzug in Siebenbürgen. Leipzig, 1861. 270-271. o. (Szigethy Miklós.) Adatok a XI. zászlóalj 
történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848—1849-ki eseményekre. (Kolozsvár, 1865.) 60-62. o.; Makray László: 
Bauer őrnagy Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből. Pest, 1870. 175. o. Makray sze
rint Bem korábban parancsot adott a fehér jelzéssel közeledő, magukat megadó császáriak békés fogadására; a 
parancskönyv Vízaknánál az ellenség kezébe került, s ezt használta ki Piskinél. Állítólag fehér jelzések alkal
mazására Piski előtt is volt példa. Makray: i. m. 149-150., 175. o.; Szigethy: i. m. 62-63. o. 

'Kocziczka: i. m. 150. o. 
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Sándor Nagy 

TWO „AFFAIRS" AT THE UPPER-TISZA FIELD OF OPERATIONS IN JANUARY 1849 

Summary 

The „schwarzgelb" press disclosed grave impeachments, affecting the honour of the Hungarian 
Honvéd Army in January 1849. It was said that the „rebels", having disregarded the unwritten 
rules of war, basely entrapped the soldiers of Lieutenant-General Franz Count Schlik's Army 
Corps of Galicia on the distant field of operations in the Upper-Tisza region. However at the same 
- and in connection with the same events - the same imputations came into vogue on the 
Hungarian side, too. This study analyzes the origins of the misunderstanding, which deceived both 
parties, and throws light on the events as they had happened in reality. 

Sándor Nagy 

DEUX AFFAIRES AU CHAMP D'OPERATIONS MILITAIRES 
DE LA HAUTE-TISZA EN JANVIER DE 1849 

Résumé 

Dans la presse noire-jaune les lecteurs pouvaient lire des accusations très graves au sujet de 
l'honneur de l'armée hongroise en janvier de 1849: selon celles-là, les „insurgés" ont pris au piège 
les soldats du corps d'armée de Galicie du comte et général de division Franz Schlik au champ 
d'opérations militaires lointain de la haute-Tisza, même deux fois, ignoblement, tout à fait 
contrairement aux règles non-écrites de la guerre. Mais en même temps, il y avait des insinuations 
pareilles parmi les Hongrois par rapport aux mêmes événements. Cet essai examine l'origine de ce 
malentendu, qui trompait tous les deux côtés également, et, en même temps, donne une description 
des vrais événements. 
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Sándor Nagy 

ZWEI AFFÄREN AUF DEM KRIEGSSCHAUPLATZ OBERE-THEIß IM JÄNNER 1849 

Resümee 

Im Jänner 1849 wurden in der schwarz-gelben Presse schwere, die Ehre der ungarischen 
Armee verletzende Artikel gedruckt: die „Rebellen" sollen auf dem weit entfernten 
Kriegsschauplatz Obere-Theiß die Soldaten des galizier Korpses des Feldmarschall-Lieutnanten 
Graf Franz Schlick zweimal, die ungeschriebenen Regeln des Krieges außer Acht lassend, in eine 
Falle Gelockt haben. Gleichzeitig erschienen ähnliche Beschuldigungen auf ungarischer Seite. 
Dieses Schreiben untersucht den Ursprung des - beide Seiten täuschenden - Mißverständnisses, 
und klärt die Geshenisse auf. 

Шандор Надь 

ДВЕ АФЕРЫ НА ВЕРХНЕ-ТИССАЙСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ЯНВАРЕ 1849 ГОДА 

Резюме 

В январе 1849 года в черно-желтой прессе были опубликованы обвинения, оскор
блявшие честь венгерской армии: „мятежники" на далеком верхне-тиссайском твд якобы 
два раза, коварным образом, нарушив неписанные правила войны, подстроили засаду солда
там галицийского корпуса генерал-лейтенанта графа Франца Шлик. Но одновременно с 
этим в связи с этими же случаями, с венгерской стороны также начали распространяться 
аналогичного характера подозрения. Настоящая статья призвана рассмотреть источники 
таких недоразумений, - введших в заблуждение обе стороны, - и пролить свет на проис
ходившие события. 
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KOVÁCS ISTVÁN 

„A LENGYEL LÉGIÓ LEGVITÉZEBB HŐSEI KÖZÉ TARTOZOTT" 

Seweryn Korzelinski dzsidás százados Magyarországon 1849-ben 

A régen, hetven-száz-százharminc évvel ezelőtt készült fotográfiák szinte mind 
irigylésre méltó remekművek. Már-már nem is fényképek, hanem fénymetszetek. 
Seweryn Korzelinski portréja is a tökéletességet előhívó özönvíz előtti masinával készült 
- több mint százharminc évvel ezelőtt. E műfajban a fotóművészet egyik legjobb alkotá
sa, amit valaha láttam. Része lehet ebben a megörökített tekintet időt átütő, hipnotizáló 
erejének is. Ez az, ami a finom, szinte nőies arcvonásokkal ötvöződve a művészi tökéle
tesség hatását kelti. Találgathatnánk a fénykép alapján, hogy ki lehetett ez a férfiú? Diák
jait pillantásával fegyelmező tanár? Az örökké ismeretlent felfedezni vágyó utazó? Sor
sával szembenéző számkivetett? A halállal farkasszemező lovastiszt a rohamra szólító 
kürtjel pillanatában? 

Korzelinskiről elmondható, hogy volt mindegyik. Lovastiszt: előbb hivatásos az oszt
rák hadseregben, majd önkéntes az 183l-es lengyel és az 1848-as magyar szabadság
harcban. A lengyel hadszíntéren a legvitézebb hadtestben, Józef Dwernicki tábornok pa
rancsnoksága alatt, a 2. ulánusezredben szolgált. 1831 után Galíciában telepedett le és 
Yurawnóban bérelt birtokán gazdálkodott. 1848 tavaszán ő lett a galíciai nemzeti gárda 
stanislawówi ulánusezredének parancsnoka.1 A magyar szabadságharc leverése után Tö
rökországba menekültek közül a legtovább volt számkivetett, mert Kossuth és Dembinski 
sorsában a távoli kütahyai kényszerlakhelyükön is osztozott. Velük együtt hagyta el Kis-
Ázsiát, de Angliában ő nem részesült oly vendégszerető fogadtatásban, mint Kossuth, így 
aztán 1852 augusztusában Liverpoolban hajóra szállt és kora egyik legnagyobb vitorlás
gőzösével, a GREAT BRITAIN-nel a túlsó féltekén, vagyis Melbourne-ben kötött ki.2 

A sors komolyabb jövőt szánt neki, mint hogy aranyásásban lelje meg a szerencséjét. 
Vállalkozásával mégis szerencsésnek mondhatta magát. A szerencsét az ő esetében az 
jelentette, hogy az osztrák hatóságok tudták róla: a krími háború idején távol volt Euró
pától, s nem ártotta bele magát a lengyel emigráció törökországi tevékenységébe. így 
1856-ban nem volt különösebb akadálya annak, hogy amnesztiát kapjon, s hazatérhessen 
galíciai birtokára. 

Kiderült, hogy nem csak katonaként állta meg a helyét, hanem jól is gazdálkodott. 
Nyilván ezért nevezte ki őt a krakkói Mezőgazdasági Társaság két évvel később az 
egyébként a kelet-galíciai Czemichówban felállított első lengyel Mezőgazdasági Iskola 
igazgatójává. Nyolc évig irányította, szervezte, fejlesztette a tanintézetet. Érdemeiért a 
Mezőgazdasági Társaság tiszteletbeli tagjává választották. 1876-ban halt meg.3 

Jablonowski, Ludwik: Pamiçtniki. (Feldolgozta, valamint a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Karol 
Lewicki). Krakkó, 1963. 292. o. 

'Korzelinski, Seweryn: Opis podrózy do Austrálii i pobytu tamže od 1852 do 1856. (Bevezetővel és jegy
zetekkel ellátta Adam Mauersberger). Warszawa, 1954.1, k. 117. o. 

3 Polski Slownik Biograficzny. XIV. k. Krakow, 1969. 161-162. o. 

— 194 — 



S E W E R y N K O R Z E L I Ň S K I 

— 195 — 



Korzeliňski írónak sem volt akármilyen. 1858-ban megjelent és szép sikert aratott 
ausztráliai útirajzát - Utazásom és életem Ausztráliában 1852 és 1856 között - 1954-ben 
újra kiadták. A mű több, mint élményeinek leírása, mondhatni az első lengyel nyelvű 
ausztráliai útikönyv, amelynek egyes fejezeteit az aranyláz szerencselovagjai szakmai ta
nácsadóként is megszívelhették volna. Az útleírás aranyásással és aranymosással foglal
kozó részei ipartörténeti jegyzeteknek is tekinthetők. Nyelvi ereje, megjelenítő képessé
ge, humora révén e munkája ma is meglepően eleven, szórakoztató olvasmány. Ennek 
alapján Korzeliňskit bízvást állíthatjuk a lengyel légió másik két kiváló írója, Wladyslaw 
Bentkowski és Zygmunt Milkowski mellé a Parnasszusra. 

Mindezek ismeretében akár természetesnek is vehetjük, hogy éppen Seweryn Korze
liňski volt az a kapitány, aki egyszer csak, az 1849 júniusi események ismertetése kap
csán, megjelent Wysocki tábornok emlékiratának lapjain: „...az öreg, tapasztalt katona, s 
amellett energikus tiszt nem kis szolgálatot tett azzal, hogy az ellenséget nem csak fel
derítette, hanem ügyes manővereivel hosszú ideig fel is tartóztatta. Küldetése szerfelett 
veszélyes volt. Hadtestétől távol, az ő egységénél jóval nagyobb ellenséges erők 
közelében működött, így könnyen megeshetett, hogy bekerítik és megsemmisítik. Korzeli 
ňski csak elővigyázatosságának és körültekintő rendelkezéseinek köszönhette, hogy oly 
sokáig eredményesen tudott tevékenykedni".4 Tegyük hozzá, hogy „...az öreg, tapasztalt 
katona" negyvennégy éves volt. A stanislawówi köröző aktákból - a Lengyel Életrajzi 
Szótártól eltérően - pontosan tudjuk, hogy hol és mikor született: Ilyvóban 1805. április 
5-én.5 

Wysocki tábornok ellenlábasa, a Törökországban tábornokká kinevezett Bulharyn ez
redes is méltatta Korzeliňski érdemeit: „...egy század lengyel ulánussal és pár század ma
gyar gerillával oly jól tudott megbújni és a legkülönbözőbb pontokon váratlanul feltűnni, 
hogy ezzel az ellenséget nemegyszer félrevezette..."6 

Gracza Györgynek, a szabadságharcról írott ötkötetes monumentális történeti munka 
szerzőjének Korzelinskiről írott életrajzi jegyzete a lengyel lovastiszt magyarországi te
vékenységének tömör összefoglalása: „Kozelinsky Szevér (sic!) a 2. dzsidásezred kapitá
nya. Lengyel származású. Giráltnál 60 dzsidással és 200 gerillával két napig tartotta fel a 
3 000 főnyi orosz sereget. A turai ütközetben hátráló csapatait visszavezeté a tűzbe. A 
lengyel légió legvitézebb hősei közé tartozott. Szerencsésen kimenekült."7 

Gracza György soraihoz hasonlóan fennkölt az a tudósítás is, amelyet - szépen olvas
ható cirkalmas betűkkel - galíciai határhoz közel fekvő Máramaros megyei Szinaváron 
1849. április 22-én írt alá társai nevében S. Korzeliňski.8 Az „i" szárát alaposan meg
nyújtva szinte csokornyakkendőt kötött a neve alá. Aláírása alatt akkor még nem szere
pelt a „kapitány". 

Együtt a szabadságért. 1848-1849. Wysocki tábornok emlékiratai. A magyarországi lengyel légió részvé
tele az 1848-as szabadságharc hadjárataiban.(Fordította, jegyzetekkel ellátta, a bevezető írta Kovács István). 
Budapest, 1993. (A továbbiakban: Wysocki), 70-71. o. 

Lvovi Központi Állami Történeti Levéltár - Ukrán Köztársaság. (A továbbiakban:IA) f. 146., op. 7., j . hr. 
3 072., k. 214-219. 

6 Bulharyn, Jerzy: Rys wojny wçgierskiej w latách 1848 i 1849. Paryž, 1852. (A továbbiakban: Bulharyri). 
284. o. 

Gracza György: Az 1848—49-iki magyar szabadságharc története. Budapest, [1898.] V. k. 000. o. 
8 Magyar Országos Levéltár, Dembinski iratok. (A továbbiakban: MOL R 23.) 5. k. No. 325. 
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„Az osztrák kormány által Galícia lakói elé állított mérhetetlen akadályok meggátol
ták a lengyeleket abban a legőszintébb törekvésükben, hogy azon céllal keljenek útra az 
Ön hazájába, hogy a magyarok Szabadságharcában életüket áldozzák. - Ezen akadályok 
továbbra is fennállnak. Szegény honunkban változatlan az ostromállapot: mindazonáltal 
sikerrel küzdve le a lehetetlenség torlaszait, e hó április 21-én átléptük Magyarhon hatá
rát" - hangzik az egyenesen az „Elnök polgártársnak" címzett, lengyelül fogalmazott rö
vid levél első fele. Kossuth számára ezután következett a lényeg: „Szám szerint tizen
egyen érkeztünk." Ez ugyanis tizenegy katonát jelentett. A levélbe foglalt kérést: - „kis 
csapatunkat egyesíteni szíveskedj régebben érkezett testvéreinkkel..." - természetesnek 
tartotta és gyorsan teljesítette. 

Április 30-án maga Mészáros altábornagy, ideiglenes hadügyminiszter utasította ud
variasan Dembiňskit, hogy a Korzeliňski „...mellékelt iratában ajánlkozókat a parancs
noksága alatt álló lengyel légióhoz beosztani méltóztassék".9 

Kik érkeztek Korzelinskivel Magyarországra? Az idézett levelet más forrásokkal 
szembesítve többjük neve, személye kideríthető. Az egyikük Juliusz Zawadzki, akiről 
nem véletlenül jegyezte meg a stryji sztaroszta 1851. november 30-án az ilyvói rendőr
ségnek írott jelentésében, hogy „gyakran volt Korzeliňski társaságában és vele együtt 
ment Magyarországra". Hozzáfűzte azt is, hogy „1848-ban behívták katonának, de a lá
bán lévő nyílt seb miatt katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították". Nem lehet 
tudni, hogy a Zawadzkinak amnesztiát javasoló sztaroszta azt indokolandó jegyezte-e 
meg: „...silány műveltsége miatt sem Magyarországon, sem Törökországban, sem Angli
ában nem játszhatott különösebb szerepet. Lépéseiben a meggondolatlanság és a befolyá
solhatóság vezérelte..."10 

Ha az osztrák hadsereg katonai szolgálatra alkalmatlannak is nyilvánította Zawadzkit, 
a magyar szabadságharc utolsó szakaszát Korzeliňski századának ulánusaként derekasan 
végigküzdötte és szakaszvezetőként szerelt le. A számkivetés minden stációját végigjárta 
pártfogójával. 

A „tizenegyek" másik név szerint ismert tagjáról semmiképpen se lehetett volna azt 
mondani, hogy nem kellően művelt. Ludwik Burzynskiról, Stanislawów egyik megbe
csült orvosdoktoráról van szó. Ő számolt be feleségének címzett május 5-i levelében 
megérkezésükről és fogadtatásukról.11 Megtudjuk, hogy főhadnagyi rangban azonnal föl
csapott a Máramarosszigeten szerveződő lengyel légió orvosának. A tekintélyes társaság 
jöttének híre gyorsan elterjedhetett a magyarországi lengyel körökben, mert Burzynski 
sietve hozzátette: „Időközben a Debrecen környékén álló Englert százados tudomást 
szerzett jöttömről és hivatalos úton haladéktalanul zászlóaljához rendelt zászlóalj orvos
nak. Holnap indulok hozzá." 

Burzynski doktort magával ragadhatta a Magyarországon ekkor már általánosan el
uralkodott győzelmi hangulat, mert nem csak a honvédhad diadalait sorolta büszkén, ha
nem azoknak a közismert lengyel főtiszteknek, tábornokoknak a nevét is, akik a győze-

9 MOL R 23. 5. k. No. 325. 
10IA f. 146., op. 7., j . hr. 3 072., k. 217. 
11 Uo. op. 4., j . hr. 1 299., k. 65-66. A levelet idézi Dora B. Kacnelson: Polscy spiskowcy i rewolucja wç-

gierska (na materiatach archiwów panstwowych we Lwowie) c. tanulmánya. Birtokomban lévő kézirat, 15-17. o. 
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lemhez hozzájárultak. Ez, túl közismertek lévén ahhoz, hogy árthasson nekik, nem is volt 
volna baj. A bécsi Műegyetem Magyarországra szökött és légionistává lett diákjának, 
Henryk Inesnek viszont nem tett jót azzal, hogy név szerint magasztalta vitézségét. Bizo
nyára közelről ismerte Ineséket, s a család kifejezett kérésére adhatott hírt a „Békának" 
becézett Henrykről. (A becenév eredete minden bizonnyal az, hogy az Ines-család a ma
gyarra Kutykuruttyfalvának fordítható Zabokrukiból származott.)12 Ez magyarázatnak 
elfogadható, mentségnek alig. A levél ugyanis az osztrák rendőrhatóságok kezére került. 
Nyilván arra is könnyen rájöhettek, hogy „a Seweryn már elment Dembihski táborába" 
utalásban Korzelihskiről van szó. 

Az utóiratban Burzyňski doktor említést tett egy bizonyos Franekről, aki „három tár
sával itt van". Ő csakis Franciszek Sokulski lehetett, aki az „Odahaza és a Boszporusz 
partján" címmel megjelent emlékiratában leírta, hogy Korzelihskivel, Aleksander Pano-
siewiczcsel és több társával nem minden veszély nélkül lépte át a magyar határt.13 Név 
szerint talán azért tett csak kettejükről említést, mert ők váltak a leghíresebbekké. A 
szintén ulánus szakaszvezetőként leszerelt Panosiewicz az emigrációban Dembihski tit
káraként lett ismert kortársai között. Korának ismert írónője, Paulina Wilkoňska szerint: 
„...a tábornok neki diktálta Emlékiratait Élete alkonyán pedig a magyarországi tevé
kenységéről, hadjáratairól írott visszaemlékezéseit is rá hagyta, mindazon dokumentu
mok kíséretében, amelyek Kossuth és miniszterei meg tábornokai tollából születtek."14 

Nem véletlen, hogy Wilkoňska asszony szükségesnek tartotta hangsúlyozni az ado
mányozás tényét. Egy 1855. július 11-én Párizsban kelt és Panosiewicz által éppen neki 
írt levélből ugyanis arról szerezhetünk tudomást, hogy közös ismerősük, Józef Bogdan 
Dziekoňski, a lengyel emigráns körökben ismert és népszerű író, az 1848-as itáliai len
gyel légió tagja és az 1849-es badeni felkelés résztvevője végrendeletében meghagyta, 
hogy égessék el összes papírjait, dokumentumait, „kéziratait: megkezdett regényeit, jegy
zeteit, feljegyzéseit". E szomorú testamentumnak tanúk, többek között Henryk Dembin 
ski jelenlétében, nem más, mint Aleksander Panosiewicz tett eleget. „Égettem, és zokog
tam, hogy égetnem kell" - emlékezett vissza fájdalmas kötelességére.15 

Mi lett a sorsa Dembiňski nyolc kötetnyi dokumentumgyűjteményének? Szerencsére 
nem vált a tűz martalékává. Panosiewicz, vagy örököse bizonyára eladta a magyar és 
lengyel történelem számára oly értékes iratokat. A magyar állam - hála a szabadságharc 
utolsó hónapjaiban önkéntesként harcolt Tisza Kálmán miniszterelnök bőkezű támogatá
sának - 1888-ban egy frankfurti antikváriustól vásárolta meg a gazdag hagyatékot.16 

Zygmunt Milkowski a lengyel emigránsokat bemutató könyvében - Emigráns-portrék 
- önálló fejezetet szentelt Sokulskinak és a legtisztább jellemű, legnemesebb szívű len
gyelként mutatta be őt.17 Galíciai önkéntesként húsz évesen végigküzdötte az 183 l-es 

12IAf. 146., op. 4 , j . hr. 394, k. 110-111. 
13 Sokulski, Franciszek: W kraju i nad Bosforem. (1830-1881). (A bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: 

Marian Tyrowicz) Wroclaw, 1951. (A továbbiakban: Sokulski), 39-40. o. 
Wilkoňska, Paulina: Moje wspomnienia o žyciu towarzyskim w Warszawie. (Juliusz W. Gomulicki 

szerkesztésével feldolgozta: Žofia Lewinówna). Warszawa, 1959. (A továbbiakban: Wilkoňska), 330. o. 
15 Uo. 322. o. 
16 Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, 1994.1, k. 200. o. 
17 Milkowski, Zygmunt (T. T. Jež): Sylwety emigracyjne. Lwów, 1904. 107. o. 
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szabadságharc tavaszi és nyári litvániai hadjáratát. A 20. gyalogezred hadnagyaként ke
rült a menedéket adó Franciaországba, ahol útépítő és bányamérnöki oklevelet szerzett. 
A Lengyel Demokrata Társaság tagjaként az emigráció politikai tevékenységéből is ki
vette a részét.18 

A Lengyel Demokrata Társaság balszárnyának utasítására már majdnem 1846-ban 
kapcsolatba került Magyarországgal. Megbízatásáról érdemes saját szavaival szólni: 
„...Felső-Magyarországra kellett volna mennem és ott a szláv lakosság körében terjeszte
nem a lengyel-magyar barátság eszméjét és elmélyíteni a bizalmat a magyar politika ve
zérei, Kossuth és Batthyány iránt."19 Ez azt jelenti, hogy a lengyel emigráció 1846 táján 
fokozódó figyelemmel kísérte a magyar reformkor politikai erjedését, s a drámai galíciai 
események magyarországi visszhangját. 

A hamis útlevél azonban kis híján a vesztét okozta Sokulskinak. A cseh határon elfog
ták, alig tudott visszaszökni Szászországba. így csak három évvel később jutott el Felső-
Magyarországra, egy évvel Krakkó és fél évvel Ilyvó bombázása után. A lengyel emig
ráció szinte minden 1848-as galíciai akciójában részt vett. Társalapítója volt a radikálisan 
demokratikus nézeteket valló Dziennik Stanislawowski című politikai orgánumnak. 
Wysocki tábornok nyilván ismerte őt: Miskolcon a légió szerveződő utászcsapata pa
rancsnokává nevezte ki századosi rangban,20 akkor, amikor az oly érdemdús, frissen ér
kezett veteránok jelentkezését, mint Franciszek Ksawery Los alezredes, vagy Leon 
Czechowski őrnagy, „helyhiányra" hivatkozva elutasította. Kár, hogy határátkelésük epi
zódján kívül emlékiratában Sokulski egyetlen szóval sem emlékezett meg magyarországi 
élményiről. Közzétett írásaiból kiderül, hogy a törökországi lengyel emigráció egyik leg
aktívabb tagja volt. 

Korzeliňski - Sokulski állítása szerint is - tovább ment Dembinski kassai táborába. 
Május 8-án az északi hadsereg főparancsnoka futárként Debrecenbe küldte honfitársát,21 

talán azért, hogy személyesen mutatkozhassék be Kossuthnak és a hadügyminiszternek. 
Az egyik átadandó irat címzettje ugyanis a hadügyminisztérium, a másik kettőé a kor
mányzóelnök volt. A futárposta átvételét a lengyel tiszt jellegzetes aláírásával nyugtázta. 
A „kapitány" akkortól kezdve szerepel az aláírása alatt. 

A gyors, célzatos futárút és a megadott rang azt jelentheti, hogy Dembinski azonnal 
bizalmába fogadta Korzeliňskit. Ismerhette őt - legalább hírből -, mint a stryji körzet 
Lovas Nemzeti Gárdájának instruktorát vagy mint a žurawnói Nemzeti Tanács elnökét, 
így az is természetesnek vehető, hogy Dembinski, miután bevonult Eperjesre, május 15-
én a kiválóan képzett lovassági kapitányt bízta meg azzal, hogy egy csonka lengyel dzsi-
dásszázaddal és a tornai gerillákkal a határ közelében fekvő Palocsára vonuljon és a 
Poprád, meg a Bártfa felé vezető utakat, továbbá a kevésbé forgalmas határátkelőhelye
ket megfigyelés alatt tartsa.22 Dembinski ugyanis hiába kacérkodott a Galíciába történő 
betöréssel, a nagyobb határátkelőhelyek őrzésére se volt kellő ereje akkor, amikor fí-

Milkowski, Zygmunt (T. T. Jež): Sylwety emigracyjne. Lwów, 1904. 106-107. o.; Tyrowicz, Marian: 
Towarzystwo Demokratyczne Polskié 1832-1863. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa, 1964. 630-631. o. 

19 Sokulski, 23. o. 
20 MOL R 221. június 8-i jegyzőkönyv. 
21 Uo. R 23. 2. k. No. 36. 
22Uo.3. k.No. 121. 
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gyeimét a Rózsahegy és Poprád térségében veszedelmesen fel-feltűnő Vogel tábornok, 
Benedek ezredes és Trenck őrnagy különítményeire kellett fordítania. 

Korzeliňski kapitány ulánuscsapatát a 2. dzsidásezred Nyíregyházán szervezett tarta
lékszázada alkotta. Mivel Klet Dwernicki hadnagy Dembinski parancsára Kassa felé vo
nulva Rakamazon összeállította a csapat névsorát, „a száguldó lovas különítmény" tagja
inak többségét név szerint ismerjük.23 A rakamazi listán szereplő negyvenegy név közül 
tizenöt szerepel a Törökországba került és Sumenben leszerelt légionisták névsorában. A 
legfényesebb karrier Izydor Lipiňski nevéhez fűződik: Rakamazon a közlegények között 
szerepelt, Sumenben leszerelt ulánushadnagyként tüntették fel. Vajon milyen érdemek 
alapján? A közlegények közül Jçdrzej Pawliňski, Jan Wolski, Jan Piasecki, Józef 
Wysocki, Profor Kowalski, Ludwik Rybicki léptek még előre a ranglétrán: Sumenben 
szakaszvezetőként szereltek le.24 És kik haltak hősi halált, kik sebesültek meg, kik estek 
fogságba közülük? Esetleg kik dezertáltak? Ahány név, annyi talányos sors - a magyar 
történelemmel átitatva. 

A Korzeliňski kapitány rendelkezésére bocsátott ulánusszázad a május 13-i eperjesi 
szemlén alig számlált félszáznál több embert. Klet Dwernicki hadnagy néhányadmagával 
Eperjesen maradt a 2. lovasezred tartalékszázadának újraszervezése céljából; a hónap 
végén már 22 embere volt.25 

A lengyel kapitány több napos késéssel indult el rendeltetési helyére, mert a parancs
noksága alá beosztott tornai gerillacsapat, amelynek Zsarnay Pál gróf, főhadnagy26 volt a 
parancsnoka, csak május 18-án érkezett meg Eperjesre. Az elöfogatokra ültetett magyar 
gyalogosokból és lengyel lovasokból álló különítmény május 20-án délben vonult be 
Palocsára.27 

Dembiňskinek küldött, hol részletesebb, hol tömörebb jelentései alapján többé-
kevésbé mi is figyelemmel kísérhetjük Korzeliňski kapitány működését, mozgását, annak 
érdekében tett erőfeszítéseit, hogy nehéz megbízatásának eleget tegyen. Május 21-én 
reggel 6-kor kelt jelentéséből megtudjuk, miért játszott Palocsa kulcsszerepet a térség
ben: „Palocsát minden oldalról hegyek veszik körül: benne fut össze a három Galíciába 
és az egy, Szepességbe vezető út. Az első Galíciába vezető út, amely legnyugatabbra hú
zódik, Újlakon át Lipnikbe visz. A második Orlón át Kurczynba, a harmadik Lubatinon, 
Csircsen, Volyán át a galíciai Muszynába. Az első két út csak gyalogság és lovasság által 
járható, a harmadik könnyű tüzérséggel is" - olvashatjuk. A nyomban hozzáfűzött mon
dat nyilván Dembiňskit is megnyugtatta: „Az este hat órakor mindhárom útra kiküldött 
járőrök ma reggel hat órakor tértek vissza, ellenségnek azonban sehol se bukkantak nyo
mára."28 

-J MOL R 23 5. k. No. 308. 
" Wysocki, 126. 
25 MOL R 23. 8. k. No. 7 401. 
26 Zsarnay Pál gróf (1822 körül - 1910), védseregi főhadnagy, futár. Vitézségéért Görgei századossá java

solta előléptetni. 
27 MOL R 23. 3. k. No. 132. 
28 Uo. 
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Az ilyen megnyugtató tartalmú jelentések az elkövetkező napokban se változtak. 
„Mind ez ideig semmi hír az ellenség felől azon kívül, amit a Csircsen át Obrucnóra ki
küldött ulánusjárőr látott az utóbbi faluval szomszédos határőrlaktanyában, amely az út
tól mindössze 260 lépésnyire áll. A vadászok, meglátván az ulánusjárőröket, megföve-
gelték őket" - foglalta össze a 21-ei eseményeket három nappal később kelt jelentésében 
Korzelinski kapitány, és - egy kémjelentésre hivatkozva - a galíciai császári katonák kö
rében uralkodó hangulatot érzékelendő még azt is hozzáfűzte: „A katonák szívesen átall
nának a magyarokhoz, de német tisztjeik jól őrzik őket." 

Tíz nap telt el május 21-étől és gyökeresen megváltozott a helyzet. Korzelinski előbb 
Eperjesre, majd az Eperjesről északra fekvő Giráltra vonult különítményével, amelynek 
már nem a határvonal őrzése, hanem a határvidék figyelése volt a feladata.29 A lengyel 
kapitány május 31-én délután 4-kor kelt jelentésébe foglalt tények riasztóak. „30-án dél
után 2-kor lovasjárőröket küldtem ki: az elsőt Zborón, Marchánon át Kurimába, a máso
dikat Jernyébe, a harmadikat Sztropkóba" - írta. - „A járőr azzal a hírrel érkezett vissza 
Kurimából, hogy tizenkét kozák elrabolta a mirossói papot. De meglehet, hogy ez mese, 
mert ők maguk nem voltak az esetnek tanúi."30 

Hogy Korzelinskinek helyén volt a szíve, azt nem csak a kétkedve fogadott újság bi
zonyítja, hanem a Sztropkóban történtek nyomán hozott gyors intézkedései is: „A 
Sztropkóba küldött járőr viszont nem ért el rendeltetési helyére. A Sztropkó előtti utolsó 
helységből tért vissza, mivel a menekültektől úgy értesült, hogy a városkában nagy számú 
muszka van. A visszafordult ulánusokat beérte egy szintén menekülő civil mérnök és je
lentette nekik, hogy az oroszok már kimentek a városból, de egy 20, vagy 30 főből álló 
helyőrséget hátra hagytak. Azonnal megparancsoltam Zsarnay főhadnagynak, hogy 40 
gerillával üljön előfogatokra, s megfelelő instrukciókkal ellátva Sztropkóba küldtem, 
hogy az ott maradt kozákok közül néhányat elfogjon s a dolgok állásáról tájékozódjék." 

A következőkben azt is megtudjuk, mi történt Sztropkóban: „Zsarnay főhadnagy e 
pillanatban tért vissza. (...) 31-én reggel fél ötkor érkezett meg Sztropkóba. Senkit sem 
talált a városban, de személyesen szerzett tudomást mindarról, ami történt; tegnap, azaz 
30-án délután kettőkor 200 kozák, egy század osztrák gyalogos, egy kékre festett muszka 
ágyú és 20, vagy 25 osztrák határvadász érkezett a városba, parancsnokuk egy muszka 
ezredes volt. Ezen egységet (mint mondják) három Sáros vármegyei uraság kísérte: 
Semsey, Sztropkay és a hócsai bíró. - A muszkák magukkal vitték Jekelfalussy főszol
gabírót, Stiller patikust, Juhász bírót, Zsalkomics ruszin vendégpapot, egy Szegény nevű 
másik papot Duplinból, továbbá Gombár majorost és hajdúját. Valamennyi szerencsét
lennek kirabolták a házát. - A templomkasszát, a miseedényeket, amelyek ott voltak, a 
pap könyörgése dacára elvitték, mondván, hogy azok katolikus templomból valók, s 
minden katolikus huncut. -(...) Miután tudomásukra jutott, hogy ulánusok közelednek és 
már Velka Breznicán vannak, felszedelőzködtek és a határnak vették az útjukat, - ígér
vén, hogy még visszajönnek." 

Piotr Vlagyimirovics Alabin, az orosz IV. hadtest 22. vadászezredének ezred
segédtisztje a frontvonal túloldalán pontosan ugyanígy számolt be a sikeres portyáról: 

MOL R 23 4. k. No. 136. 
Uo. l .k.No. 147. 
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Hrjulov ezredes május 30-án „százhúsz kozákkal, egy lovas ágyúval és nyolcvan katoná
val lecsapott a galíciai határtól húsz versztányira fekvő, Sztropkó nevű jómódú falucská
ra, foglyul ejtette az éppen újoncozó magyar biztost, a felkelők néhány tisztviselőjét, 
fegyvereket és élelmiszert zsákmányolt."31 

A Hrjulov ezredes vezette különítmény betartotta ígéretét. „A következő alkalommal, 
csapataink ekkor már a Grabi-hágó tetején jártak, két huszár- és két doni századdal 
Zborót lepte meg, szétverte az ottani magyar őrséget, s foglyul ejtett negyven katonát. 
Ymigródba kísérve felállította őket a város főterén, azon ház előtt, melybe uralkodó cá
runk éppen hogy beszállásolt".32 Ez a dokumentum nem csak amiatt fontos, mert előre
vetítette, hogy mi fenyegetheti az ország lakosságát az orosz invázió bekövetkezésekor, 
hanem azért is, mert bizonyítja, ha felderítés és nyugtalanság keltése céljából is, de az 
orosz különítmények már 1849. május végétől be-becsaptak Észak-Magyarország határ 
menti területeire. A május 30-i sztropkói betörés áldozatainak neve elé mind odaülik a 
szegény jelző. De mi lehetett a valódi neve annak az elhurcoltnak, akit Korzeliňski Sze
gényként jegyzett fel? 

Jelentése utolsó szakaszában a lengyel kapitány a következőket tudatta Dembiňski 
altábornaggyal: „...Duklában 8 000 fős, Barwinekben 3 000 fős sereg van. Több oszlop
ban akarnak Magyarországra benyomulni." Korzeliňski erősítést kért, mert az állandó 
őrjáratozás kimerítette a kis létszámú különítményt, amellyel nem tudta felszámolni és 
visszarettenteni a rekvirálásra, rablásra vállalkozó kozákokat.33 Dembiňski eleinte nem 
tagadta meg a támogatást, de ígéretének csak egyszer tett eleget: június 4-én este 82 he
vesi gerilla érkezett Korzeliňski Giráltra áthelyezett táborába. A lengyel parancsnok csak 
rövid ideig örülhetett, mert három nap múlva Zemplén megyébe rendelték az erősítést.34 

Korzeliňski május 31-i jelentésének drámai tartalmáról Luzsénszky Pál kormánybiz
tos35 révén maga a Budapesten székelő miniszterelnök, Szemere Bertalan is tudomást 
szerzett. Június 9-én arra utasította Dessewffy Arisztid tábornokot, hogy „a határszélen 
erős portyázó csapatokat alakítván az ellenséges hevenyészett demonstrációit utasítsa 
vissza, s a nyugtalan népet a törvény korlátai között tartsa meg". Attól lehetett ugyanis 
tartani, hogy a pravoszláv ruszin népet és a szlovákok egy részét az orosz csapatok meg
jelenése szembe fordítja a magyarokkal.36 

Lázár Vilmos cirkáló dandárának megjelenése a térségben végül is elejét vette a por
tyázok mélyebb betöréseinek. Június 8-a után Korzeliňski se adott hírt róluk. Utolsó, jú
nius 17-én Dembiňskinek küldött jelentése akár még optimizmusra is adhatott volna 
okot: „A muszka azovi gyalogezredben szolgáló Ivan Altuhov Duklából megszökött és 

A magyarországi hadjárat, 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról. (A bevezető írta 
Rosonczy Ildikó. A jegyzeteket Katona Tamás és Rosonczy Ildikó állította össze.) Budapest, 1988. 115.0. 

32 Uo. 
33 MOL R 23.1, k. No. 147. 
34 Uo. No. 186. 
3 Luzsénszky Pál báró (1791-1869), Kassa képviselője, a szabadságharcban több ízben kormánybiztos. 

Halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélik, 1856-ban szabadul. 
Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Okmánytár. (Sajtó alá rendezte, a 

bevezetőt írta, az Okmánytárat, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Hermann Róbert és Pelyach István) 
Budapest, 1990. 505-506. o. 
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önként Sztropkóba jött, ahonnan őrjáratunk ide kísérte őt. Arra a kérdésünkre, miért jött 
ide, azt válaszolta: megelégelte azt, hogy ennivalót és pénzt keveset, botot annál többet 
kapott. E példányt átküldőm a táborba, hogy a sereg megismerje, mily szörnyű a musz
ka"37 A jelentés címzettje éppen a keltezés napján vett kiáltványban búcsút az észak had
seregtől, amelynek parancsnokságát két nappal azelőtt adta át Wysocki tábornoknak. 

Noha idézett rövid jelentését a lengyel kapitány azzal a megnyugtató mondattal zárta, 
hogy „az őrjáratok semmi újságot nem jelentettek", rövidesen riasztó híráradat zúdult az 
országra, nyomában azokkal, akik okozói voltak. Június 15-e és 18-a között ugyanis az 
orosz fősereg öt ponton lépte át Magyarország északi határát. Paszkevics táborszernagy, 
Varsó hercege június 19-én derékhadával már Bártfán ütötte fel főhadiszállását. 

A Rüdiger lovassági tábornok által vezetett III. hadtest elővédje, amely Szepesújfalun 
és Palocsán át nyomult be az országba, hogy Eperjes térségében a derékhadhoz csatla
kozzék, elérte Héthársat. Ennek egyetlen erő, Idzikowski őrnagy Gergelylakon és 
Kisszebenben álló dandárja tudta volna útját állni, de az alig számlált 2 000 embert. A 
lengyel parancsnok mindazonáltal nem mondott le arról, hogy az ellenséget június 20-án 
fel ne derítse. Az 5. huszárezred egy osztályát, a 2. lengyel zászlóalj három századát 
küldte Héthársra egy fél ágyúüteg kíséretében. A lovasságot Szabó Vince őrnagy, a len
gyel gyalogságot Konštanty Matczynski százados vezette.38 Az utóbbi még Aradnál vált 
meg kénytelen-kelletlen a századától. Az oka az volt, hogy a nagyobb fegyelmezetlensé
geket botbüntetéssel torolta meg, s emiatt a fiatal demokraták kijárták Wysockinál a le
váltását.39 Dembinski rehabilitálta őt. így neki jutott a dicsőség, hogy az északi hadszín
téren az oroszokkal először megütközzék. Az összecsapásra Héthárs és Csernevice 
között került sor; a túlerő eleve eldöntötte az ütközet sorsát. Matczynski érdeméül írandó, 
hogy csak négy órai küzdelem után, miután a kozákok bekerítéssel fenyegették, húzódott 
vissza dandárához. Idzikowski ezt követően vonult vissza csapataival Eperjes felé. 

Wysocki a Kapinál hányt sáncok mögött szándékozott erőit összevonni. Korzelinskit 
is oda rendelte, aki „noha az ellenség minden oldalról szorongatta, az éj folyamán sze
rencsésen végrehajtotta a visszavonulást"40 - nyugtázta parancsának eredményességét 
emlékiratában Wysocki. 

Korzelinski kapitány ettől fogva mindvégig osztozott a lengyel légió sorsában. A 2. 
dzsidásezred kapitányaként szerepel azoknak a lengyeleknek a listáján, akiket Kossuth 
1849. augusztus 17-én Wysocki javaslatára 3. osztályú érdemjellel tüntetett ki. Az érde
meket elősoroló felterjesztésben többek között ez olvasható: „A turai ütközetben Poniň-
ski alezredessel nemcsak a csatatért tartotta, midőn osztálya hátrált, hanem erélyes szózat 
által összeszedésre bírta azt és elébbi állásába visszavezette." És még egy csatatéri ada
lék: „...egy rohamnál a temesvári ütközetben megsebesült."41 

j / MOL R 23. 4. k. No. 208. 
38 Bulharyn, 283-284. o. 
39 Milkowski, Zygmunt (T. T. Jež): Od kolebki przez žycie. (A bevezetőt írta: Aleksander Brückner) 

Krakow, 1936.1, k. 228. o. 
40 Wysocki, 78. o. 
41 Uo. 210. o. 
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E sebesüléséből sohasem gyógyult fel teljesen. Az ausztráliai arányásás emberpróbáló 
mesterségével is emiatt kellett felhagynia. 

Elégtételt jelentett-e neki mindezért, hogy Kossuth Törökországban őrnaggyá léptette 
elő?42 

FÜGGELÉK 

Seweryn Korzeliňski dzsidás százados jelentkezése Kossuthnál 

Elnök Polgártárs! 

Az osztrák kormány által Galícia lakói elé állított mérhetetlen akadályok meggátolták 
a lengyeleket ama legőszintébb törekvésükben, hogy azon céllal jöjjenek az Ön hazájába, 
hogy a magyarok szabadságharcában életüket áldozzák. - Ezen akadályok továbbra is 
megvannak. Szegény Honunkban változatlan az ostromállapot; mindazonáltal sikerrel le
küzdve a lehetetlenség torlaszait, e hó 21-én átléptük Magyarhon határát. Számszerint ti
zenegyen érkeztünk, s szent kötelességünknek tartjuk, hogy Irántad való tiszteletünknek 
és bámulatunknak hangot adjunk, nagy férfiú - , s magunkat bölcs rendeleteidnek aláves
sük, kérve, hogy kis csapatunkat egyesíteni szíveskedjél régebben érkezett testvéreinkkel. 
- Imígyen örömmel és bizodalommal igyekszünk Debrecenbe. 

Szinevér, 1849. április 22. napján. 

S. Korzeliňski 

(MOL H 23.. Henryk Dembiňski iratai. 5. k. No. 325. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

' Wysocki, 121. o. 
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Seweryn Korzeliňski jelentései Henryk Dembiňski altábornagynak 

1. 

Mélyen tisztelt Tábornokom! 
Ma 17., reggel 6 óra van, s én itt helyben hiába várom Zsarnay főhadnagy és gerilla

csapatának jöttét. Nem kizárt, hogy ma már nem is jön meg. Lehet, hogy a Kassáról 
megérkezett csapatból válogatni lehetne, de erre vonatkozóan parancsot várok. Ha 
Zsarnay ma megérkezne, holnap reggel 5-kor indulok és elfoglalom a kijelölt helyet. De 
ha nem érkeznek meg? Ez esetben kérem a további parancsokat. 

Két térképet sikerült kapnom, miket a mélyen tisztelt Tábornok küldött. Köszönet értük. 

Eperjes, 1849. május 17. 

A méltóságos tábornok urat legmélyebb tiszteletéről biztosító legalázatosabb szolgája 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 3. k No. 552. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

2. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Mivel Zsarnay főhadnagy alapos késéssel érkezett meg Eperjesre, az én egységem se 

vonulhatott innen el 19-ig. - Zsarnay 18-án este érkezett meg, 19-én délután 2-ig tartott 
az elkobzott dolgok átadása, 3-kor indultam el éjszakára Péchy Újfaluba. - 20-án délután 
l-re érkeztem meg Palocsában kijelölt állomáshelyemre. Palocsa inkább falu, mint kisvá
ros, hegyek között a Poprád folyó partján terül el, amely ez idő tájt eléggé megemelke
dett vizével dél és nyugat felől védelmet nyújt. Palocsát minden oldalról hegyek veszik 
körül; benne fut össze a három, Galíciába és egy, Szepességbe vezető út. Az 1-ső 
Galíciába vezető út, amely legnyugatabbra húzódik Újlakon át Lipnikbe visz. A 2-dik 
Orlón át Kurczynba, a 3-ik Hlubatinon, Csircsen, Volyán át a galíciai Muszynába. Az el
ső két út csak gyalogság és lovasság által járható, a harmadik könnyű tüzérséggel is. - Az 
este 6 órakor mindhárom útra kiküldött őrjáratok ma reggel 6 órakor tértek vissza, ellen
ségnek azonban sehol se bukkantak a nyomára. Volyában a falu bírója azt mondta a tize
deseknek, hogy néhány hete sebesülteket volt kénytelen átkísérni Galíciába. - Néhány 
nappal ezelőtt lovas gerillacsapat vonult át Orlón. - Mindenesetre furcsállom, hogy 
Csircs és Volya felé egyetlen őrjáratunkba se ütköztek, jóllehet az itteni őrjárat közel há
rom mérföldnyi utat bejárt. - Ma a Szepesség irányába küldök ki őrjáratot, és 
Szlamienicen át Lubló felé is. A jelentést azért küldöm gerillákkal, mert ha Kurczyna 
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közelében tutajon átkelnek, már ma Bártfán lehetnek, míg egyébként Csircsre, sőt 
Eperjesre kellene lóháton eljutni. - Holnap Sulinából egy Örssel én is felkerekedem a 
határ szemrevételezése végett és Csircsnek veszem az irányt, ahonnan nem mulasztok el 
a mélyen tisztelt tábornok úrnak jelentést küldeni. 

Jelszóval máig, azaz 21-ig bezárólag rendelkeztem, látván azonban Zsarnay késését, 
nem lesznek a kívánt időre tovább jelszavaim, az eperjesi térparancsnoktól kaptam 24-ig 
bezárólag. Ha hosszabb időt kellene Palocsán töltenem, kérem, küldjenek jelszavakat. 

A palocsai lakosok nagyon szegények, olyannyira, hogy némelyiküket az éhség kuny
hójuk elhagyására kényszerítette. A katona semmihez sem tud hozzájutni, se itt helyben, 
se a környéken, ezért kérem a tekintetes tábornok urat, engedélyezze a mai húsadag egy 
fontra történő felemelését. 

Palocsa, 1849. május 21. reggel 6 óra. 

A legmélyebb tisztelettel maradok a tekintetes tábornok úr legalázatosabb szolgája 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 3. k. No. 132. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

3. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Folyó hó 21-én reggel 6 órakor a gerillacsapat egy altisztje és három közlegénye által 

tisztelettel jelentést küldtem a Tábornok úrnak. Leírtam benne Palocsa fekvését és a 
Galíciával közlekedést fenntartó útvonalakat - mind a hármat -, amelyek a városkában 
futnak össze. A lovasjárőrök nappal, gyalogosok éjjel cirkálják a Galícia felé vezető uta
kat. Mind ez ideig semmi hír az ellenség felől azon kívül, amit a Csircsen át Obrucnóra 
kiküldött ulánusjárőr látott az utóbbi faluval szomszédos határőrlaktanyában, amely az 
úttól mindössze 260 lépésnyire áll. A vadászok meglátván az ulánusjárőröket, megföve-
gelték őket. 

21.: vásár volt Lublóban. Zsarnay főhadnagyot egy ulánusjárőrrel elküldtem oda, 
hogy a határról vagy a határon túlról odaérkezőktől megtudakolja, mi történik odaát. Je
lentése a következő: megtudta egy szavahihető személytől, ki Galíciában járt, hogy 
Muszynában egy gyalogosszázad, Szandecben egy gyalogoszászlóalj tartózkodik egy 
ágyúval. Barkó tábornokot is idevárják. Piwnicznába egy gyalogos zászlóalj érkezett Er
délyből. A katonák (a jelentés állítása szerint) szívesen átallnának a magyarokhoz, de 
német tisztjeik jól őrzik őket. A Szandec környéki határőrök levélben értesítették a ma
gyar kormányt arról, hogy át akarnak állni hozzánk. A levelet, amelyet maga Zsarnay is 
látott, Eperjesre Luzsénszky báróhoz továbbították. - Ami a szandeci helyőrség létszá-
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mát illeti, szerintem, ugyancsak bizonytalan. Más forrásból úgy értesültem, hogy két 
zászlóalj van ott, míg megint más szerint, állítólag, két század tartózkodik ott. 

22.: Magam mentem a határt és a Lipniken át odavezető utat szemrevételezni. A határ 
csak két óra útra húzódik Palocsától. Az út a lovasság és a gyalogság által könnyen járha
tó, sőt a kis űrméretű könnyű ágyúk számára se jelentene akadályt. A határt a még a 
mostani áradáskor is könnyen átkelhető Poprád képezi. Lipniktől egy órai járásnyira fek
szik az Andrzejówka nevű galíciai falu, ahol határvadász-laktanya áll. A kaszárnya körül 
hat határvadászt láttam. Mivel csak a Poprád választ el bennünket tőlük, a Lipnik elől er
re húzódó út az ágyúk számára járhatatlanná tehető. Lipnikben megtudtam, hogy a 
Szepesség határán fekvő Szulin nevű helységben az osztrákok ellenőrt tartanak, aki időn
ként a határvadászok számára pénzt szedet. Az említett Szulin magyar oldalon fekszik. 

Az éjjel-nappal kiküldött járőrök teljes egészében biztosítanak engem a határ felől, 
mindazonáltal a nagy távolság miatt sem Bártfával, sem Lőcsével nem tudom a kapcsola
tot fenntartani. Ha még legalább negyven emberem lehetne, fele részüket Podolinban el
helyezve a lőcsei járőrök révén fenntartható lenne a kapcsolat Palocsával, míg a 
Csircsben, vagy Kurczynban elhelyezett másik felük Bártfával biztosíthatná az összeköt
tetést. 

22.: A gerillajárőr magával hozta Cornidesz43 csapatának egyik altisztjét, akire 
Hlubatniban bukkant. A nála talált útipasszus szerint fegyverszállítmányt kísért a lőcsei 
táborba. Arra a kérdésre, hogy mit keresett errefelé, mutatott néhány Cornidesz csapat
béli tisztnek címzett levelet. Mivel az útipasszusban szerepelt Hoszek láttamozása, s a 
gerilláknak több tucat jele is, elengedtem, megparancsolva neki, hogy azonnal menjen 
rendeltetési helyére. 

Tudomásomra jutott, hogy a gerillajárőr Csircsben rekvirált. A közlegényeket megbo-
toztattam, az altisztet áristomba zártam, az okozott kárt megtérítettem. 

Holnap 24-én Kurczynba megyek azon célból, hogy az ottani utat szemrevételezzem. 
Jelszóval csak holnapig, azaz 24-ig rendelkezem; az első nyargonccal küldött jelenté

semre még nincs válasz, amelyet a további parancsokkal együtt kérek megküldeni. 

Maradok a tiszteletre méltó tábornok úr legalázatosabb szolgája 

Palocsa, 1849. május 23. 1/4 10-kor 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 4. k. No. 134. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

Cornidesz Lajos (1812-1883), erődmérnök, Gölnic polgármestere. 1849-ben a szepesi vadász
gerillacsapat parancsnoka, mint őrnagy. Kimenekül, a kiegyezés után tér haza. 
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4. 

Mélyen tisztelt tábornokom! 
A május 16-án Eperjesen kelt parancs szerint jelentést küldtem Buiharyn ezredes úr

nak Lőcsére. Nagyon sajnálom, hogy a gerilláknak hiába kell hosszú utat megtenniük. A 
tekintetes tábornok úr tisztelt levelét délután 5-kor kaptam kézhez, amikor jelentésem 
már régen úton volt. - A kért jelszót nem találtam; a mai napig, azaz 24-ig bezárólag 
rendelkezem vele. Kénytelen vagyok elküldeni Zawadzki ulánust, aki által szíveskedjék a 
tekintetes tábornok úr elküldeni az e hónap utolsó napjáig érvényes jelszavakat. 

A ma Lublón keresztül Gnézdába küldött járőr este 9-kor tért vissza azzal a hírrel, 
hogy egy erős, egyébként különböző hajtókaszínű gyalogosokból - állítólag 30 emberből 
- álló osztrák járőr érkezik naponta Grünastawba. 

Ami a Tábornok úr tisztelt levelében említett, a Szepesség és Sáros megye között fel
tűnt 500 fegyverest illeti, kétlem, hogy ez a valóságban létezne. Ugyanis túl közel vagyok 
az említett hegyekhez, s járőreim naponta bejárják az egész környéket. Ráadásul a hely
béliek is jó szívvel vannak irántunk. Eddigelé én nyomukat sem láttam. Alighanem valaki 
tíz-, vagy húszegynéhány besorozás elől megszökött parasztot láthatott, s mint ez ilyen
kor lenni szokott, megsokszorozta a számukat. Ennek ellenére a napokban utánajárok az 
igazságnak. 

Maradok a Tábornok úr legalázatosabb szolgája 

Palocsa, 1849. május 24. Reggel 10 órakor. 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 4. k. No. 136. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

5. 

Nagyméltóságú Tábornokom! 
A vett parancsnak megfelelően Zsarnay gerillacsapatával és 40 ulánussal elhagytam 

Eperjest, s május 29-én éjjel 12-kor Girálton voltam. 30-án délután 2-kor lovasjárőröket 
küldtem ki., Az elsőt Zborón Marchánon át Kurimába, a másodikat Jernyébe, a harmadi
kat Sztropkóba. - A járőr azzal a hírrel érkezett vissza Kurimából, hogy tizenkét kozák 
elrabolta a mirossói papot. De meglehet, hogy ez csak mese, mert ők maguk nem voltak 
az esetnek tanúi. A Sztropkóba küldött járőr viszont nem ért el rendeltetési helyére. A 
Sztropkó előtti utolsó helységből tért vissza, mivel a menekültektől úgy értesült, hogy a 
városkában nagy számú muszka van. A visszafordult ulánusokat beérte egy szintén me
nekülő civil mérnök és jelentette nekik, hogy már kimentek a városból, de egy 20, vagy 
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30 főből álló helyőrséget hátrahagytak. Azonnal megparancsoltam Zsarnay főhadnagy
nak, hogy 40 gerillával üljön előfogatokra, s megfelelő instrukciókkal ellátva Sztropkóra 
küldtem, hogy az ott maradt kozákok közül néhányat elfogjon és a dolgok állásáról tájé
kozódjék. - Zsarnay főhadnagy e pillanatban tért vissza. Beszámolóját az alábbiakban 
közlöm a méltóságos tábornok úrral. 31-én reggel fél ötkor érkezett meg Sztropkóba. 
Senkit sem talált a városban, de személyesen szerzett tudomást mindarról, mi történt: 
tegnap, azaz 30-án délután kettőkor 200 kozák, egy század osztrák gyalogos, egy kékre 
festett muszka ágyú, és 20, vagy 25 osztrák határvadász érkezett a városba. Parancsno
kuk egy muszka ezredes volt. Ezen egységet (mint mondják) három Sáros vármegyei ura
ság kísérte: Semsey, Sztropkay és a hócsai bíró. - A muszkák magukkal vitték Jekel-
falussy főszolgabírót, Stiller patikust, Juhász bírót, Zsalkomics ruszin vendégpapot, egy 
Szegény nevű másik papot Duplinból, Gombár majorost és a hajdúját. Valamennyi sze
rencsétlennek kirabolták a házát. - A templomkasszát, a miseedényeket, amelyek ott 
voltak, a pap könyörgése dacára elvitték, mondván, hogy azok katolikus templomból 
valók, s minden katolikus huncut. - Már tudták, hogy egységemmel Girálton vagyok, s 
kérdezték, hogy sokan vagyunk-e? Miután pedig tudomásukra jutott, hogy ulánusok kö
zelednek és már Velka Breznicán vannak (az említett őrjáratról van szó) felszedelődz-
ködtek és a határnak vették az útjukat, ígérvén, hogy még visszajönnek. Úgy gondoltam, 
hogy esetleg Girált felé nyomulnak, ezért úgy döntöttem, hogy nemcsak Sztropkó és 
Kurima küldök ki előőrsöket, hanem a Zemplén vármegye felőli harmadik irányba is, 
mert megkerülhetnek és hátba támadhatnak. Erőm azonban túl kicsi, hogy őrjáratokra és 
előőrsökre is fussa belőle. Az emberek nap mint nap szolgálatban vannak. - Vélemé
nyem szerint Magovcéba kellene előrenyomulnunk, ahonnan a sztropkói út elágazik: az 
egyik Giráltra, a másik a Zemplén megyei Homonnára vezet. Ha jelentéktelenebb az el
lenséges erő, akkor a hegyeken át Giráltra juthat, ha jelentősebb, akkor Varannó, Újhely 
felé nyomulhat, mert a Sztropkó alatti hely alkalmas tábornak. Innen egy-kettőre ki tud
nának vetni, mivel ágyúval is átkelhetnek. Emiatt a lovak éjjel nappal felnyergelve, mert 
több irányból támadásnak vagyok kitéve. Mellékelem Giráldról és a Sztropkóból vezető 
utak helyszínrajzát. 

Megtudtam, hogy Duklában 8 000 fős, Barwinekben 3 000 fős sereg van. Több osz
lopban akarnak Magyarországra benyomulni. Egy oszlop Radoszycéről Homonnán, 
Varannón át Hegyaljának megy, - a másik Duklából és Barwinekből Sztropkónak, - a 
harmadik Duklából Zborón át, míg a negyedik Szandecből Késmárknak, az ötödik Szt. 
Györgynek, a hatodik már benyomult Árva megyébe. Ma küldtem közelebbi hírért, 
mindamellett kérem egységem megerősítését, mert csak nagy nehézségek árán tudom 
magam tartani, mivel a muszka seregek betörése 4-ikére vagy 5-ikére várható, mit ha 
megtudok, azonnal jelentem. Az idő megmutatja, hogy így van-e. - Giráltról Sztropkóra 
két mérföld az út. 

A legmélyebb tisztelettel maradok a tekintetes tábornok úr legalázatosabb szolgája 

S. Korzeliňski 
kapitány 

Girált, 1849. május 31. Délután 4 órakor. 

— 209 



Ha akaratod szerint bekövetkezik, tekintetes tábornokom, csapatom megerősítése, úgy 
lovasságot kérnék, mert erős járőröket kell kiküldenem, emberem meg kevés van, s éjjel 
nappal szolgálatban kell lenniük. 

Jelszót kérek. 

(MOL H23. Henryk Dembiňski iratai. 1. k. No. 147. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

6. 

Tekintetes Tábornok úr! 
Legutolsó jelentésem a Sztropkóban lezajlott eseményekről tájékoztatta a tábornok 

urat. 1-én és 2-án anélkül tértek vissza kiküldött őrjárataim, hogy az ellenség felől bármi 
hírrel szolgálhattak volna. Arra pedig nem látok okot, hogy a különféle mende
mondákról beszámoljak. A Bártfa tájáról kapott levelek szerint Zboró körül állítólag je
lentős ellenséges erő áll. Ma 3-kor, magam akarván meggyőződni a dolgok valódi állásá
ról, 36 ulánussal felderítettem Kurimát. Mivel szükségét láttam, elhatároztam, hogy to
vább vonulok, de ott helyben megtudtam, hogy a Zborótól fél mérföldre fekvő Komlóst 
megrohanták a kozákok és egy altisztet meg három huszárt elfogtak. Ez e hó 3-án délelőtt 
11-kor történt. A másik úton a Giráltról 3 mérföldnyire Sztropkó felé fekvő Kapissóba 
ugyancsak betörtek e napon és a papot meg a falu elöljáróját elhurcolták. Véleményem 
szerint, a különböző helyek ellen végrehajtott támadások időpontjaiból arra lehet követ
keztetni, hogy azt egy, Barwinekből kimozduló csapat egy menetben hajtja végre. - Ki
küldöttem tegnap, e hó 3-án az alábbi hírrel tért vissza Barwinekből: Barwinekben 5-600 
fos osztrák sereg és 200 kozák tartózkodik. Az osztrák katonák a Kudelka gyalogezred
ben szolgálnak. 4 ágyújuk van, három közülük világos fénylő színű, nyilván muszka, egy 
osztrák. - Szóba elegyedvén egy osztrák katonával, megtudta tőle, hogy nap mint nap 
várják egy 2-3 000 emberből álló sereg érkezését, de az mindezideig még nem jött meg. 
12 fős járőrök cirkálnak Komárnokig, az orosz előőrsök pedig a Komárnokon túli erdő
ségben állnak. A Barwinekbe vezető utat eltorlaszolták, s csak az útról letérve lehet a 
torlaszok mellett elmenni. - A sereg Zborón túl táborozik, mint mondják, s 30 lázadónak 
megparancsolták, hogy a határ mentén mély árkot ásson. Említettem, hogy olyan híreket 
is vettem, melyek szerint sokkal nagyobb létszámú sereg állna Barwinekben. Fejemet rá, 
hogy ez igaz. A fent említett árkok Grab közelében találhatók. - Éppen az imént, amikor 
ezt befejeztem, érkezett meg a másik kiküldöttem, aki nem jutott el Barwinekbe, hanem 
Komárnokból visszatért, mivel menekülő zsidókba ütközött, akiket a kozákok Chomna 
környékén kiraboltak. E falu Sztropkón túl, a határon fekszik. A zsidók elmondták, hogy 
töméntelen muszka érkezése várható Duklából Barwinekbe. Ez biztos, hogy így lehet, 
mert a kozákok egyre beljebb merészkednek. 

Az ulánusok e hó 2-án magukkal hoztak egy galíciai zsidót, kinek osztrák útlevelét 
Magyarországon sehol se láttamozták, s kinél 1 514 forint ércpénzt találtam. Eperjesre 
küldtem, ahonnan báró Luzsénszky kormánybiztos Zemplén megyébe Szemeréhez kísér
tette őt. 
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3-án a gerillák magukkal hoztak egy parasztot, aki az osztrák táborban volt. Eperjesre 
kísértettem őt. 

4-én este 7 órakor Giráltra érkezett 82 hevesi gerilla Élődi őrmester parancsnoksága 
alatt. Ez nagy segítség lesz kis csapatom számára, amely nap mint nap szolgálatban van, 
s nincs lehetősége pihenésre. 

E pillanatban némileg erősebb őrjáratok vonulnak Sztropkóba és Kurimába. Híreiket 
nem mulasztom el azonnal jelenteni. Az előfogatok Girált körül állnak, s az őrlánc a 
Kurimába vezető úttól a dombokon át Sztropkóba vezető útig húzódik. 

A legmélyebb tisztelettel maradok a tábornok úr legalázatosabb szolgája. 

Girált, 1849. június 4. este 11 órakor 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 1. k.No. 164. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

7. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Rémülettel töltött el annak híre, hogy fontolgatott távozásoddal elárvulhatunk. Tisztelt 

Tábornokom, ezt hinni se akarom. Ez számomra mindannál fájdalmasabb csapás, mint 
amivel a balsors eddig bármikor is sújtott. - Erről ugyan eddig egyetlen ember szólott, de 
leolvasható a katonák szomorú arcáról, akikre fájdalom ránézni, mivel látszik, lelkükben, 
akárcsak az enyémben,mélységes szomorúság vert tanyát. - Ragyogó érdemeiddel, tiszte
letreméltó Férfiú, mindnyájunk megbecsülését kiváltottad, szívjóságoddal pedig imáda
tunkat és gyermeki ragaszkodásunkat. Oszlasd el a rám telepedett borút, és, bár egyetlen 
szavaddal, üzd el szívünkből a kínzó bizonytalanságot. 

A legmélyebb tisztelettel maradok a tábornok úr legalázatosabb szolgája. 

Giráld, 1849. június 6. délután 1/2 5-kor. 
S. Korzeiinski 

Méltóztass, tekintetes tábornokom, elküldeni a kinevezésemet. Ha pedig valóban tá
vozni akarsz, sorsodban osztozni kívánok. 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. I. k. No. 182. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 
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8. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Az osztrák hadsereg Tállyán elfogott katonája, Antoni Irzešniowski, aki az ulánuscsa-

patba nyert beosztást, s velem volt Girálton, tegnap délután 5 órakor megszökött. Egyen
ruhában, de fegyver és ló nélkül. Értesítettem a polgári hatóságokat, s ezt az alábbi jelen
tésemmel is tudatom. 

A legmélyebb tisztelettel maradok a tábornok úr legalázatosabb szolgája. 

Girált, 1849. június 7. reggel 8 órakor. 

S. Korzelinski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 1. k. No. 184. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

9. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
E pillanatban kapom a hivatalos hírt, hogy az ellenség Szvidnikben van. A hír, mint az 

írásból kiderül, a Sztropkótól két mérföldre fekvő Mikova papjától származik. Tegnap
előtt, azaz 6-án, megjelent ott 20 kozák. Tisztjüknél térkép volt, amelyre jeleket húzott. 

A levél másik oldalára a sztropkói városi bíró azt jegyezte fel, hogy a sztropkói nem
zetőrség kiállított előőrsei egy óra járásnyira nem láttak ellenséget. 

A tegnap tíz óra körül Sztropkóba és Hócsára kiküldött gerilla-járőr még nem tért 
vissza. 

A hevesi gerillák a vett parancs szerint Wekler századossal együtt Zemplén megyébe 
távoztak. Zsarnay gerillái szolgálatban vannak, így csak 12 fős ulánusjárőrt küldhetek 
Sztropkóba. Kérem a további parancsokat. 

Maradok a tábornok úr legalázatosabb szolgája 

Giráld, 1849. június 8. Reggel 4 óra S. 

Korzelinski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 1. k. No. 186. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 
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10. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Egy szökött honvédet hoztak ide Sztropkóból, akit őrizet alatt Önhöz küldök. Ezenkí

vül értesítést kaptunk, hogy a kozákok megtámadták Bártfát. Mellékelem a Zemplén me
gyei esküdttől vett levelet, amelyet legjobb, ha a tábornok maga ismer meg. Gyönyörű 
proklamáció jött Magyarországnak címezve. Az esküdt levelével együtt magamhoz vet
tem és mielőbb eljuttatom a Tábornok úrnak. 

Ma még nem tértek vissza az őrjáratok, tegnap pedig semmi említésre méltó újsággal 
nem szolgáltak. 

Maradok a legalázatosabb szolgája 

Giráld, 1849. június 15. este 7 órakor 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 4. k. No. 208. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 

11. 

Mélyen tisztelt Tábornok úr! 
Ivan Altuhov a muszka azovi gyalogezredből Duklából megszökött és önként 

Sztropkóba jött, ahonnan őrjáratunk idekísérte. Arra a kérdésünkre, miért jött ide, azt 
válaszolta: megelégelte, hogy ennivalót és pénzt keveset, botot annál többet kapott. E 
példányt átküldőm a táborba, hogy a sereg megismerje, mily szörnyű a muszka. 

Az őrjáratok semmi újságot nem jelentettek. 

Maradok a legalázatosabb szolgája 

Girált, 1849. június 17. reggel 8 órakor 

S. Korzeliňski 
kapitány 

(MOL H 23. Henryk Dembiňski iratai. 4. k. No. 208. Eredeti. Eredetije lengyelül.) 
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István Kovács 

„HE BELONGED TO THE BRAVEST HEROES OF THE POLISH LEGION" 

Captain at the Uhlans Seweryn Korzeliňski in Hungary in 1849 

Summary 

Of all the foreign legions of the Hungarian War of Liberation of 1848-1849 the most important 
was the Polish Legion, either in numbers or in effectivity. It was organized of three infantry 
battalions, two cavalry divisions, two half batteries and a pioneer company with a total of 2 400 
men. One of the most outstanding Polish officers of the War of Liberation was Seweryn 
Korzeliňski, captain at the Uhlans, who came to Hungary in April 1849. Commander-General of 
the Army of the North Lieutenant-General Henryk Dembiňski put him to the head of a detachment 
of a half company of Polish Uhlans and two companies of guerillas. His dispatches in the Appen
dix are from that time. Kossuth has promoted him to the rank of major in the emigration in Turkey. 

István Kovács 

„IL ETAIT L'UN DES HEROS LES PLUS BRAVES DE LA LEGION POLONAISE" 

Le capitaine lancier Seweryn Korzeliňski en Hongrie en 1849 

Résumé 

En 1848-1849, parmi les légions étrangères aidant les Hongrois, celle des Polonais était la plus 
importante, du point de vue des effectifs et des résultats également: elle comptait 2400 soldats. 
L'un des officiers les plus courageux luttant dans cette légion en 1849 était le capitaine uhlan 
Seweryn Korzeliňski. Il est verni en Hongrie au mois d'avril de 1849. Le commandant de l'armée 
du Nord, le général de division Henryk Dembiňski l'a mis à la tête d'un détachement se 
composant d'une demie-compagnie de lanciers polonais et de deux compagnies de guerilla, ses 
rapports joints datent de cette période. Kossuth, dans l'émigration de Turquie, a fait avancer 
commandant l'officier polonais, blessé au cours de la bataille de Temesvár. 
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István Kovács 

„ER GEHÖRTE ZU DEN TAPFERSTEN HELDEN DER POLNISCHEN LEGION" 

Seweryn Korzeliňski Uhlanen-Kapitän in Ungarn in 1849 

Resümee 

In 1848-49 war die polnische die von den auf ungarischer Seite kämpfenden Legionen sowohl 
zahlenmäßig, als auch an ihren Erfolgen gemessen die Erfolgreichste: sie bestand aus 3 
Infanteristen-Bataillons, 2 Kavalleriedivisionen, zwei Halb-Batterien, einer Pionier-Kompanie und 
zählte 2 400 Mann. Der Uhlanen-Kapitän Seweryn Korzeliňski war einer der besten in 1849 in 
Ungarn kämpfenden polnischen Offiziere. Er kam im April 1849 nach Ungarn. Der Kommandant 
der nördlichen Armee, Feldmarschall-Lieutnant Henryk Dembinski stellte ihn an die Spitze eines 
Kommandos bestehend aus einer halben Kompanie polnischer Uhlanen und zwei Kompanien 
Guerillas. Seine beigefügten Berichte stammen aus dieser Zeit. Kossuth beförderte den in der 
Schlacht von Temesvár verletzten polnischen Offizier in der Emmigration in der Türkei zum Ma
jor. 

Иштван Ковач 

„БЫЛ ОДНИМ ИЗ ДОБЛЕСТНЕЙШИХ ГЕРОЕВ ПОЛЬСКОГО ЛЕГИОНА" 

Уланский капитан Северин Корзелинский в Венгрии в 1849 году 

Резюме 

Среди иностранных легионов, сражавшихся на стороне Венгрии в 1848-1849 годах, 
наиболее многочисленным и одержавшим наиболее значительные успехи, был польский 
легион, состоявший из 3 пехотных батальонов, 2 кавалерийских дивизий, двух полубатарей 
и одного саперного батальона и насчитывавший 2400 человек. В 1849 году в составе 
легиона сражался один из доблестнейших польских офицеров уланский капитан Северин 
Корзелинский. Он прибыл в Венгрию в апреле 1849 года. Генерал-лейтенант Генрих Дем-
бинский, командующий северной армией, назначил его во главе отдельного отряда, со
стоявшего из полсотни польских уланов и двух рот гверильясов. Прилагаемое к статье доне
сение является достоверным документом того времени. Кошшут в турецкой эмиграции 
произвел уланского капитана в ранг майора в связи с тем, что польский офицер был ранен в 
битве при Темешваре. 
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CSAPÓ ZOLTÁN - HERMANN RÓBERT - JÁNOSI ANDRÁS 

A DUNÁNTÚLI ÖNKÉNTES MOZGÓ NEMZETŐRSÉG 
1848-AS „PARANCSOLATKÖNYVE"1 

Parancskönyvek, levelezőkönyvek, naplók 

Az 1848-1849-es szabadságharc történetének időszakából szinte áttekinthetetlen 
mennyiségű irat maradt fenn, de azt kell mondanunk, legalább ekkora mennyiség pusztult 
el az idők folyamán. A fegyverletétel és a leveretés után mindazok, akik valamilyen mó
don részt vettek az eseményekben, igyekeztek megszabadulni a rájuk nézve terhelő do
kumentumoktól, melyek sorsa gyakran a megsemmisítés lett. A magyar kormányszervek 
és a katonai hatóságok iratanyaga nagyobbrészt az orosz és a es. kir. hadsereg kezére ke
rült, ám vannak olyan irategyüttesek, amelyekről csak sejteni lehet, hogy valamikor, a 
végnapokban, megsemmisítették azokat. így szinte teljes egészében eltűnt az 1849-es 
minisztertanács levéltára, töredékesen ismert az 1849-es külügyminisztérium iratanyaga 
és nagyobbrészt csak missilisekből rekonstruálható a hadügyminisztérium táborkari 
(vezérkari) osztályának iratanyaga. A cs. kir. hatóságok kezére került iratanyagot aztán -
nagyobbrészt a hadbírósági eljárások céljából - alaposan átnézték és százával emeltek ki 
fontos, a vádlottakra nézve terhelőnek tekintett iratokat, melyek jelentős részét aztán az 
1860-as években, a hadbírósági eljárások anyagának egy részével együtt, kiselejtezték. 

Szinte rekonstruálhatatlan mennyiségű anyag pusztult el a honvédsereg adminisztratív 
iratanyagából is. A szabályzatok szerint minden egyes alakulatnak kellett (napi)pa-
rancskönyvet (Befehls-Protokoll) és levelezőkönyvet vezetnie. Az előbbibe a felsőbb 
hatóságoktól érkezett, illetve az alakulat parancsnoka által kiadott parancsok és utasítá
sok kerültek, az utóbbiba az illető alakulat jelentéseinek és átiratainak másolata, vagy fo
galmazványa. A fennmaradt töredékes iratanyag alapján megállapítható, hogy a honvéd
zászlóaljaknál a parancskönyvet századszinten vezették. Ezek alapján, ha figyelembe 
vesszük, hogy a honvédsereg fennállása során legalább 160 zászlóalj alakult, megállapít
hatjuk, hogy - ha betartották az ügyviteli fegyelmet - legalább 160-160 zászlóalji pa
rancs- és levelezőkönyvet, illetve 960 század-parancskönyvet, összesen 1280 ilyen ok
mányt feltételezhetünk. Tudjuk azonban, hogy nemzetőri és önkéntes mozgó nemzetőri 
alakulatok egy része is vezetett ilyen okmányokat. Arra egyelőre nincs adatunk, hogy a 
lovasság és a tüzérség alakulatai rendelkeztek-e parancs- és levelezőkönyvekkel. Egyes 
alakulatok az említetteken kívül naplókönyvet is vezettek a napi eseményekről. Ezekből 
az okmányokból rekonstruálhatók a honvédsereg mindennapjai, a sokszor bonyolult át
szervezések és személyi változások. 

A hadtestek, hadosztályok és várőrségek e két okmányon kívül hadparancs
jegyzőkönyvet (Dispositions-ProtokoU) és hadműveleti naplót (Operations-Journal) is 
vezettek. Az előbbibe a kiadott menet- és harcintézkedések másolata, vagy fogalmazvá
nya, az utóbbiba a napi események krónikája, a beérkezett hírek összefoglalása került. A 

1 A tanulmány az OTKA F 013416. kódszámú, Görget Artúr 1848-49-es iratainak összegyűjtését célzó 
pályázati támogatásával készült. 
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tíz hadtestet, ezen belül és ezeken kívül összesen legalább 30 hadosztályt, hat önálló vár
parancsnokságot (Komárom, Pétervárad, Lipótvár, Eszék, Munkács, Arad) figyelembe 
véve - és ismét csak feltételezve az ügyviteli fegyelmet - 184 ilyen okmánnyal számolha
tunk. A napi- és hadparancs-, illetve a levelezőkönyvek funkciói azonban gyakran keve
redtek, ahogy a feldunai hadsereg fennmaradt hadműveleti naplója sem több egy idő 
után, mint a beérkező jelentések másolata. 

Nem kell nagy matematikai érzék ahhoz, hogy a fenti számokat összeadva megállapít
suk: legalább 1500 ilyen jellegű okmányt kellene ismernünk. Ezzel szemben ezekből az 
irattípusokból jelenleg alig 40 darabot ismerünk. Ezek a következők: 

LEVELEZŐKÖNYVEK 

Magyar Országos Levéltár 

P 701. A Vidos-család levéltára. 10. csomó. 1848. évi iratok. „Az Ezered levelezéseit 
és Állományát tárgyaló könyv július 17-től kezdve 1848. eszt[endő]ben". A mozdult 
nemzetőrsereg vasi ezredének levelezőkönyve, 1848. július 17 - szeptember 2. 1-146. 
Kivonatosan közli Simon V. Péter - Tilcsik György: A Vas megyei mozgóvá tett nemzet
őrség és levelezőkönyve 1848. július-szeptember. Savaria. A Vas Megyei Múzeumok 
Értesítője. 1983-1984. 291-333. o. 

Filmtár. C 133. doboz. A Kosztolányi-család levéltára. No. 7. Kosztolányi Mór, Du
nántúli mozgó önkéntes nemzetőrsereg vezére Levelezési Jegyzőkönyve, 1848-ki aug. 
29-től 1849-ki január l-ig. 1-328. Magyarnyelvű. 116 o. 

R 293. Megyei iratok. Bihar megye. 1. tétel. No. 105. „Az l-ő zászlóajj parancsnok
ságától kivett rendeletek és parancsok". A Bihar megyei nemzetőrség 1. zászlóalja, a Bi
hari Önkéntes Őrhad Zászlóalj, majd később 123. honvédzászlóalj levelező és parancs
könyve. 1848. dec. 7 - 1849. júl. 30. (1849. március 30-tól számozva, 1-192.) Magyar 
nyelvű. 89 o. 

HM Ált. 1849:14417. „Beszterczei hadi főparancsnokság Levelezési Jegyzőkönyvé
ből Kivonat". No. 49., 63., 147. 170., 187., 228. Tóth Ágoston ezredes levelei és jelenté
sei, 1849. március 7 - április 10. Német és magyar nyelvű. 3. o. 

Vegyes. Tiszáninneni nőr. ker. ir. 1. Parancsok, folyamodások és jelentések. No. 1-
47. 1848. november 5 - december 12. Német és magyar nyelvű. 17 o. 

Vegyes. Tiszáninneni nőr. ker. ir. 4. Ruhaneműek beiktatott utalványai. 1848. novem
ber 11 - december 12. 1-9. Német és magyar nyelvű. 2 o. 

Vegyes. Tiszáninneni nőr. ker. ir. 5. Úti levelek. 1-41. 1848. november 5 - december 
13. 8 o. Magyar és német nyelvű. 8 o. 

Vegyes. Tiszáninneni nőr. ker. ir. 6. Közlekedés. (Levelezések). 1-55. 1848. novem
ber 7 - december 14. Magyar és német nyelvű. 10 o. 

Görgey-lt. b/38, fasc. A feldunai hadtest vezérkarának titkos elnöki levelezőkönyve, 
1848 november 11 - december 14. Eredeti tisztázat és másolat. Magyar és német nyelvű. 
MTA Kt. Történelem. 2 rét. 357/1. Másolat. 
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Görgey-lt. b/39. Az 1848/9. évi feldunai, utóbb VII. hadtest (Móga, Görgei Artúr, 
Gáspár s utoljára Poeltenberg tábornokok) eredeti elnöki levelező-jegyzőkönyve. Az első 
oldalon Gáspár András (Bihar, 1861. december 7.), Zámbelly Lajos (Pest, 1862. július 
1.), Duka Tivadar (Pest, 1864. május 4.), Villáx István (Pest, 1864. szeptember 22.), 
Horváth János (Pest, 1865. július 10.) és Dessewffy Dénes (Pest, 1868. június 2.) hite
lesítésével. No. 1-102., 1848. december 8 - 1849. június 26. Magyar és német nyelvű. 
106 o. MTA Kt. Történelem. 2 rét. 357/1. Másolat. 

Görgey-lt. b/32. fasc. Az 1849. február 1-től márc. 3-ig Gróf Vécsey Károly tábornok 
által - és miután ennek IV. hadosztálya a volt III-dik hadosztállyal a III-ik hadtest neve
zete alatt Damjanich János tábornok alatt egyesíttetett - az utóbbi által 1849. március 10-
től 14-éig elnökileg vezetett levelezőkönyv. Első oldalán Vendrei-Aschermann Ferenc és 
Máygráber Ágoston hitelesítésével, Budapest, 1868. december 13. No. 1-102., 1849. 
február 1 - március 14. 1-102. 78 o. Német és magyar nyelvű. MTA Kt. Történelem. 2 
rét. 357/1. Másolat. 

Hadtörténelmi Levéltár 

Filmtár. 261. doboz. (1848-49. 8/34.) Az eszéki dandár levelezőkönyve. 1849. január 
1 - február 12. Német nyelvű. 

1848-49. 16/554. Korrespondenzen von Armee Oberkommandanten an die unter
stehenden Truppen Kommandanten. Vetter Antal altábornagy fővezéri levelező és pa
rancskönyve. 1849. március 11 - 31. No. 1-186. Hiányzik: 27., 64., 66-75., 79., 81-82., 
92-93., 119., 125., 129., 139-140., 148., 154., 157-160., 163., 168., 172., 175-176., 
182., „Aus dem Nachlaß des k. k. Platz Oberstlieut. v. Komor Pyerker v. Felső-Eőr. Vom 
GQMSt. mit Präs. vom 7. Oktober 1855. No 165. angelangt". Német nyelvű. 67 o.Gépelt 
másolata: HL Tgy. 2256. Az 1848-1849. évi vezérkarra vonatkozó iratok. 

1848-49. 13/436. Mezőhegyesi Lótenyésztő Intézet. No. 13-80. 1849. február 14 -
júl. 2. Fogalmazati pld. Magyar nyelvű. 

1848-49. 29/353 f. Német légió. „Deutsche Legion Adjutantur - Correspondenz-
Protocoll". No. 1-8. és számozatlan. 1849. április 13 - május 29. Német nyelvű. 20 beírt 
oldal. 

1848^9. 24/402. Szentannai hadfogadó parancsnokság. „Hivatalos levelek másolati 
jegyzéke". No. 165-185., 194-237., 1849. április 28 - augusztus 5. Magyar nyelvű. 28 o. 

1848-49. 50/117., 118., 119., 134. Töredékek Mezősy Pál őrnagynak, Munkács vára 
parancsnokának 1849. évi levelező- és parancskönyvéből. 1849 február - június. 
(Fogalmazványok és tartalmi kivonatok). Magyar nyelvű. 

PARANCSKÖNYVEK (DISPOSITIONS-PROTOKOLL) 

MTA Kt. Történelem. 2 rét. 357/2. Hadműveleti naplók és parancskönyvek. A bács
kai hadtest, később 6. hadosztály (Vécsey Károly tábornok) menetparancskönyve, 1849. 
február 2 - március 2. Vécsey Károly, Damjanich János, Albrecht Vilmos parancsai. 
Német és magyar nyelvű. 20 o. 
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MOL Görgey-lt. b/35, fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, utóbb VII. hadtest (Móga, 
Görgei Artúr, Gáspár, Poeltenberg tábornokok) eredeti hadparancs jegyzőkönyve 
(Dispositions Protokoll). No. 1-602., 1848. november 1 - 1849. augusztus 9. Az első ol
dalon Gáspár András (Bihar, 1861. december 7.), Zámbelly Lajos (Pest, 1862. július 1.), 
Duka Tivadar (Pest, 1864. május 4.), Villáx István (Pest, 1864. szeptember 22.), Horváth 
János (Pest, 1865. július 18.) és Dessewffy Dénes (Pest, 1868. június 8.) hitelesítésével. 
MTA Kt. Történelem. 2 rét. 357/1. Másolat. Német és magyar nyelvű. 

HL 1848-49. 36/192. Dispositions-Protokoll der ungarischen Insurgetenarmee Görgei 
vom 28-ten April bis 3-ten July 1849. 60 o. Német nyelvű. 

HM KE 10.276. A Kosztolányi-hadosztály parancskönyve. 1849. április 30 - szep
tember 30. Kosztolányi Móric (április 30 - május 19., június 2 - szeptember 30.) és 
Kazinczy Lajos (május 20 -június 1.) parancsai. Német és magyar nyelvű. 169 o. 

A „tiszai hadsereg" parancskönyve. 1849. július 6 -július 31. Az első oldalon Perczel 
Mór kézírása: „Perczel Mór harmadik vagy is utolsó hadjárata. Feltaláltatott egy Hon
védtiszt által az Erdélyi havasokban egy pásztor gunyhóban és átadatott nékem 1867— 
1868-ban ugyan azon tiszt által, kinek neve levelezéseim közt fellelhető; tellyesen hiteles 
és igen csekély írásbeli hibákon túl szórúl szóra egygyező a valósággal. Valószínűleg egy 
őrmester írása és parancs jegyzéke." 405x260 mm nagyságú, összefűzött lapok, a jobb 
alsó sarokban kék irónnal számozva 146-tól 177-ig, az utolsó lap üres. 

NAPIPARANCSKÖNYVEK (TAGESBEFEHL-PROTOKOLL) 

HL 1848-49. Segédkönyvek. No. 30. „Pest Megye IV. zászlóalj 1-ső század. Paran
csolatok és Rendelvények jegyzőkönyve". 1848. július 2 - szeptember 19. (a IV. zász
lóalj parancsai), 1848. május 16 - augusztus 30. (a IV. zászlóaljhoz érkezett parancsok). 
Magyar nyelvű. 

ZML Katonaság tartására vonatkozó iratok. „Hivatalos körlevelek bejegyzése". A 
zalaegerszegi nemzetőr zászlóalj 1. századának parancskönyve, 1848. augusztus 7 -
szeptember 7. Közli Molnár András: Zalaegerszeg nemzetőrei 1848-ban. (In:) Molnár 
András (szerk.): Hadtörténelmi tanulmányok. Zalai Gyűjtemény, 36/1. Zalaegerszeg, 
1995. Magyar nyelvű. 156-163. o. 

Tolna Megyei Levéltár. A Perczel-család iratai. 69. doboz. c. fasc. Nemzetőrség. A 
dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 3. (tolnai) zászlóaljának parancskönyve, 1848. 
október 10-18. Franz Holtsche, Schweidel József, Móga János, Csány László, Franz 
Begg, Kosztolányi Móric parancsai. Magyar és német nyelvű. 24 o. 

MOL P 1575. A Szádeczky-Kardoss-család levéltára. 2. csomó, 10. tétel. 1-tes 
Szekler 14-es Grenz Infant[erie] Reg[i]m[en]t. Befehls Protocoll. Angelegt 1-ten Januar 
1849. „Méltóságos dr. Szádeczky Lajos egyetemi tanár úr számára lemásolta 
csíkmadarasi Bogáts Dénes m. kir. posta és távirati tiszt, Segesvár". A szöveg végén: „A 
tulajdonát képező példányból lemásolta Csíkmadarasi Bogáts Dénes posta- és távírda 
tiszt Segesvárt, 1912. III. hó". Óarad, 1849. január 1 - Déva, 1849. február 8. Német 
nyelvű. 24 o. 
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MOL Katonai ir. 18. csomó, 12. tétel, dátum szerint. „Honvéd 11. zászlóalj, százados 
Alsó Sándor úr századja, 5-ik század. Parancskönyv. Kezdetett B[ánffy]hunyadon, 1848-
i nov. 19-én." 1848. november 19. Bánffyhunyad - 1849. január 1. Torda. 17 o. Baldacci 
Manó, Bánffy János, Szabó százados, Riczkó Károly, Cserey Ignác, Inczédy Samu pa
rancsai. Magyar nyelvű. Mellette Wass János: Egy néhány szó az 1848-ban alakult volt 
11-ik zászlóaljról. Közli Történelmi Lapok, 1876. 

MOL Vegyes. A felső-erdélyi táborparancsnokság iratai. A 31. honvédzászlóalj pa
rancskönyvének töredéke. 1848. október 26 - december. 7. Tóth Ágoston parancsai. Ma
gyar nyelvű. 20 o. 

ZML A sümegi Kisfaludy Múzeumtól átvett iratok. Szabadságharc. 27. „Zászlóalji 
parancsolatok jegyzőkönyve". A 47. honvédzászlóalj parancskönyvének töredéke. 1848. 
november 5 - december 22. Gyika Jenő őrnagy., 1849. március 29. Driquet őrnagy dan
dárparancsa. Magyar nyelvű. 20 o. Kivonatosan közli Molnár András: A zalai 47. hon
védzászlóalj felállítása 1848 őszén. Zalai Gyűjtemény, 26. k. Zalaegerszeg, 1987. 122— 
128.0. 

HL 1848-49. Segédkönyvek, 32. kötet. „Befehls-Protokoll des 49. Honvéd-Bataillons. 
13. November 1848 bis 3. Oktober 1849". A 49. honvédzászlóalj parancskönyve, 1848. 
november 13. - 1849. október 3. Egerváry János, Sztankó Soma, Asbóth Lajos, Aulich 
Lajos, Görgei Artúr, Klapka György, Asserman Ferenc parancsai. Magyar nyelvű. 274 o. 

HM KE 9107/Em. „A besztercei 1. zászlóalj 6-ik század parancskönyve, 1849." A 
(második) 51. honvédzászlóalj parancskönyve, 1849. január 24 - február 9., június 21 -
26. Újlaki Ede, Görgei Artúr, Poeltenberg Ernő, Heinrich, Liptay Ferenc, Járosy Ádám 
parancsai. Magyar és német nyelvű. 22 o. 

MOL Katonai ir. 18. csomó, 12. tétel. Dátum szerint. Az 56. honvédzászlóalj 4. szá
zada parancskönyvének töredéke. 1849. január 17-június. 10. Másolata: HL Az 1848-
1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 9/388. Két példányban. (Itt szerepel még 
egy június 12-i parancs is). Mellette gépelt másolatok a másolatról. Perczel Mór, 
Kisfaludy Móric, Szekulits István, Répásy Mihály, Görgei Artúr, Alexander Buttler, Mi
hály Károly , Aulich Lajos, Asbóth Lajos, Mikovinyi Jenő, Pirovics Károly parancsai. 
Magyar nyelvű. 110 o. 

MOL P 838. A Vittnyédy-család levéltára. A 61. honvédzászlóalj parancskönyvének 
töredéke. 1849. február 27 - augusztus 16. Csuzy Pál, Alexander Buttler, Kammermáyer 
hadnagy, Somosy Pál, Patay István, Aulich Lajos, Görgei Artúr, Szekulits István, 
Witniedy József, Asbóth Lajos, Horváth Pál, Kászonyi József, Asserman Ferenc, 
Hunyady Ferenc, Klapka György parancsai. Magyar nyelvű. 69 o. 

HL 1848-49. 48/219. „A 204. honvédzászlóalj 1849-ki parancskönyve". 1849. au
gusztus 20 - október 3. Lehoczky Tivadar másolata. Munkács, 1891. augusztus 20. Ma
gyar nyelvű. 28 o. 

MOL H i l l . Szemere Bertalan kormánybiztos iratai. „A felső-magyarországi védse-
reg borsodi osztályának ideiglenes szabálykönyve". 1849. március 30 - május 1. Szem
ere Bertalan, Comáromi József, Luzsénszky Pál, Egressy Gábor bejegyzései. Magyar 
nyelvű. 6 o. 
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MOL Vegyes. 10. doboz. A temesvári (helyesen: aradi) ostromsereg parancskönyve. 
Több parancskönyv töredéke. Magyar nyelvű. 

1.) 1848. november 17-december 12. No. 27-51. 18 o. 
2.) 1849. március 6. 3 o. 
3.) 1849. március 13-21. 24 o. 
4.) 1849. április 2-3.2 0. 
5.) 1849. május 11 (csonka) -június 6. (csonka) 36 o. 
MOL Komáromi ir. 1. tétel, 3. fasc. Várkormányi, hadseregi és hadosztályi Parancs

könyv. „Komárom várának - 1849. évből származó - ezen parancskönyvét a kapituláció 
után Ruttkay István alezredes hazahozta Nagyszelezsénybe. - a könyv eldobva hevert a 
Bodó-család padlásán, hol esőtől rongált állapotban 1921-ben megtaláltam. Az eredeti 
jelenleg a Bodó-család iratai között őriztetik, ahonnan lemásoltam, s egyúttal igazolom, 
hogy ezen másolat az eredetivel mindenben megegyezik. - Alsószelezsény, 1925. február 
28. - Dr. Ethey Gyula földbirtokos". L. a 447/928. OL számot. 1849. szeptember 9 - 1 3 . 
10 o. (kézzel), szeptember 13 - október 2. 14 o. géppel. Mindkettő sok kihagyással, a 
kézirat olvashatatlansága miatt. Magyar nyelvű. 

„A felső erdélyi hadsereg Napi Parancsainak Jegyzőkönyve". 1849. február 1 -július 
25. V-LXXVI. o. Okmánytár Háromszék önvédelmi harcához. Kolozsvár, 1896. (In:) 
Nagy Sándor. Háromszék önvédelmi harcza 1848-49. Kolozsvár, 1896. 

MOL Komáromi ir. 1. tétel, 3. fasc. Parancskönyv-töredék Komáromból. Várkormá
nyi, hadsereg- és fővezéri parancsok, 1849. július 25 - október 2. Magyar nyelvű. 76 o. 
Eredetileg 78 o., a két első o. (1 lap) hiányzik. Nagyobb részüket közli Szinnyei József. 
Komárom 1848^9-ben. (Napló-jegyzetek). Budapest, 1887. 

MOL Komáromi ir. 1. tétel, 3. fasc. Guyon Richárd vezérőrnagy várparancsnoki pa
rancskönyvének töredéke. 1849. május 15 (csonka) - május 18. (csonka). Magyarnyel
vű. 6 o. 

HL 1848^9. Segédkönyvek. No. 24. Az Országos Főhadparancsnokság parancs
könyve 1849. április 4 -július. 6. Pulszky Sándor, Driska Szilárd parancsai. Magyar 
nyelvű. 13 oldal. 

NAPLÓK 

MOL R 20. Csapó János iratai. „A debreceni polgári lovas őrsereg 1-ső százada" 
naplója. 1848. november 22 - december 23. Magyar nyelvű. 

MOL Vegyes. Tiszáninneni nőr. ker. ir. „Napi események" jegyzőkönyve, 1848. 
szeptember 3 - október 17. Magyar nyelvű. 

H A D M Ű V E L E T I N A P L Ó K ( O P E R A T I O N S - J O U R N A L ) 

HL 1848^9. 37/37a. Operations-Journal der ungarischen Insurgenten Armee 
angefangen vom 22-en März 1849 bis 9-ten July 1849. 158 o. 1849. március 22 - május 
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16. Pap Lajos vezérkari őrnagy, 1849. május 17 -július 9. Petheő Vilmos őrnagy. Június 
14-től nagyobbrészt parancs- és jelentésmásolatok, illetve kivonatok. Német nyelvű. 

MOL Görgey-lt. b/21/b. fasc. Bayer József: Obere Armee. Operations-Journal vom 
Feldzuge 48/49. in Ungarn. (Utólagos) Német nyelvű. 

HL 1848-49. 31/1., MOL Komáromi ir. 1. tétel, 3. fasc. Operation-Journal der unter 
den Befehlen des Generalen Klapka vereinigten 7-ten und 8-ten Armee Corps -
angefangen den 1-te Juni 1849., geführt durch den Chef des Generalstabs Major Szillá
nyi. 1849. június 1 - szeptember 12. Klapka György, Görgei Artúr, Poeltenberg Ernő, 
Szilányi Péter, Janik János, Bobory Kálmán őrnagy, Korner Adolf százados, Kermpotich 
Aurél őrnagy, Brezanoczy szds., Horváth Pál őrnagy jelentései és parancsai. Német nyel
vű. 33 o. Kivonata: HL 1848^9. 37/287. 6 o. 

MOL R 175. Guyon Richárd iratai. 1. csomó. „Operations Journal des V-ten 
Armeekorps". A Guyon Richárd vezette IV. magyar hadtest hadműveleti naplója. Német 
nyelvű. Magyar fordításban közli Deák István: Guyon Richárd délvidéki hadjárata a sza
badságharc utolsó heteiben egy kiadatlan hadtestnapló tükrében (1849. június 26 -július 
30.). Századok, 1981/3. 

EGYÉB 

HL 1848-49. 29/359g. Német légió. „Deutsche Legion Adjutantur. Protocoll über den 
täglichen Standesausweis und Rapport, der hier in loco stationirten III. Compagnien 
obigen Legion". Nagyvárad, 1849.április 23 -június 2. Német nyelvű. 20 beírt oldal. 

Ezért is nagy öröm minden ilyen jellegű okmány előkerülése. A dunántúli önkéntes 
mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának parancskönyve az 1848. szeptember 18. és decem
ber 23. közötti időszakból maradt fenn dr. Jánosi András tulajdonában. A parancskönyv 
nemcsak a szabadságharc katonai történetéről nyújt újabb adatokat, hanem bepillantást 
enged a honvédsereg katonáinak mindennapjaiba is. Köztörténeti szempontból különösen 
értékessé teszi az a körülmény, hogy Görgei Artúr 1848 november-decemberi napipa
rancsainakjelentős része csak ebben a dokumentumban maradt fenn. 

A parancskönyv közlése előtt szükséges röviden ismertetnünk az önkéntes mozgó 
nemzetőrség, ezen belül a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának törté
netét. Az 1848 áprilisi törvények alapján létrehozott nemzetőrségnek - eredeti céljával 
ellentétben - nem csak a belső rend fenntartásában, de a harctereken is jutott szerep. A 
délvidéki szerb lázadás kitörése, illetve Jellačič horvát bán fegyveres készülődései miatt 
a kormány úgy intézkedett, hogy a nemzetőrséget rendszeres váltásokban a veszélyezte
tett vonalakra kell vezényelni. A váltások időtartama négy és nyolc hét között váltako
zott. A nemzetőrség azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mire egy-egy 
zászlóalj belejött volna a tábori szolgálatba, már indulhatott is haza. A Batthyány-
kormány 1848 augusztus közepén határozta el a nemzetőri intézmény részleges átszerve
zését. Ennek értelmében az egyes törvényhatóságoknak önkéntes nemzetőrökből álló 
alakulatokat kellett szervezniük. Ezek az alakulatok az első tervek szerint a háború végé
ig vállaltak volna szolgálatot. A megyék és városok azonban változó időre állították ki 
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ezeket az alakulatokat. Az önkéntes mozgó nemzetőröket először a délvidéki táborba, il
letve a drávai védővonalra akarták indítani. Augusztus 27-én azonban Batthyány Lajos 
miniszterelnök elrendelte, hogy négy kerületi táborban vonják össze őket. A táborokat az 
ország igazságszolgáltatási kerületi beosztása szerint szervezték meg.2 

Batthyány a dunántúli kerület önkéntes mozgó nemzetőrségének őrnagyává és pa
rancsnokává Kosztolányi Móricot nevezte ki, aki 1848 áprilisától a 33. (Gyulay) gyalog
ezred alszázadosa volt, június 13-tól pedig az 1. honvédzászlóalj századosaként szolgált. 
Kosztolányi a korneuburgi utásziskolán végzett, így alapos műszaki képzettséggel is ren
delkezett. Első körlevelét szeptember 5-én küldte szét az érintett törvényhatóságokhoz. 
Kosztolányi viszonylag jelentős számú önkéntesre számíthatott, ám a horvát támadás kö
vetkeztében a hozzá rendelt alakulatok jelentős része felett soha nem parancsnokolhatott. 
Végül összesen öt zászlóalj került vezénylete alá. Az 1. zászlóaljat Veszprém (megye és 
város), a 2. zászlóaljat Mosón, Sopron, Győr és Fejér megye, a 3. zászlóaljat Tolna, a 4. 
zászlóaljat Somogy megye önkéntesei alkották. Komárom város és megye önkénteseiből, 
a pesti csatárokból és a 62. (Thurszky) gyalogezred átállt sorkatonáiból alakult meg 
Esterházy Pál zászlóalja. 

1848 novemberében Esterházy zászlóaljából jött létre a 18., a somogyi zászlóaljból a 
pedig a 46. honvédzászlóalj. A tolnaiak egy része hazatért, az önkéntesek másik fele 
beállt a táborban maradt zászlóaljakba. 1849 januárjában Kosztolányi 1. és 2. zászlóaljá
nak egyesítésével jött létre a 70. honvédzászlóalj. 

A Kosztolányihoz soha el nem jutott önkéntesek közül a zalaiak zászlóaljából alakult 
meg a 47., a baranyaiakéból az 51., végül az utóbb kiállított somogyiakéból a 60. hon
védzászlóalj. Vas megye nem állított ki önkénteseket. 

A 2. zászlóalj volt a legtarkább valamennyi közül. Mosón megye önkéntesei (157 fő) 
szeptember 10-én indultak Pápára, Zichy-Ferraris Manó őrnagy vezetésével.3 Rövidesen 
Sopron megye is küldött 57 önkéntest, de közülük többen megszöktek.4 Kosztolányi 
szeptember 16-án Batthyány utasítására Veszprémbe érkezett akkor már 1500 főnyi sere
gével.5 Aznap már a győri önkéntesek is megérkeztek.6 Szeptember 17-én jelentkezett 
Mosón megye 162, 18-án pedig Sopron város három (!) önkéntese.7 Kosztolányi szep
tember 18-án Zichy-Ferraris Manót bízta meg a 2. zászlóalj megalakításával, s az ő pa
rancsnoksága alá osztotta be a Komárom megyei önkénteseket is.8 Szeptember 19-én fel
szólította Fejér megyét, hogy 500 önkéntesét küldje Balatonkenesére, ahová 21-én ő 
maga is megérkezik.9 István nádor rendeletére azonban már 20-án Kenésén volt a két 
zászlóalj, majd Móga János altábornagy rendeletére 21-én Lepsénybe és Mezőszent-

" Az önkéntes mozgó nemzetőrség szervezésére 1. Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 
1848 nyarán. Budapest, 1973. 174-187. o.; Urbán Aladár: Batthyány és a honvédelem 1848-ban. Századok, 
1982/6. 1241-1242. o.; Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986. 571-574. o. 

Kosztolányi-lev. kv. No. 39. 
4 Uo. No. 106. A megye eredetileg 400 önkéntes kiállítását vállalta. Uo. 107. 
5 Uo. No. 87-88. 
6 Uo. No. 89. 
7 Uo. No. 94-95. 
8 Uo. No. 97. 
9 Uo. No. 102. 
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györgyre folytatta útját.10 Onnan 23-án Székesfehérvárra vonult, útközben csatlakozott 
hozzá Székesfehérvár város 220, Tolna megye 1200 és Somogy megye 400 önkéntese." 
Szeptember 24-én Kosztolányi immár négy zászlóaljba oszthatta be seregét. Székesfe
hérvár feladása után a Velencei-tó északi partjára vonult vissza. Szeptember 29-én Móga 
Kosztolányi seregét - a tolnai zászlóalj kivételével - Velence és Seregélyes közé rendel
te, majd a pákozdi csata után Baracskára rendelte.12 

A Jellačičcsal kötött fegyverszünet után Kosztolányi négy zászlóalja a Franz Holtsche 
vezérőrnagy vezette 1. hadoszlopba került. Az október 6-i bécsi forradalom után Jellačič 
seregének értéktelenebb részét (kb. 14 000 főt) Magyaróvárról Sopron és Vas megyén át 
haza indította Horvátországba. Móga, Ferdinand Karger őrnagy vezetésével, ennek az 
oszlopnak az üldözésére rendelte a 4. (Sándor) huszárezred két, valamint a 9. (Miklós) 
huszárezred egy századát, továbbá a 34. (Porosz herceg) gyalogezred négy századát, 
Kosztolányi 2. zászlóalját, Zichy Ottó gróf győri nemzetőreit és négy löveget is küldött. 
Ez az erő október 11-én Salamonra és Horpács között érte utol a Todorovič vezérőrnagy 
vezette horvátokat. A magyar hadvezetés - a Vas megyei nemzetőrség és az ott állomá
sozó reguláris alakulatok együttműködésére számítva - abban reménykedett, hogy sikerül 
bekeríteni és fegyverletételre bírni a horvátokat. A Jellačič által a hadoszlop mellé adott 
határőr zászlóalj és a horvát tüzérség azonban meghiúsította ezt a szándékot: visszaverték 
a magyar támadást, Kőszeg felé elhagyták Magyarországot és Stájerországon keresztül 
hazatértek Horvátországba.13 A magyar hadoszlop 13-án Kőszegre, 16-án Szombathely
re, 18-án Körmendre nyomult. 19-én tovább indult a Mura irányába, ám akkor parancs 
érkezett a parndorfi főhadiszállásról és Karger visszatért csapataival a Lajta mellett állo
másozó magyar fősereg táborába.14 

Kosztolányi akkor már dandárparancsnokként vezette zászlóaljait, s csapatai az ő irá
nyításával vettek részt az október 30-i schwechati csatában. Hadijelentésében a 2. zász
lóalj magatartásáról csak annyit említ, hogy az a csatát követően „hiányosan ugyan, de 
estve mégis beérkezett visszavonulásunk rendelt helyére, Fischament [sic!] partjaira".15 

A schwechati csatát követően Kosztolányi négy zászlóalját Pozsonyba vezényelték és 
a Vár- és a Kálváriahegyen helyezték el. A négy zászlóalj a december közepén bekövet
kezett es. kir. támadásig két kisebb akcióban vett részt, november 20-án Dévény
újfalunál, ahol felégették a fahidat, majd december 1-én Magyarfalvánál, ám a 2. zász
lóalj egyik támadásban sem vett részt. A cs. kir. fősereg december 16-i támadása után 
Kosztolányi Görgei utasítására, Lázár György vezérőrnagy parancsnoksága alatt, a 
Csallóközön át vonult vissza Komárom felé. Út közben - főleg a 2. zászlóaljból - több 

Kosztolányi-lev. kv. No. 112. 
11 Uo. No. 140. 
12 Uo. No. 149. 
13 HL 1848-49. 2/251., MOL HM Ált. 1848:7611., KPA 222. 
14 Hermann Róbert: Körmend a hadtörténelemben 1848-1849. (In:) Veszprémy László - Kelenik József -

Hermann Róbert - Bencze László: Körmend a hadtörténelemben. Körmendi Füzetek. Körmend, 1992.208-
209. o. 

15: Egykorú adatok az 1848-i alsó-ausztriai hadműveletek történetéhez. (Közli: Gyalókay Jenő) HK 1929. 
225. o. 
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mint 200 közvitéz megszökött.16 Komáromban Zichy-Ferraris Manó átadta a zászlóalj 
parancsnokságát Zmeskál Józsefnek, a zászlóalj rangidős századosának.17 A Komáromba 
levonult Duna-balparti erők jelentős részét Lázár György vezérőrnagy hátrahagyta, így 
maradt az erődben Kosztolányi serege is. 

Az alakulatot némileg feltöltötték az erődben lévő újoncokkal, majd 1849. január 
elején az 1. és 2. zászlóaljat egyesítették. Az Országos Honvédelmi Bizottmány és a had
ügyminisztérium jóváhagyta az egyesítést és 70. sorszámmal sorolta be az alakulatot a 
honvédzászlóaljak közé. Parancsnokává Kun Géza őrnagyot, az 1. zászlóalj korábbi pa
rancsnokát nevezték ki. Az alakulat ezt követően a Duna jobb partján Rév-Komáromban, 
Új-, majd Ószőnyben települt.18 A vár felmentését követően egészen június 19-ig az 
erődben állomásozott, akkor négy századát a Csallóközbe küldték.19 Június 20-én és 21-
én részt vett a nyárasdi ütközetben, július 2-án pedig a monostori sáncokért vívott küzde
lemben. Az augusztus 3-i komáromi kitörésben Janik János ezredes hadoszlopában az 
ácsi erdőnél indított támadásban harcolt, a győzelmet követően azonban helyőrségi szol
gálatra rendelték. A komáromi erőd kapitulációját követően a zászlóalj október 2-án adta 
át fegyvereit.20 

Hermann Róbert 

A ma emberének vajmi kevés ideje és türelme van ahhoz, hogy a régmúlt idők iratait 
kisillabizálja. Ezért, a modern technika segítségével, a szöveget mindenki számára 
„olvashatóvá" igyekeztük tenni, annál is inkább, mert fontosnak tartottuk, hogy a család
nál közel 150 éve elfekvő ritka történelmi anyag a nyilvánosság elé kerüljön. 

Csapó Józsefet 1806. szeptember 16-án keresztelték Székesfehérvárt. Keresztszülei 
Zichy János és Koloredo Franciska voltak. 1840. április 16-án feleségül vette Hollósy 
László és Magyary Kossá Eszter lányát, Alojzia Katalint, akitől Kálmán fia született. 
Csapó József fiát, Kálmánt 1841. január 13-án szintén Székesfehérvárt keresztelték. A 
keresztszülők Csapó Dániel és Gindly Katalin voltak. Kálmán Veszprémben élt, Veszp
rém vármegye főjegyzője, majd tiszti főügyésze, a Veszprém megyei törvényhatóság 
örökös tagja, kormányfőtanácsos, a „Székesfehérvár története" c. könyv szerzője volt. 
1883. augusztus 14-én feleségül vette Fromm Pál és Wagner Mária leányát, Mária 
Krisztinát. Esküvői tanúik Jókai Mór és Kenessey Pongrác voltak. Három leányuk szü-

10 Kosztolányi-lev. kv. No. 314-319., 323. o. 
17 Uo. No. 310. 
18 1849. febr. 8. Révkomárom, Kun Géza őrgy levele. MOL Katonai ir. 18. csomó, dátum szerint, közli V. 

Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. Budapest, 1955. III. k. 113-114. o.; febr. 10. 
Újszőny. MOL Komáromi ir. 1. cs. 7. tét.; febr. 27. Őszőny. A tisztikar névsora. Uo. 4. tét. 

19 Szinnyei: Komárom 145., 164., 168-169. o., HL 1848-49. 35/79. 
" Szillányi Péter. Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der ungarischen 

Armee an der oberen Donau und Waag. Leipzig, 1851. 145-153., 155., 259. o. 
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letett, Alexandra (1884 - 1973), Mária (1885 - 1984. március 21.) és Eugénia Márta Ida 
(1895. február 6 - 1986. február 10.) 

Csapó Kálmán leányai közül csak Eugénia ment férjhez. Férje Dr. Jánosi József 
Gyula volt, akivel 1927. április 20-án lépett házasságra. A Csapók ezen ága itt kihalt. Já
nosi József Gyula és Csapó Eugénia gyermekei: Mária Alexandra, Káplány Györgyné 
(1928. április 18.), András Aurél Ágoston Boldizsár (1929. október 22.), Alojzia Anna 
Eugenia Mária (1931. február 10.) és végül Sándor (1936. február 10.). A „Parancsolat 
könyv" így került a Jánosi család tulajdonába. 

De mit tudunk Csapó József százados felmenőiről? Legelső, eddig ismert őse Csapó 
György volt, aki Komáromban subs, alispáni hivatalt viselt. 1630. május 13-án II. Ferdi
nánd királytól új címeres nemeslevelet kapott. Felesége Bory Ilona volt, akitől két gyer
meke született: Zsuzsanna és János. János 1630 körül születhetett, Győrött volt ügyvéd. 
Felesége siskei és sóstokaljai Oroszy Zsuzsanna volt, akitől 5 gyermeke, 3 leány és 2 fiú 
(István és György) született. Istvánnak Konkoly-Thege Katalinnal kötött házasságából 3 
lánya született. Az ág továbbvivője - Győry Évával kötött házassága révén - György, 
Komárom vármegye szolgabírája lett. Házasságából 4 gyermek született, Júlia, István 
(1696. december - április ), Erzsébet (1699. augusztus 26.) és József, (1700 körül -
1759. február 9.). István, láthatjuk, alig fél évet élt, ám a - szintén Győrött ügyvédkedett 
- József kétszeri házasságából 14 gyermek született. Első felesége Ott Mária Magdolna, 
Ott Christof és Degerller Anna Mária leánya, a korán elhunyt Cseh Csúzy János orvos 
özvegye volt. Gyermekeik: József (1734-1799), Károly Kristóf (1736. január 8-1781), 
Dániel (1737. szeptember 27 - 1781. február 5), Ignác Sándor (1739. január 8 - ?), Má
ria (1740. március 30 -?). József másodjára Kenessey Júliát vette feleségül. Ebből a há
zasságból született Sándor (1742. március 20 -?), Zsófia (1743 -?), Sámuel (1744. janu
ár 29 -?), László (1745. július 15 -?), Gábor (1751. szeptember 9 -?), Gedeon Zsigmond 
(1753. január 8 -?), Eszter (1755. október 14 -?), Benjámin, Csapó József százados apja 
(1758. augusztus 31 -?) és végül Kata (1759. december -?). A 14 gyermek és leszárma
zottaik további sorsát nem kívánom itt részletezni. Benjámin, a legfiatalabb fiú, Kollár 
Annát vette nőül és ebből a házasságból 4 gyermek született: János és Alajos, akik sorsa 
ismeretlen, József, az 1848/49-es százados, valamint Anna (1812. december 31 - 1876. 
július 13.); ő Kenessey Antal felesége lett. 

Csapó József 1848-ban Fejér megye főjegyzője volt, ősszel a megye önkéntes mozgó 
nemzetőreinek századosaként vett részt a dunántúli harcokban. Decemberben az önkénte
sekkel együtt ő is hazatért. 1849 májusában Batthyány István gróf, Fejér vármegye kor
mánybiztosa őt nevezte ki a megye első alispánjává. Június 11-én választották a megyei 
népfelkelés fővezérévé. Amikor 1849. augusztus 1-én Gaál Ede es. kir. biztos feloszlatta 
a megyebizottmányt, Csapót is megfosztotta hivatalától. Klapka augusztus 3-i komáromi 
kitörése és győzelme után, augusztus 7-én, ismét magyar csapatok érkeztek Székesfehér
várra. Augusztus 10-én a városban népfölkelés tört ki a visszatérő cs. kir. csapatok ellen, 
amelyek rövid harc után elhagyták a várost. Csapó ekkor Székesfehérvárt a megye 
újonchátralékának kiállításán munkálkodott. Amikor a cs. kir. csapatok közeledtére au
gusztus 14-én Mednyánszky Sándor őrnagy magyar különítménye elhagyta a várost és 
Komáromba indult, Csapó, 16 más megyei tisztviselővel együtt, csatlakozott a visszavo-
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nuló csapatokhoz. A komáromi erőd körülzárása után, augusztus 21-én, a várörség és az 
ostromlók fegyverszünetet kötöttek. A fegyverszüneti egyezmény alapján Klapka négy 
megbízható személyt küldött Nagyváradra és Aradra, hogy a dél-magyarországi 
hadihelyzeről, a magyar csapatok fegyverletételéről meggyőződjenek. A katonákat Thaly 
Zsigmond és Ruttkay István alezredes, a polgáriakat Katona Zsigmond komáromi 
épületfakereskedö és Csapó József képviselte. Ruttkay és Csapó Nagyváradon találkozott 
Paszkevics tábornaggyal, az orosz csapatok fővezérével, Ruttkay Görgeit is meglátogat
hatta. Paszkevics a megadást tanácsolta, Görgei óvatosságra intette Klapkát. A két követ 
augusztus 31-én tért vissza Komáromba. Az erőd október 2-4-ei kapitulációja után Csapó 
is menlevelet kapott, nem kellett büntetéstől tartania. További életpályájáról keveset tudunk. 
83 éves korában, 1889. december 3-án Balatonfüreden hunyt el és ott is temették el.21 

A parancskönyvet a jelenlegi helyesírási és központozási szabályok szerint, de az ere
deti hangzásalakok megtartásával, a rövidítések [ ]-ben történő feloldásával közöljük. A 
parancskönyv az idők folyamán elázott, a lapok alsó 8-10 sora olvashatatlanná vált. Ha 
más forrásból lehetséges volt, e hiányokat pótoltuk. Ha a pótlás nem volt lehetséges, a 
kimaradt sorok számát [ ]-ben jeleztük. A töredéksorokat csak akkor közöltük, ha a kibe
tűzhető szavakból megállapíthattuk a mondat értelmét. Az ismert személyekre vonatkozó 
adatokat a jegyzetekben , a többi nevet a szöveg után, névsorban, az illető alakulatára 
vonatkozó adatokkal közöljük. Forrásközleményünket abban a reményben bocsátjuk a 
nagyközönség elé, hogy a közeljövőben újabb, hasonló jellegű dokumentumok is előke
rülnek még. 

Csapó Zoltán — Hermann Róbert 

21 A család történetére 1. Csapó György - Csapó Zoltán: A tagyosi Csapó család története. Budapest, 
1985. Csapó Józsefre 1. uo. 17. o., 1848^t9-es szerepére 1. Erdős Ferenc 44., 71., 93., 118-119., 123-125., 
130-131. o. és Szinnyei: Komárom 264., 291-292., 439. és 479. o.; Boross Mihály: Élményeim 1848-1861. 
Székesfehérvár, 1881.1. füzet, 162., 165. o.; II. füzet 174., 196., 200-201. o. 
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PARANCSOLATKÖNYV 

Szeptember 18. 1848. 
Hónap az osztály felügyelését átveszi Mihálkó Zsigmond főhadnagy22 és Radies Elek őrmes

ter.23 

1. A jelnév, és jelszónak közlése délutáni 4 órakor fog megtétetni, mire nézve ez megjelenési 
határidőül kitűzetvén, tudomásul adatni rendeltetik. A hely, hol összejőni fognak, a laktanya leend. 

2. Egyformaság lehetőleg leendő fenntartása tekintetéből rendeltetik, hogy a kalapokon semmi
nemű bokrétának, tollnak, pántlikának, vagy bármi piperének hordása tilalmas, azok azon egyszerű 
modorban, és tisztán fönntartandók, miképp kiosztattak 

3. Felügyelő szakaszosoknak kötelességükké tétetik, hogy egyéb kötelességeik mellett az udvar 
tisztaságára is felügyeljenek. 

4. A századoknak meghagyatik, miképp minden nap reggel 7 órakor szolgálattételre magyar és 
német nyelvet értő szakaszost rendeljenek a helybeli tábornok úrnál megjelenendöket, ezt hónapra 
a II. század jelelendi ki. 

5. A századoknak állványát kimutató jegyzéket a kiszabott modor szerént naponként a két szá
zad első őrmesterei szerkesztetendik és az osztályparancsnokhoz reggeli hét órakor a szolgálatbeli 
szakaszos által eljuttatandják 

6. A takarodó utáni kinmaradások meggátlása tekintetéből naponként az őrmesterek egy szaka
szosnak vezérlete alatt három főből álló őrjárót rendeljenek, kinek a szolgálatbéli főtiszt jelölendi 
ki körét, hol eljárásait teendi, és a pontokat, mikhez tartani fogja magát. 

7. Mától fogva a takarodó 8 órakor fog doboltatni. 
8. Naponkénti bevásárlások a konyhára az osztály által reggeli hat órakor fognak tétetni. 
9. Egy kapus őrt takarodó alkalmával naponként a századok felváltva állítandanak, kiknek kö

telességük leend holmi ismeretlen személyeket visszautasítani 
Csapó József m.k. 

osztályparancsnok24 

olvastam: Hetesy 
főhadnagy25 

"" Mihálkó Zsigmond, 1848. szept. 16-tól főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóal
jának 5. századában, 1848. nov. 7. előtt lemond. 

23 Radies (Radits) Elek (1820-1898), volt es. kir. tizedes, 1848 szeptemberétől őrmester, okt. 11-től had
nagy a dunántúli 2. önkéntes mozgó nemzetőr zászlólajban, 1849. jan. 30-tól főhadnagy a 70. honvéd zász
lóaljban, máj. 16-tól százados, a VIII. hadtest hadosztály-segédtisztje. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. 
Bona, 1988. 490. o. 

24 Csapó József (1805-1889), Fejér megye főjegyzője, 1849-ben alispánja, szept. 16-tól a dunántúli ön
kéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának századosa, dec. végén a megye önkénteseinek nagy részével haza
tér. 

" Hetesy (Hetesi) Lajos főhadnagy, 1848 nov. elején engedély nélkül elhagyja a zászlóaljat. (L. Kosztolá
nyi nov. 7-i parancsát). 

— 228 — 



9/19. 
10. Kilencedik pont alatt... megkettőzöttnek [Kb. 8 további sor olvashatatlan] 
...dúlni egy-egy szakaszos26 és hat-hat legény mindenik századból kiknek a századok állványát 

kimutató jegyzék az ott teendő rendezkedés irányául kiadatik. Ezen rendeletnek foganatosítása a 
felügyelő tisztnek leend kötelessége. Egyébiránt minden századból napos tizedes és szabados 7 
kocsinak a katonai laktanyába beállítását reggeli 6 órára szoros kötelességének tartandja. Ugyan 
ezen tizedes és szabadosnak leend kötelessége útközben a poggyászokra a kocsi mellett gyalogolva 
fölvigyázni, hogy bennök kár ne essék. 

A szakasz vezéreknek útközben rendtartásra való szoros felügyelés kötelességük leend - a sor
ból való kilépés vjagy] egyeseknek visszamaradása mind hadi rendszabályok elleni tilalmaztatik; 

Azonban a sorból rendkívüli esetbeni kilépés, a szakasz vezérnek teendő jelentés, és engedelem 
nyerés mellett engedtetik meg. 

[két további sor törölve] 
14. Főtisztek szolgálatára és ugyan kapitányok és 2 főhadnagy szolgálatára egy, 4 alhadnagy

nak pedig 2 ember rendeltetik. 
Csapó József m.k. 
osztály parancsnok 

15.9/20. 
A 13-ik szám alatti rendelet annyiban megváltoztatik amennyiben a pótlólag adatott megyei 

értesítés és intézkedés folytán Mohára csupán 100 önkéntes fog szállásoltatni. Eszerint, minthogy 
a többi Keresztesen27 fog lenni; a 2-ik század az elszállásolási rendeleteknek ezen utóbbiak számá
ra Keresztesen leendő megtétele végett egy szakaszost két őrvitézzel fog a ma délután 2 órakor in
dulandó többi szállásolókkal elutasítani. 

Csapó József m.k. 
osztály parancsnok 

9/22. 
Holnap a fölügyelést átveszi Hetesy Lajos főhadnagy és Báthory Ferenc őrmester. 
Délután 3 órakor tartandó gyakorlatra Szőke Lajos hadnagy28 századabeli Keresztesen tanyázó 

csapattal dob által adandó jelre ott a helyen, hol az I. század felállíttatik, fog egybegyűlni és a csa
patot a balszárnyon felállítandja. 

Csapó József m.k. 
osztály parancsnok 

" Szakaszparancsnok 
Fejér megyei falu 

" Szőke Lajos az állandó nemzetőrségnél is e rangban szolgált, 1848. nov. 9-én már főhadnagy volt, dec. 
4-én hét napi szabadságot kapott. 

— 229 — 



9/24. 
Halász Lázár9 úrnak, Fehér megye önkéntes serege parancsnokának. 
Felsőbb rendelet következtében a dunántúli mozgó önkéntes seregek Kosztolányi őrnagy30 úr 

vezérlete alá tartozván, ön rendelkezése alatti önkéntes seregével említett Kosztolányi őrnagy úr
hoz csatlakozand és csatlakozásárúi őt értesítend. Miszerint ezentúl ön seregét illetőleg Kosztolá
nyi őrnagy úrral fogok érintkezésbe állani. 

Kelt Székes Fehérváron September] 24-én 1848. 
Csányi László sk. teljhatalmú királyi biztos.31 

Kosztolányi őrnagy parancsa következtében a Fejér megyei önkéntes nemzetőrség ma Fehér
várra induland, ezért mindenki úgy rendezze magát, hogy már negyedfél órakor készen kiállhas
son. E rendelet Halász Lázár százados távollétében illető főhadnagy úrnak olyképpen adassék ki, 
hogy a kitűzött időre Mohán szállásoló őrvitézekkel Keresztesen múlhatatlanul megjelenjen. 
Egyébiránt a 2-ik század állványáról a jelentést úgy mint már az eddig Holtsche tábornoknak32 be
adatott magával... 

A poggyászokat viendő ... vei gondoskodni a nap [kb. 6 további sor olvashatatlan] 

9/25. 
A felügyelést viszi Hollósi László alhadnagy.33 

A nemzetőrsereg ma 11 órakor induland Lepsénybe, azért rendeltetik, hogy mindenki az emlí
tett időre készen álljon. 

10/1. 
1-ső sor csapat parancsnok Haliska [Holtsche] által egy zászlóalj Ernest-gyalogság34, 8-ik szá

zad gyalogság35, a 7-ik és 14-ik honvéd zászlóaljtól, a borsodi36 és Kosztolányi-önkéntesek, egy 6 

29 Halász Lázár, 1848. szept. 3-tól százados a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljánál, a 
Fejér megyei önkéntesek századánál, a nov. 10-i tiszti névsorban már nem szerepel. 

30 Kosztolányi Móric (1806-1884), cs. kir. százados, 1848. aug. 27-től honvéd őrnagy, a dunántúli önkén
tes mozgó nemzetőrség parancsnoka, okt. 30-tól honvéd alezredes, 1849. jan. 28-tól ezredes. Komáromi kapi-
tuláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 208. o. 

31 Csány László (1790-1849), reformpolitikus, 1848 jún.-tói a dél-dunántúli megyék királyi, majd a du
nántúli magyar hadsereg kormánybiztosa, 1849 januártól erdélyi országos biztos, májustól a Szemere-kormány 
közlekedés- és közmunkaügyi minisztere. 1849. okt. 10-én Pesten kivégzik. 

32 Holtsche, Franz (1777-1864?), es. kir. vezérőrnagy, 1848. okt. 25-én nyugalmazzák. A cs. kir. hadbíró
ság rangfosztásra ítéli, 1862-ben rehabilitálják. Életrajzát 1. Bona, 1987. 359. o. és Gelich I. 323-324. o. 

33 Mind a parancskönyvben, mind Kosztolányi levelezőkönyvében a későbbiekben Hollósy Vince fordul 
elő. 

34 A 48. (Ernő főherceg) gyalogezred 3. zászlóalja 
Helyesen: 8 század 

36 Az 1262 fős, Vay Lajos őrnagy vezette Borsod megyei önkéntes mozgó nemzetörzászlóalj. 
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fontos gyalog rendszeres37 üteg, egy üteg honvéd 8 ágyúval38, egy osztály Sándor-huszárok39 és a 
bécsi aula önkéntesek40 ezredei stant41 [?] német hadai. 

2-ik sor csapat 4 svadron42 huszár Miklósokból43, egy honvéd lovas üteg, egy zászlóalj Wasa44, 
Ivánka45 gyalogütege46, 4 zászlóalj Ivánka önkéntesek 4 zászlóalj önkéntesek47 Mol [Milpökh] ez
redes48 vezérlete alatt a főparancsnokságtól századba. 

Szirányi49 3-ik sor csapat két osztály Württembergi huszár50, 3-ik sor csapat parancsnoka 
Meraviglia ezredes51 egy rendszeres lovas álgyútelep52, Zrínyi-zászlóalj53 alatta vezér kari tiszt.54 

4-ik sor csapat parancsnok (gróf Teleki vezérőrnagy)55 következőkbül áll: két osztály Sándor
huszárok egy honvéd lovas álgyútelep, egy honvéd gyalog álgyútelep, egy székely zászlóalj56, egy 
gránátos zászlóalj57, egy honvéd tüzérségi üteg, minden még nem nevezett, de a táborba létező 
sorcsapatok. 

Minden osztály parancsnok az alatta levőit együtt tartsa és bárminemű szükségleteit 
Martonvásáron szerezze be. Sajnosán tapasztaltatott, hogy pincék, kamrák feltörettek és lövések a 

37 Azaz reguláris, tehát es. kir. tüzérekből álló üteg (a 4. hatfontos gyalogüteg). 
A 3. honvéd gyalogüteg 

39 A 4. (Sándor orosz cár) huszárezred két százada 
40 A Bécsben az Egyetemi Légióból toborzott önkéntesek 130 főnyi csapata. 

A szövegben ez a szó olvasható, valószínűleg a parancskönyvet másoló hibájáról van szó. 
4" Század (eskadron) 

A 9., Miklós orosz cár nevét viselő huszárezredből. 
A cs. kir. 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóalja. 

4 Ivánka Imre (1818-1896) cs. kir. főhadnagy, honvéd őrnagy, legmagasabb rangja ezredes, a dunán
inneni önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnoka. 1848. okt. 27-én parlamenterként Windisch-Grätznél jár, 
visszatérőben JellaČič határőrei elfogják. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 183. o. 

Minden önkéntes mozgó nemzetőri tábor kapott négy löveget, azaz egy fél üteget. Az ebből alkotott 
félüteget Ivánka és Kosztolányi esetében a tábor parancsnokáról nevezték el. 

47 Valószínűleg tollhibából szerepel kétszer 
48 Milpökh József (1798-?), cs. kir. ezredes, 1848. okt. 18-án nyugalmazzák. Életrajzát 1. Bona, 1987. 

365. o. 
49 Szirányi Béla (1818-1894), cs. kir. hadnagy, honvéd vezérkari százados. 1848-49 fordulóján kilép. 

Nyugalmazott cs. kir. alezredesként hal meg. Életrajzát 1. Bona, 1988. 734-735. o. - Szirányi volt Milpökh 
dandárának vezérkari tisztje, az ő neve figyelmetlenségből került a következő sor elejére. 

A 6. (Württemberg) huszárezred négy százada 
1 A dandár (és vele a 6. huszárezred) parancsnoka ekkor már Répásy Mihály őrnagy volt. 
2 A cs. kir. 2. lovasüteg 

A nagyobbrészt Bécsben toborzott önkéntesekből alakított, Perczel Mór parancsnoksága alatt álló Zrí
nyi-szabadcsapat. Történetére 1. Urbán Aladár: Perczel Mór és a Zrínyi szabadcsapat. HK 1991/1. 

Soupper Sándor (1824-1879), kilépett cs. kir. hadnagy, a szabadságharcban honvéd vezérkari őrnagy. 
Várfogságot szenved, 1850-ben szabadul. Életrajzát 1. Bona, 1987. 295. o. 

Teleki Ádám, gróf (1789-1851), cs. kir. vezérőrnagy, 1848. szept. 21-ig a drávai magyar hadtest pa
rancsnoka, majd a feldunai hadtest hadosztályparancsnoka. Okt. végén kilép, a cs. kir. hadbíróság rangfosztás-
ra ítéli. Életrajzát 1. Bona, 1987. 371. o. 

A 15. (2. székely) határőr gyalogezred 1. zászlóalja, Szilágyi Sámuel őrnagy vezetésével. Az alakulat a 
pákozdi csatát követően érkezett meg a délvidéki táborból a martonvásári magyar táborba. 

Ez a 2. (Sándor), 32. (Ferdinand d'Esté) és 39. (Dom Miguel) gyalogezredek gránátos századaiból ösz-
szeállított, Cordier-zászlóalj volt. 
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táborban szüntelen történnek, mi a főparancsnokot arra kényszerítteti, hogy a röktön ítéllő [sic!] 
hadi törvényszéknek felállítását eszközlendi. 

A termény illetmények rendes kiszedése tekintetéből Erneszt-gyalogezrednek egy főtisztje, két 
altisztje és 30 vitéze Fiáth István biztos58 mellé rendeltettek kikkel az élelmezési tisztek 

... táborozás huzamosb ideig időt tábori szol... 
[kb. 7 további sor olvashatatlan] 
... jelszó halion, tábori jegy egy fütty, az előőrséget képezi az 1-ső és 4-ik sorcsapat, a név szám 

holnap reggelik beadandó 
Sajnálattal tapasztaltatott az idejövetel alkalmával, hogy főtisztek csapatjaikat elhagyva, vitéze

iket felügyelés nélkül bocsájtják; azért a legnagyobb rendetlenségben történt a menet és a 
táborbani bevonulás, a zászlóaljak még délben is elszórva valának. Ezentúl tilos a főtiszteknek 
zászlóalji parancsnokuk engedelme mellett is a táborból eltávozni mivel csak a fő- és altisztek 
erélyes munkálkodása által érhető el a rend fönntartása 

A tábori parancsnokságot mai napon gr[óf] Teleki vezérőrnagy a felügyelőséget Karger őr
nagy59 viendi. A tiszti jelszó Ferenc, a közjelszó Földvár. Az előőrség mostani helyzetében 
maradand. A tábornak azon oldalai, melyek előőrséggel ellátva nincsenek, sűrű tábor őrökkel pó
toltassanak. Ezen tábor őrök és előőrség senkit írásbeli engedelem nélkül a táborból ki nem 
bocsájt. A baracskai úton s hídon, valamint Martonvásár felé egy erős őrcsapat fölállítandó; a t-
vozási engedelem legnagyobb korlátozással adassék. A tábori parancsnoknak rendelete[i] 
áltáljában jóvá hagyatnak s a legnagyobb pontossággal végbeviendők 

A rendnek szigorúbb fönntartása okáért Bihari Ferenc Miklós-huszárezredbeli őrmester főpor-
kolábul neveztetik, kinek megkeresésére [sic!] 

10/5. 
Naponként mindazon őrvitézek kiknek a vonulások közben lábuk csizma törések miatt sebesek, 

vagy más oly bajaik fejlődnének ki, amelyek miatt gyöngébbnek és elégtelennek éreznék magukat, 
hogy a következő állomásra elgyalogolhassanak, mindazok magukat szakaszosaiknál bajaik elő
adása mellett jelenteni kötelesek és egyszersmind ezek névjegyzéke az osztály parancsnoknak be
mutatandó azon észre vétellel, mit a főorvos, kinek a bajok mineműségéhez képest a feljelentettek 
orvosi intézkedés és véleményezés végett előállítandók az egyesekre való nézve, vajon azok kocsi
kon szállítandók leendenek-e vagy sem, kimondand, mert az útvonalakon senkinek visszamaradni 
nem szabad minthogy bármely egyének úti levél nélkül a fölsőbb rendeletek folytán föl fognak 
tartóztatni és azok mint szökevények a hadi szabályok szerint büntettetnek. Továbbá mindenki 
fegyverének tisztítására és kevés időt... 

[Kb. 7 további sor olvashatatlan] 

Fiáth István (1812-1887), a rácalmási (Fejér vm.) kerület képviselője, 1848 októberében Kossuth meg
bízásából a lajtai táborban jár, 1848. dec. 7-től Sopron, 1849. ápr. 26-tól Tolna megye kormánybiztosa. 

Karger, Ferdinand (1803-?), es. kir. őrnagy a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb rangja honvéd 
ezredes, dandárparancsnok, 1849. máj. l-jén nyugalmazzák. Életrajzát 1. Bona, 1987. 361. o. 
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10/17. 
Őrnagyi parancs 
Holnap reggel korán a fegyvervizsgálat minden századnál végbevitessen, azon fegyver[ek], 

melyek hibások tüstént Körmendre egy őrmester által beküldessenek, hogy még holnap a fegyve
rek jó rendbe hozassanak. 

2-or A további fegyverek tisztítása szinte el nem mulasztandó, és a századok felelőssé tetetnek, 
ha valami fegyver jó rendbe nincsen. 

3-or Amit [sic!] fehér ruhát illeti, szinte alkalom adatik holnap tisztát váltani és egyéb fehér ru
ha mosásért gondoskodni 

4-er. Minden százados az első őrmesterével készítse el a szeptember hónap pénz számadást, és 
áztat még holnap letisztázva a Lehner számvevő tisztnek60 köteles beadni 

5-er. Szinte a csizmák vizsgáltassanak meg, és iparkodjanak a kiigazítandókat mennél előbb 
rendbe hozatni. 

6-or. Minden századnak kötelességévé tétetik, hogy két ács kiállíttasson és hogy ha már annak 
a száma vagyon, megjelenteni, mily szerszámmal és oldal fegyverrel vannak ellátva. 

7-er. Nem különben a dobosok átvizsgálása, mily oldalfegyverrel és dobokkal vannak ellátva, 
bejelentendő. 

8-or. Holnap reggel az orvosok ki vannak rendelve, hogy minden században átvizsgálják az 
egészségi állapotot - úgy, hogy a további indulásban csak valóban azok legyenek, kik az orvosok 
által mind [sic!] betegek bebizonyíttatnak. Költ Körmenden, 17. október 1848. 

Zichy-Ferraris Mannó [sic!] sk. őrnagy61 

10/18 
A fölügyelést átveszi Nagy Sándor alhadnagy.62 

10/19 
A fölügyelést átveszi Radies Elek alhadnagy 
Október 17-éről vett őrnagyi parancsolat folytán még ma délelőtt 5-ik 6-ik század puskái meg-

vizsgálandók, vájjon azok tökéletesen megtisztítattak-e A netalán rondáknak találtattak megtisztí
tása iránt amellett, hogy a kötelességét mulasztott egyén hibájáért megbüntettessék kellő 
állapotbai helyheztetése felelet [terhe alatt] [kb. 8 további sor olvashatatlan] 

... az 5-ik század ebbeli szükségeinek ellátása végett ezennel Szombathelyre indulandok. 

Lehner Mihály, a dunántúli 2. önkéntes mozgó nemzetőrzászlóalj számvevője, 1849. jan. 30-tól a 70. 
honvéd zászlóalj századosa. 1849 májusa után nincs róla adat. Életrajzát 1. Bona, 1988. 368. o. 

1 Zichy-Ferraris Manó (1808-1877), kilépett es. kir. huszárőrnagy, Mosón megye nemzetőr őrnagya, 
majd a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának parancsnoka. 1848 dec. közepétől honvéd őr
nagy, 1849. jan. 19-én kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987. 374. 

62 Nagy Sándor, 1848. szept. 16-tól hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában. 
Elképzelhető, hogy azonos azzal a Nagy Sándorral (1815-1895), akit 1849. aug. 30-án nevezett ki századossá 
Klapka a komáromi vár élelmezési osztályán. Életrajzát 1. Bona, 1988. 434. o. 
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A századok ma délelőtt s délután szakaszonként külön-külön töltés és lövés ügyes módjára 
taníttassanak. Ereszben sikeres és nagyobb előmenetel tekintetéből fő- és altiszt urak folytonosan 
és múlhatatlanul az őrvitézek betanításával köztük foglalatoskodni fognak. Erre délelőtt három, 
délután 4 órát fordítandanak. 

Csapó József m.k. 
osztályparancsnok 

11./3. 

Hadi sereg parancs. November 3. 1848. Pozsony. 
Az igazgatóbeli és hadi főorvos Tormay63 jelentése következtében 4 nap alatt 16 egyén ment be 

az ispitákba64 küldettek be [sic!], melyek közül 10-en meghaltak, mely a vérhas betegségnek okául 
adatik, úgyszinte hideglelés uralkodik és igen nagy részben a tiphus, melyek mind következmé
nyek a rossz időjárásnak, részint pedig a seregeknél a tisztátalanság, ennek következtében paran
csoltatik. 

1-er Minekutána a seregnek nagyobb része beszállásolva van, azon seregek pedig, melyek 
szolgálatba nincsenek, beszállásolva vannak, azok pedig melyek szolgálatba vannak parrakakba, 
gunyhokba65 szállíttatnak, melyek készítésükre Kazintzky [Kazinczy]66 bízatott meg. 

2-or Minden zászlóalj adja be, hogy minemű ruhákra fehér ruhára és főképp csizmákra szükségük 
vagyon: ennek következtében a századok felszólítatnak ezen jelentést a segédtiszt úrnak beadni. 

3-or A zászlóalji parancsnokok felszólítatnak, hogy a nemzetőrök jó és egészséges étkekkel 
láttassanak el. Minden százados századjában felszólíttatik egy hetes tisztet rendelni, mely az ebéd 
ideje óráján jelen lenni s az étkeket megvizsgálni. A fő- és alorvosok fő kötelességükké tétetik a 
kenyér kiadásánál jelen lenni és mivoltát megvizsgálni, szinte továbbá arra szükséges tartani, hogy 
az őrvitézek képüket és kezöket hideg vízzel mossák, a hajuk levágassanak (rövidre), egyébiránt 
mindenre ügyelni, mi a tisztaságot rendet előmozdítja 

4-er A besoroztatott fő- és alorvosoknak parancsoltatik, hogy a vitézeket legalább minden hé
ten egyszer a felügyelési tiszt jelenlétében átvizsgálják. A századok kötelesek maradási ívet készí
teni, abba mind azon egyének felírassanak melyek mint betegek, jelentik magukat, és annak utána 
zászlóalj orvos elibe vitessenek, és azon egyének melyek a kórházba valóknak találtatnak átadási 
jegyzetekkel (Revizionslista) látassanak, és egy altiszt vezérlete alatt.... Katonai laktanyába veze-
tendők, ahol a további ....betegségeket ápolni kötelesek.... [Kb. 10 további sor olvashatatlan] 

Minden egyes hadi testület holnap regvei 8 órára a beszállásoló tabellát (Dislocations tabella)67 

küldje be, ebben szinte megjegyezve légyen parancsnokának lakása, és a mostani kiállható sereg-

w Tormay (Krenmüller) Károly (1804-1871), 1832-től Tolna megye főorvosa, 1848. okt. 30-tól a feldunai 
hadtest törzsorvosa, dec. 17-től a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának tanácsosa. Életrajzát 1. Antal 
-Zétény 219. o. 

Kórházba (ispotályba). 
Barakkokba és kunyhókba. 
Kazinczy Lajos (1820-1849), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor a 2. utászzászlóalj szervezője, később 

honvéd ezredes. 1849. október 25-én Aradon kivégzik. Életrajzát 1. Bona, 1987. 190-191. o.; Pásztor Emil. A 
tizenötödik aradi vértanú. Budapest, 1979.; Pribelszki János: Kazinczy Lajos a szabadságharcban. HK 1992/2. 

Azaz: elhelyezési kimutatás 
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nek száma (ennek következtében a beszállásoló tabellát holnap regvei 6 órára a segédtiszt úrnál 
beadja. 

Alezredes gróf Lázár mint felügyelő (Ober Inspector) kineveztetett.68 

A hídfő és Kálvária-hegyi parancsnokok kötelesek az illető jelentéseket leadni (lakik a 
primitiális épületben) az első porosz zászlóalj69 ad hozzá egy tisztet. A Sveigl [Schweidel]70 dan
dár a szolgálatot a belvárosban egymás után látja el. 

Dandár segéd Desöfí főhadnagy,71 piarci parancsnoka vele egyetértésbe tegye magát és annak 
zászlóaljtól zászlóaljhoz a szolgálati lajstromot kerestesse.72 Jelszó Komárom, hadi zaj egy ütés a 
kézzel. 

Városi felügyelősége Heley őrnagynak73 vagyon. 
Görgei tábornagy és fővezér 

Zászlóalj parancs. 
A ma tartatott haditanács következtében felszólíttatik74 vagy minden egyes egyének, hogy hon

védekhez besorozás végett jelentsék magukat. 
A századoknak kötelességükké tétetik a reábízott vitézeket a haza nevében fölszólítani a legna

gyobb lelkesedéssel, és azon egyéneket, kik magukat egy szoros jelentésbe összeírassanak, és 
szinte katonai képességet, rangbéli állását körülírni el ne mulasszák, és minő előbb [sic!] a segéd
tiszt úrnak beadjak 

Akár milyen beszállásolás legyen, minden századnak kötelességévé tétetik minden lefőzés után 
egy közvitézt ki a segédi hivatalhoz küldeni 

Felügyelés: zászlóalj tiszt Matkovics János.75 

Zichy Manó őrnagy 
Pozsony, november 4-en 1848. 

Lázár György, gróf (1807-1861), cs. kir. százados, ekkor honvéd vezérőrnagy, a feldunai hadsereg tarta
lék hadosztályának parancsnoka. 1849 jan. elején kilép, várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 363. o. 
- Lázár Györgyöt még 1848 okt. elején nevezték ki a honvéd zászlóaljak főfelügyelőjévé, 1848 novemberében 
azonban már tábornok volt, nem alezredes. 

69 A 34. (Porosz herceg) gyalogezred 1. zászlóalja. 
70 Schweidel József (1796-1849), cs. kir. őrnagy a 4. (Sándor) huszárezredben, 1848. okt. 16-tól honvéd 

ezredes, az ezred parancsnoka, nov. 1-től honvéd vezérőrnagy, a feldunai hadtest dandár-, majd hadosztálypa
rancsnoka, dec. végétől betegszabadságon van, 1849 májusától Pest, majd Szeged, végül Arad helyőrségpa
rancsnoka, az aradi vértanúk egyike. Életrajzát 1. Katona I. 36. o. és Bona, 1987. 290-291. o. 

71 Valószínűleg Dessewffy Vince (1824-1886), cs. kir. hadapród a 34. (Porosz) herceg gyalogezred 1. 
zászlóaljánál, 1848. szept. 27-től hadnagy, okt. 19-től főhadnagy alakulatánál, 1849. jan. 28-án áthelyezik a 
69. honvéd zászlóaljba, febr. 20-tól százados ugyanitt. Besorozzák. Életrajzát 1. Bona, 1988. 170. o. 

72 Azaz köröztesse. 
73 Heley (Hell) Ignác (János) (1818-1888), kilépett cs. kir. főhadnagy, ekkor a 14. honvéd zászlóalj száza

dosa, később a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 3. (Hont-Esztergom megyei) zászlóaljának őrnagya, 
majd alezredes a 17. huszárezredben. Rövid ideig tartó fogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 171.0. 

74 Innen valószínűleg kimaradt: minden század. 
75 Matkovics János (1825-1888), jogász, 1848. szept. 11-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nem

zetőrség 2. zászlóaljában, 1849. jan. 30-tól főhadnagy az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, zászlóalj
segédtiszt, aug. 30-tól százados. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 396. o. 
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Vezéri parancs 
Az elől őri szolgálat már újra rendeltetvén az A sáncot a harmadik zászlóalj őrzi, és azért vas

pálya melletti malomban két százada, az országút mellettiben 4 százada elszállásoltatik; azon meg
hagyással azonban, hogy ágyúfedezési csapatot, főőrt és szükséges őrszemeket tartson és megtá
madás esetében első osztálya esetében fele a sáncba, második a második76 a sánc megetti völgybe, 
a harmadik a malom és híd vedére álljon ki. Viszavetése esetében pedig minden hídokat 
járhatlanná teend. 

A második [zászlóalj] 4-ik malomba szállásoltatott azon ...[Kb. 6 további sor olvashatatlan] 
A IV-ik zászlóalj a vár körüli épületekbe szállásoltatott azon utasítással, hogy riasz jelre a várt

éren kiállítva, további parancsot gróf Lázár vezérőrnagy úrtól vegyen. 
A kenyér illetőség kiszedése mindenkor hadtesti parancs értelmében zászlóaljonként, a felügye-

lési tiszt, őrmester és minden századbeli altiszt jelenlétében, és egy orvos közben jártával történ
jék, az altisztek fegyveresen végzik ezen szolgálatot. 

A századok számadásai szeptember és október holnapokra, holnapután reggeli 7 óráig a zász-
lóalji parancsnokok személyes felelősség terhe alatt ide beküldendők.-

Az orvosi szemle századonként a legszigorúbb pontossággal holnap bevégzendők; erre a főor
vosok által Kanka Károly törzsi főorvosnak,77 a Mihály kapu alatti Rák című gyógyszertárba 
eredményerői jelentést teendő lészen.-

A fegyverek kicserélését a zászlóaljak úgy intézzék, hogy mindegyiknek amennyire lehet, egy
forma fegyverei és töltései legyenek; holnap estvére pedig jelentést küldjenek be, kinél minő fegy
ver és mennyi töltés legyen.-

Minden zászlóaljnál holnap egy fegyverügyelő tiszt neveztessék, kinek a fegyver javíttatása és 
jó karbani tartása kitűnő gondjául tétetik: - minden századnál pedig vezettessék egy fegyverjavíta-
tási jegyzőkönyv, melyben a javíttatás ideje, száma, hiánya és költsége kimutatandó, a hó végével 
az őrnagyok látazásával78 benyújtandó fegyver javítás mutatkozván, mindenkor az érdeklett fegy
verügyelő által megvizsgálandó és eszközlendö; - a javíttatott pedig csak akkor a századokhoz 
vissza viendők, ha a javíttatásnak helyessége általa a könyvbe bizonyíttatott. 

A töltések megkívántatósága szinte holnapig bejelentendő. A századok figyelemmel légyenek 
arra, hogy vitézeik holnap szerezzék meg a fegyver tisztogatásra szükséges olajt, vasport, tégla
port, és bőrrel bevont fácskát úgyszinte fegyvercső dugaszt és gyakorlati töltést és a fa kovát. 

A töltések fegyverekből kihúzandók, a fegyverek kívül és belől tökéletesen kitisztítandók 
dők, míg ellenséges ... [Kb. 10 további sor olvashatatlan] 

A Hadügyminisztertől beérkezett toldalék szabályok a magyar nemzeti honvéd sereg rendsza
bályaihoz minden zászlóaljnak egy-egy példányban, és Görgei tábornok tegnapi napon kelt 22. 
szám alatti szökevények elleni rendeltettek79 7 példányban kiadattak. 

Valószínűleg tollhibából szerepel kétszer. 
Kanka Károly (1817-?), segédorvos a bécsi szemészeti klinikán, 1848 nyarán a dunántúli nemzetőrség 

főorvosává nevezik ki, 1849 márciusától törzsorvos. Életrajzát 1. Antal - Zétény 145. o. 
Láttamozásával. 
„Katonák és nemzetőrök! - Miután a tábori fővezérségnek tudomására jutott, hogy legújabb időben 

számos szökési esetek adták magukat elő, sőt, a szökés már-már lábra kap: kéntelen az összes hadseregben a 
rögtönítélő hatalmat mindazon egyénekre kiterjeszteni, kik engedelem nélkül kirendelt helyeiket elhagyni és 
ezáltal a szökés bűnét elkövetni merészelnék. A rögtönítélő katonai törvényszék alá esik tehát minden szőke-
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Zászlóalj i parancs 
Minthogy betegség következtében zászlóalj vezérletében hátráltatva vagyok, Zmeskál József 

százados80 pedig magát a zászlóalja81 ezúttal felmentetni kérte, Nagy János, a harmadik századbani 
százados82 úr a zászlóalj vezérletével pedig addig míg egészségem helyre áll, ideglenesen megbí
zom. 

Kelt Pozsony, nov[ember] 4-ik 848. 
Gróf Zichy Manó őrnagy 

Dunántúli mozgó hadsereg 2-ik zászlóalj i parancs 
Kelt pozsonyi táborban, november 5-én 848. 
Gróf Zichy-Ferraris Manó zászló[alj] parancsnok úr gyengélkedése következtében zászlóalja 

vezérletét mai napon által vettem, mely köztudomásul tétetik. 
Ma délután bevégzett ebéd után minden századnál zászlóalj i orvos úr szemlét tartand, hol min

den nemzetőr, őrmestertől lefelé, minden személy válogatás nélkül a századbeli százados jelenlét
ében az őrmester által olvasott név lajstromból előszólítandó és vizsgálandó. - A századi számadá
sokat, még ma átadandók. 

Végtére a már több ízben vezér parancsnok által megtiltott táborbani önkéntes lődözői ujjonti 
kemény büntetés alatt megtilttatik, egyszersménd meghagyatik a század parancs[nok] úrnak, hogy 
a parancs nem csak a századoknak kiadassák hanem ez végre is hajtassák, nem különben szemé
lyes felelőségre tetetik. 

Nagy János helyettes parancsnok 

Hadsereg parancs, nov[ember] 6. 848. 
Az első őröknek megparancsoltatik, hogy minden Ausztria felől jövő embert feltartóztassák, 

átvizsgálják, minden írásait elvegyék egészlen gyanútlanok visszautasítassanak a gyanúsakat 
v[agy] azok, akik magukat menekvöknek mondják, a főhadi szállásra késértessenek, ha pedig 
feg[y]veres csapatok érkeznek, azok minden esetre fegyvereikkel együtt a tábornok úrhoz vitesse
nek s egyszersmind szigorúan rendeltetik ... szállítmányok légyen az gabona, só, marha ... 

[Kb. 8 további sor olvashatatlan] 

vény, tiszti rang vagy nemzetiség tekintete nélkül, mihelyt Magyarországnak hűséget esküdött". Nyomtatvány. 
MOL 1848-49. és emigrációs nyomt. d. sz. T/22. Magyar és német nyelven. Fogalmazványa: MOL Görgey-lt. 
Hadparancs-jkv. No. 22. 

0 Zmeskál József (7-1863. febr. 1.), volt hadfi, ügyvéd, 1848. szept. 11-től százados a dunántúli 2. önkén
tes mozgó nemzetőrzászlóaljban, 1849. jan. 30-tól az ebből alakult 70. honvéd zászlóaljban. Komáromban 
kapitulál. Életrajzát 1. Bona, 1988. 674. o. 

1 Innen valószínűleg kimaradt: parancsnokságától. 
2 Nagy János (1808-?), volt cs. kir. huszár őrmester, 1848. szept. 11-től százados a dunántúli 2. önkéntes 

mozgó nemzetőr zászlóaljban, 1848. nov. 4-től néhány napig a zászlóalj ideiglenes parancsnoka. Nov. 25. 
előtt elhagyja a zászlóaljat, 1849. febr. 5-től főhadnagy a 13. (Hunyadi) huszárezrednél, később al-, majd fő-
százados ugyanitt, aug. 20-tól őrnagy és a komáromi hadsereg szekerészkarának parancsnoka. Komáromi 
kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 249. o. 
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Miután a tüzérség-, lovasság- és sorkatonáknál több egyén hibázik, felszólíttatnak a zászlóalj
parancsnokok azon egyéneknek névsorát, kik a fent nevezett osztályok egyikébe v[agy] másikába 
menni óhajtanának, feljegyezni és a főhadi parancsnok karhadi irodájába azonnal felküldeni. 

Liptay őrnagy83 úr az egész hadseregnél fegyver fővizsgálónak kineveztetik, minden zászlóalj 
parancsnok urak oda utasíttatnak, egy jegyzéket fegyvereikről beadni, melybe kimutatva légyen 
milynemü fegyverek a zászlóaljnál találtatnak és ezen jegyzék a hadi irodába holnap délig beadan-
dók. 

A zászlóaljaknak újólag figyelembe hozatik, hogy minden egyén, mely puskáját kisüté, legke
ményebben lesz megbüntetve, tiszt urak felszólíttatnak a parancs áthágót töstént elfogatni és fel
sőbb helyre bejelenteni 

Vürtenberg-84, Sándor-, Vilmos-85 és Miklós-huszárezredek azonnal egy lórészadásba gyakor
lott tisztet rendeljenek 

Felszólíttatnak tisztek és altisztek a seregekben, hogy minden egyén, mely az Austria Pionier 
oskolába86 valami hadi intézetbe nevelkedett, magokat töstént a vezér hadi irodába Kazinczy Gá
bor [Lajos] kapitánynál jelentsék be, mely nekem azután elől vezetendi. 

Minden vitéz tudja, mily fontos szinte a hadi testület és én azt várom el mindenkitől, hogy 
igazi érzelem a hazáért, úgy szeretetet ezen dicső testületben szívén viselje, hogy ő mindaztat, ami 
az ország javára és a mi seregünk becsületét elölmozdítja, serénységgel elölragadja és engem ezen 
igaz nehéz munkába, a hadi sereg rendezésével igen elősegíteni fog. 

Görgei fővezér 
Jelnév András jelszó Adony, hadi zaj pú, Garnisons inspector87 Horváth őrnagy.88 

Zászlóalj i parancs 
A létszám kimutatása egy oldalán, a másik oldalon pedig a név szerénti kimutatás minden nap 

regveli 6 órára okvetlen beküldessen ,a parancs teljesítésere felszólíttatnak a százados és őrmester 
urak. Tábori felügyelőség Nagy János százados, felügyelési tiszt Ballai hadnagy.89 

Azon nemzetőri zászlóaljak, melyek honvéd zászlóaljakká alakultak és alakulnak valószínűleg 
...kel egyetemben fognak áttetetni egy általa kinevezendő 

[kb. 8 további sor olvashatatlan] 

Liptay (Hrobony) Ferenc (1814-?), kilépett es. kir. hadnagy, legmagasabb rangja honvéd alezredes, 
hadosztályparancsnok. Várfogságot szenved, 1869-ben reaktiválják. Életrajzát 1. Bona, 1987. 223. o. 

84 Helyesen: Württemberg. 
85 A 10. (Vilmos) huszárezred. 
86 Az 1811-ben alapított korneuburgi, majd 1828-ban Tullnba áthelyezett utászkari iskolában 

(Pionierkorpsschule). 
8 Helyőrségi felügyelő tiszt. 
88 Horváth Pál, honvéd őrnagy, a dunántúli 4. (nógrádi) önkéntes mozgó zászlóalj (később 62. honvéd 

zászlóalj) parancsnoka. 1849. márc. 22-én Görgei szolgálati vétség miatt elmozdítja. Életrajzát 1. Bona, 1987. 
176.0. 

89 Helyesen: Barlai Ede, 1848. szept. 11-től hadnagy, nov. 29-től főhadnagy a dunántúli 2. önkéntes moz
gó nemzetőr zászlóaljban. 
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...tiszt urak minden külömbség nélkül kötelesség- és becsületérzésnél fogva, hogy minden így 
netalán nálok lévő álladalmi fegyvereket Lázár tábornagy90 úr lakására (Primáši palota) azonnal 
átküldjék, hol azokat Liptay őrnagy úr általveendi, kik e parancs dacára álladalmi fegyvereket to
vább is magoknál tartogatnának és ez később kitudódnék, mint az állodalmi javak elrejtegetöi, hadi 
törvényszék elé állíttatnak 

A zászlóaljbeli parancsnokoknak újólag meghagyatik, hogy ugyanazon egyének kik akármine
mű zsarolásokat követnek el a lakosságon, v[agy] akár az álladalmi, akár a város, v[agy] egyesek 
birtokába bármi kárt merészelnének, letartóztassanak és a legszigorúbb büntetés végrehajtás végett 
jelentés mellett azonnal átadassanak. 

A magyar királyi hadügyminiszter rendelete következtében a magyar sorezredbeli parancsnok 
urakkal tudatik, hogy ezentúl az országon kívül lakó ezredesi tulajdonossággal91 semminemű, az 
ezredet érdeklő levelezésbe ne bocsájtkozzanak, és a megürült tiszti állomásokra kinevezendő 
egyének ügyében egyedül csak a m[agyar] kirjalyi] hadügyminiszterhez folyamodjanak. 

Lázár tábornagy úr az egész gyalogság egész92 felügyelőjévé neveztetik ki ezennel, és minden 
zászlóaljbeli parancsnokok jelentéseikkel, melyek az alájuk rendelt katonaság felfegyverkeztetését 
illetik hozzá utasíttatnak. 

Jelnév Géza, jelszó Gyöngyös, tábori zaj csitt. Válbert [Waldberg] őrnagy93 Garnisons 
Inspector 

Görgei fővezér 

Vezéri parancs 7-ik 9-ber 848. 
Második zászlóalji főorvos Karsay Lajos94 győri hadikórház igazgatójának kineveztetvén, he

lyébe alorvos Bodó95 főorvosnak kineveztetik 
Második zászlóalj volt főhadnagy Hetesi Lajos helyébe, ki minden engedelem nélkül, nem 

tudni hová, eltávozott Vörös Benő főhadnagynak96, ki jelenleg mint ideiglenes segéd tiszt műkö
dik, kineveztetik. 

Helyesen: tábornok (vezérőrnagy, Generalmajor), s nem tábornagy (Feldmarschall). 
A es. kir. ezredeket a csapatnemeken belül sorszámmal és névvel látták el. Az ezredek általában egy-egy 

tábornok, az uralkodóház valamelyik tagja, vagy kiemelkedő külföldi személyiségek (általában uralkodók, 
vagy uralkodóházak tagjai) nevét viselték. Az illető személyt nevezték az ezred tulajdonosának. Az ezredtulaj
donosság bizonyos (korlátozott) adminisztratív jogokkal járt, de az ezredtulajdonosnak nem volt joga bele
szólni pl. az ezred alkalmazásába. 

" Valószínűleg tollhibából szerepel itt is a szó. 
93 Waldberg Károly (1797-1884 után), kilépett cs. kir. őrnagy, 1848. szept. 27-től honvéd őrnagy, a 15. 

honvéd zászlóalj parancsnoka, 1849. jan. 22-től dandárparancsnok a feldunai hadtestben, máj. 1-től alezredes, 
jún. 2-től ezredes, a hadügyminisztérium táborkari osztályának vezetője. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. 
Bona, 1987. 334. o. és Gelich III. 437. o. 

94 
Karsay Lajos (7-1860), orvos, sebészdoktor, Karsay Sándor evangélikus püspök öccse, a dunántúli ön

kéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának főorvosa, majd a győri katonai kórház főorvosa, a város elfoglalá
sa után követi a honvédsereget. Életrajzát 1. Antal - Zétény 146. o. 

Helyesen: Bódy József (1822?-?), sebészorvos, 1848. szept. 1-től a dunántúli önkéntes mozgó nemzet
őrség 2. zászlóaljának alorvosa, nov. 7-től főorvosa, 1849. márciusában kinevezik a 17. honvéd zászlóaljhoz, 
1849. aug. 7-től az 57. honvéd zászlóalj főorvosa. Életrajzát 1. Antal - Zétény 101. o. 
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Ugyan második zászlóalj 6-ik századbeli és saját kérelmére elbocsájtott [Mihálkó Zsigmond] 
főhadnagy helyébe Mórocz Kálmán második [zászlóalj ... századbeli] alhadnagy97 főhadnagynak 
kineveztetik. [Kb. 6 további sor olvashatatlan] 

... [laka]tos, asztalos mesterséget tudó vitézek, nem kívánnak-e oda belépni, az ajalkozók98 

pedig Kazinczy százados úrnak áltadandók lévén, átadás és átvétel bizonyítvánnyal ellátva, ma 
délután 2 órakor herceg Grassalkovits udvarába nékem bemutatandók, honnét a vízi kaszárnyába 
átvezettetni fognak. 

A második zászlóalj parancsnokának 
Kosztolányi m.k. alezredes 

Hadsereg parancs 9-ber 8-án 848. 
A hadi munkálatok és szolgálat folyón99 kiegyenlítésére elkerülhetetlenül szükséges, hogy az 

összes hadsereg testülete állandó tagokra osztva, az utóbbiak maradandó parancsnokáig által 
anyagilag szabályozva és személyes befolyások által a kiképezettség fokára vitessenek, mely az 
időhiány dacára a csatatéreni használhatóságokat biztosítja. 

Az egész hadi testület 3 hadosztály- és két dandárságra osztatik, amint ez az ide mellékelt csa
tarendből (ordre de bataille) látható, melyek a mostani elhelyezés alapján tervezve, tettleg is nagy
részt fennállanak.100 A hadosztály- és dandár főnökök, ennél fogva kötelességöknek ismerendik az 
alájok rendelt csapatot és ezek elhelhezéseik felyett őrködni azoknak jelentéseit (Rapporte) napon
ként öszvegyüjtögetni, és délelőtt az egészet a karhadi segédségnél (Korps-Adjutante)101 az összes 
állomány kimutatásával egyött beküldeni. 

A napi parancs általtételére102 mostaniul fog[va] a hadosztály- és dandárfőnökök csak segédjei
ket fogják d[él]u[tán] 3 órakor a karhadi irodába küldeni és a kapott parancsokat önnön rendeleti
ekkel kiegészítve fogják az alájok rendelt csapatoknak további végrehajtás végett átköldeni. 

Egyes osztályok az egyik dandárságból a más dandársághoz áthelyhezései v[agy] bésorozásai 
lehetségek mellőztetni fognak, és csak egyedül karhadi parancsra fognak megtörténni 

A dandároknak a haza és a hadsereg... [kb. 8 további sor olvashatatlan] 
...a kötelesség érzet, és igaz haza szeretet ápolására a parancsnokok fáradozásait az érdem 

eredményével fogja megkoronázni 
Görgei tábornagy 

Vörös Benő (1823-?), ügyvéd, 1848. szept. 7-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. 
zászlóaljánál, nov. 7-től főhadnagy ugyanitt, majd 1849. jan. 30-tól százados az ebből alakuló 70. honvéd 
zászlóaljban,. Komáromi kapituláns. Életrajzát I. Bona, 1988. 652. o. 

97 Mórocz Kálmán (1815-1883), volt cs. kir. hadfi, vármegyei hivatalnok. 1848. szept. 11-től hadnagy a 
dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljánál, nov. 7-től főhadnagy ugyanitt, majd az ebből alakuló 
70. honvéd zászlóaljban, 1849. szeptemberétől százados. Komáromi kapituláns. Életrajza: Bona, 1988. 423. o. 

98 

Ajánlkozók. 
Folytonos, folyamatos. 

100 A feldunai hadtest nov. 9-i harcrendjét I. HL 1848-49. 3/192. 
01 Hadtest-segédtiszti hivatal. 
" Helyesen: általvételére. 
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A dandárságok felszólíttatnak, hogy az orvosi egész személyzetről, név és hivatalbeli jegyzékek 
készítessenek azon megjegyzéssel, vajon minő oklevelekkel bírnak az egyes orvosok, továbbá 
mennyire vannak az egyes zászlóaljak orvosi és sebészi mű- és gyógyszerek tekintetében. Ezen je
lentések mihamarább a karhadi irodába beadandók. 

Nehogy üdő viszontagságai v[agy] más ártalmas behatások végett csekély bajok káros követke
zéseket vonjanak magok után, az egész hadsereg minden egyes ember kötelessége leend, ha 
hasrágás- v[agy] hasmenésbe szenvedne, baját az illető orvosával azonnal tudatni, ki az egész fi
gyelmét az érdeklett baj elhárítására fordítani el nem mulasztandja. 

Továbbá felszólíttatnak a dandárparancsnok urak kik az eléjök rendelt zászlóaljat, v[agy] csa
patok elhelhezéseit a kiadott parancs dacára még be nem jelentettek, azt önnönd lakások feljegyzé
se mellett, azonnal a karhadi irodába küldjék. Jelnév Miksa, jelszó Miskolc, hadi zaj bizi, 
Garnisons-Insp[ector] Buttler József őrnagy.103 

Hadsereg parancs, november 9-ikén 848.104 

Egy általam a magyar105 honvédelmi magyar bizottmány elébe lett terjesztett terv szerént a ha
dapródság (Kadetenthum) a magyar hadseregbe megszűnik,106 én pedig előlegesen megszüntetem, 
ennél fogva a porosz h[erceg] 34. számú gyalogezredhez107 apródul ajánlott egyén, Bárdosi And
rás, Gyulás Béla, ha akarnak az ezredhez közvitézül álljanak be további előmenetelére a tér érdem 
szerént amiatt nem kevésbé marad nyitva előtte. 

Bárki a táborbul eltávozik, ha rendes elbocsátó levéllel ellátva nincs, mind szökevény fog meg
büntettetni. 

Miután ezen holnap kiadott108 dacára előfogatosok le-letartóztatnak, újólag meghagyatik, a zász
lóaljaknak, hogy egyes személyeknek, hogy a kiadott parancshoz tartsák magokat, mert azon esetben, 
ha netalántán nálok előfogatosok találtatnának, a szigorú felelős[ség] terhe egyedül őket illeti. 

Az egész hadseregnek újon kihirdettetik, hogy az állodalom, által kiosztandó 3/4109 húsért a le
génység jutányos ár 2 xp."° naponként levonatni parancsolt[atik] zászlóalj parancs
nokok kötelesek a helybeli pozsonyi... [kb. 8 további sor olvashatatlan] 

...fegyver mesternek, és azon kívül az egész zászlóaljnak egy főfegyvermestert kineveztetni 
rendeltetik és ezeknek kötelességük leend a fegyvereken minden hibát megvizsgálni a hibákat fel-

1 Helyesen: Buttler, Alexander (1818-1890), kilépett es. kir. főhadnagy, 1848. szept.-ben az Ung vár
megyei önkéntes mozgó nemzetőrök őrnagya, nov. 26-tól a részben ezekből alakult 54. honvéd zászlóalj őrna
gya, 1849. jan.-tól dandár-, jún. 20-tól hadosztályparancsnok. A szabadságharc leverése után Bajorországba 
száműzik. Életrajzát 1. Bona, 1987. 119. és 410. o. 

104 A parancsot valószínűleg Görgei írta alá. 
Valószínűleg: magas. 

1 Kossuth 1848. nov. 30-án rendelte el a hadapródi (hadfi, kadét) fokozat megszüntetését azzal, hogy a 
hadapródokat „érdemeik szerint" altisztté lehet előléptetni. Közli KLÖM XIII. 596. o. 

1 A 34. (Vimos porosz herceg) gyalogezrec 
ben, a 3. zászlóalj a bánsági hadszíntéren harcolt 

Helyesen: ezen 
Kimaradt: font 

107 A 34. (Vimos porosz herceg) gyalogezrednek ekkor az 1. és 2. zászlóalja szolgált a feldunai hadsereg-
I 
Helyesen: ezen holnap -én kiadott rendelet. 

110 Krajcár. 
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jegyezni és azon jegyzéket a zászlóaljbeli főfegyvermesternek, általadni, aki is a beadattak való
ságárul meggyőződvén, minden hó végével beadja a jelentést, és az egész jegyzéket egészről 
Liptay úrnak előterjesztetik. 

Fő fegyvermesternek kinevezett tisztek úgyszinte a zászlóalji parancsnokok is jövő szombaton 
9 órakor az én szállásomon megjelenni tartoznak. 

Lázár tábornagy 

9. Vezéri parancs 
A II. zászlóalji segédtiszt Purgli1", minekutána négy holnapig szolgált, egy újoncot állított, 

saját kérésére haza bocsátatott. 
A zászlóalj parancsnokoknak meghagyatik, hogy a szőlőkbe okozható károkra nézve tett rendeletek 

kihirdessenek, remélvén egyszerismind azt, a seregben a vétkes tett, élőnkbe nem adandja."2 

Kosztolyáni [sic!] alezredes és dandár 

Zászlóalji parancs a három malom völgyi malom táborban éjjeli 11 órakor 
A hadi sereg parancs következtében rendeltetik, hogy minden században a parancsnok, főfegy

vermesternek pedig Kozma János113 neveztetik ki, úgyszinte hadi parancsban adatott ki, nem kü
lönben minden században adassék ki, hogy akárminő kár tétetik a szőlőben v[agy] akárhol köteles
ségül tetetik azon gonoszt a századnál bejelenteni. 

A naponkénti hús árát per 3/4 U114 2 xp. adatik, még ezen pénz v[agy] zászlóalji parancsnokiul v[agy] 
pedig az élelmezési tiszt úrtól beszedetik, a századok pénztárába lészen beteendő. Ágyúőröt ád 4. század 
fél századot. 4. század Görgeihez ordináncot 5. Kosztolányi, inspectios tiszt. Nagy Sándor.115 

Hadvezér parancs, nov[ember] 10-én 1848. 
A dandár[nok] urak felszólíttatnak minden egyes zászlóaljak kötelességükké tenni miszerint ezek 

(még a szolgálattevő is) naponként egy ordináncat a főparancsnokság karhadi irodájába küldeni. 
Újólag ismételtetik a már kiadott parancs, miszerént az osztályfőnökök116 és egész117 dandári 

parancsnokok kötelességökké tétetik hollakjokat feljegyezve a karhadi irodába küldeni Jelnév 
Konrád, jelszó Késmárk, tábori zaj két taps, Garnison Inspectios mint tegnap. 

111 Purgli Sándor, 1848. szept. 16-tól hadnagy, segédtiszt a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. 
zászlóaljában. 

112 Ti. a vétkes tett elő nem adja magát, azaz nem fordul elő. 
Kozma János, 1848. szept. 11-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában. 

114 Font. 
Helyesen valószínűleg így hangzik: Ágyúőröt ád 4. század fél századot., Görgeihez ordináncot 5. szá

zad, inspectios tiszt Nagy Sándor. - Kosztolányi 
Itt: egységparancsnokok. 
Valószínűleg: egyes. 
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A hadosztályparancsnokok az osztály főnököknek szoros kötelességükké tennék arra ügyelni, 
hogy a legénység takarodó után szállásából el ne távozzék. 

A takarodó a főőrhelyre kísértetik... [kb. 6 további sor olvashatatlan] 
... a dandár[nok] urak azon jegyzékekből egy zászlóalj önkénti fő jegyzéket szerkezendnek és 

nekem holnap d[él]u[tán] 3 órakor bényujtandják 
Mivel egy zászlóalj sincs egyszeribb118 fegyverekkel ellátva, és az által mind a fegyver gyakor

lati, tanítói, mind mind [sic!] fegyver főhíja az ütközetben igen nagyon néha gátoltatik, szükséges
nek látom minden zászlóaljat egynemű fegyverrel ellátni. Ezen terv kivitelére szükséges, minden 
zászlóalj fegyverei nemét azaz hány kohás, csappantyús hosszú v[agy] rövid szuronyos puskával 
van ellátva. Ezen jegyzékeket a zászlóaljak holnap a dandár[nok] uraknak külön szám szerént 
minden hiba nélkül beadandják. 

Tudni való, hogy a kórházba lévő betegek fegyverei is ide számítandók Ezen alkalommal a fent 
érdekelteket felszólítom bármi fokon álló honvédőjét minden rendeletet a szónak teljes értelmében 
azonnal minden haladék nélkül és pontosan teljesíteni. 

Vezéri parancs, nov[ember]10. 848. 
Kosztolányi Péter százados"9 az okt. 11-től mostanáig élelmező tiszt [két szó olvashatatlan] 

ügyes szorgalommal és pontossággal vette folyó hó 1-étől az 1. zászlóalj 5-ik120 parancsokságával 
felruháztatik, minek folytán ott létszámba veendő egyébként pedig további rendeletig a vezéri 
törzsnél hivataloskodik. 

Novembfer] 6-ról kelt dandári parancs értelmében a dunántúli önkéntes 4-ik zászlóalj honvé
dek honvédekké átalakulása m[eg]engedtetett,121 ezen zászlóaljak kiegészítése tekintetéből követ
kező egyének az illető zászlóaljak közt kölcsönösen adandó átvevési és átadási vevény mellett be-
sorozandók, és ugyan őrmestert Babsi Sándort l-ő zászlóalj l-ő századbeli, Tremmel Lajos 2-ik 
zászlóalj 4-ik századbeli tizedes előléptetéssel, Bangád Gábor 4. zászlóalj l-ő századbeli tizedes, 
Szarka János és Németh János 2-ik zászlóalj 4-ik századbéli, mind ketten közvitézek előléptetés
sel, Pintzker Antal Antal [sic!] 2-ik zászlóalj 6-ik századbéli 

Feldunai hadtest parancsokságát122 folyó hó 10-étől 89-ik számú rendelet folytán123 az illető 
parancsnokságoknak meghagyatik egy tizedest egy szabadossal és 6 közvitézzel Kismarton város-

Itt: egyforma. 
119 Kosztolányi Péter (1807-1848), szolgabíró, önkéntes nemzetőr százados. A dec. 2-i magyarfalvai ütkö

zetben szerzett sebébe hal bele. Életrajzát 1. Bona, 1988. 693. o. 
1-0 Kimaradt: század. 
1-1 A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 4. zászlóalját a Tallián Károly őrnagy vezette somogyi ön

kéntesek három százada alkotta. Ebből alakult meg a 46. honvéd zászlóalj. Az önkéntesek később kiállított 
századai Perczel Mór tábornok muraközi (majd Mura-menti) hadtestéhez kerültek, s Perczel többek között 
ezekből alakította meg a 60. és 61. honvéd zászlóaljat. A 46. honvéd zászlóaljat csak 1849 januárjában Komá
romban egészítették ki teljes létszámra. Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalai Gyűj
temény, 36/11. Zalaegerszeg, 1995. 69-70. o.; MOL KPA 530., Komáromi ir. 1. csomó, 6. tétel. Weitzenbreyer 
főorvos tábori orvosi jelentései, 1849. jan. 30. 

"" Helyesen: parancsnokságának. 
1-3 „Ön ezennel megbízatik, hogy zászlóaljainak előőrsön álló legénységét értesítse, miszerint a városból 

senki sem mehet vagy utazhat ki a térparancsnokság által láttamozott útlevél nélkül, a városba bejövök pedig a 
legalaposabban megvizsgálandók". MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 89. Eredetije német. 

— 243 — 



ához elküldvén, a városi tanács közbe jöttével azt ott átveendő szökevényeket fegyverek közt rög
tön ide kísértesse. 

Folyamodó Séllei József hátirattal ellátott kérelme az itteni helyrevaló utasítás végett kiadatik. Folya
modó Tóth János 2-ik zászlóalj őrvitéz kérelme hasonló célbul kiadatván, nem különben 2-ik z[ászló]a[lj] 
Kováts... György tizedes szabadság levelek kézbesítendők]. [Kb. 6 további sor olvashatatlan] 

Hadosztály parancs november 11-én 848. 
Azon zászlóaljak, vagy kisebb osztályok, melyek nagy töltésekkel ellátva és elegendő töltények 

nincsen utasíttatnak azon szükségletet holnap délig Psotta tüzér őrnagy124 úrtól nyugtatvány mel
lett kivenni. 

Lázár tábornagy m. k. 
Holnap reggeli 9 órakor minden törzstisztek jelenjenek meg a Görgei vezérnél 

Vezéri parancs 9-ber 1 l-e 848. 
Az illető parancsnokságoknak meghagyatik, hogy mint saját, mind pedig zászlóaljakhoz tartozó 

egyéb főtisztjeik lakásait holnap déli 12 óráig ide hozzám Görgei tábornagy úrhoz leendő felter
jesztés végett bemutassak 

Minden zászlóalj egy tizedest parancs vártául Görgei tábornagy úrhoz naponta 12 órakor fel-
váltandót küldjön 

Második zászlóalj parancsokságának meghagyatik, hogy 5-ik századbeli önkéntes őrvitéz 
Furman Sándor125 hadbírói segéd kötelesség végett hozzá mennél elébb beküldje. 

Második zászlóalji Fehér Sándor, l-ő zászlóalji Bétsi Sándor, 2-ik zászlóalji Benke Gergely, 
nemkülömben [sic!] Benedek Márton, Varga György, Márton János és Balassa László folyamodók 
leveleik, illető parancsnok uraknak azzal adatik ki, miszerint világosítsák fel őket, hogy a mostani 
körülmények közt el nem bocsájthatók. Gondjává tétetvén egyszersmind a parancsnokságoknak 
miképpen általok hátirattal lesznek jövőre, a helyes okokkal támogatott folyamodások ellátandók, 
egyébként pedig itt azok el nem fogadtatnak 

Tapasztaltatván, miképpen az előőrökön lévő vitézek különösen a jelszót, jelnevet illetőleg 
nem tudják, mi annak következménye, hogy a rendelet értelmében ezt magyarázó oskolák kellőleg 
nem tartódnak, ennek folytán a parancsnokságok oda utasíttatnak, hogy az említett oskolák pontos 
megtartása által ebbéli hiány pótoltassék. 

Az illető parancsnokságoknak meghagyatik, miképpen segédjeiket vezéri parancs átvétele vé
get holnap 3 órára küldjék hozzám. 

Psotta Móric (1807-1863), cs. kir. tüzérfőhadnagy, 1848. júl. 6-tól honvéd százados, okt. 19-től őr
nagy, a feldunai hadtest tüzérparancsnoka, 1849. jan. 28-tól alezredes, márc. végétől, a fősereg tüzérparancs
noka, máj. 27-től ezredes. Várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 273. o. és Csikány Tamás: Psotta 
Móric honvéd ezredes. Budapest, 1993. 

125 Furman Sándor, a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóalj 5. századának közvitéze, a had
ügyész hivatalban írnok, nov. 17-től őrmester. 
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Első szám 6 fontos gyalog[ütegnél] ... szolgáló Mezei József, ki beteg állapotja... [kórjházba 
hátra maradott... [kb. 6 további sor olvashatatlan] 

Zászlóalj i parancs 
Görgei tábornok úrnak rendelete folytán holnap regvei 9 órára Kozma János főhadnagy126, Kis 

János bogárdi születés, kinek társát Virág Jánost az olasz katonák127 megölték, holnap regvei 8 
órára Enesel [Ensel] Károly hadbíróhoz128 vízi kaszárnyába beküldendő lészen 

Felszólíttatnak a századok melyek jelentéseiket még bé nem adták, hogy a ruha szükségletről, 
úgy szinte a fegyverek szükségletéről és mennyiségéről jelentésöket holnap 8 órára megtegyék 

Smeskál [sic!] József 
helettes parancsnok 

Hadtesti parancs, novem[ber] 12-e 848. 
Minden zászlóaljaknak meghagyatik, miképpen haladék nélkül egy tiszt urat, fegyverfelügyelőt 

kinevezni, nevét egy jelentésbe tudtomra hozza, ezen kinevezett fegyver felügyelő Pozsony körül 
tanyázó osztályokból holnap d[él]u[tán] két órakor Liptay őrnagy úrnál megjelenjen, mostan hiá
nyos fegyverek megjavításával és későbbi rendbetartásával szükséges utasításokat fog kapni. 

Azon zászlóaljak, amelyek a Honvédi Bizottmány elnöke Kossuth Lajos úr által a sereg[nek] 
m[eg]adott egy napi díjt fel nem vették, nyugtatványok mellett Bónis királyi biztos129 úr által utal
ványozva Ve[n]inger főpénztárnok130 úrnál azonnal felvehetik. 

Jelnév Gergely jelszó Gömör, tábori jel egy taps. 
Görgei 

November 12. 848. Vezéri parancs 
Csányi k[irályi] biztos úrhoz beadott folyamadások131 tapasztaltatott, miképpen a katonaság 

által a szőlőkben többnemű károk okoztattak, minek folytán meghagyatik különösen a százados 

" Kozma - a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának nov. 25-i névsora szerint -hadnagy volt 
127 Ezek valószínűleg a 23. (Ceccopieri) gyalogezred magyar oldalra átállt katonái voltak, akikből Újházi 

László kormánybiztos a Frangepán-csapatot alakította. A csapat a lipótvári várőrség soraiban kapitulált 1849. 
febr. 2-án. 

128 (Réső-)Ensel Kálmán (1823-1882), ügyvéd, 1848. szept. 20-tól a dunáninneni önkéntes mozgó nem
zetőrség hadbírója, honvéd hadnagy, később főhadnagy, majd százados, a feldunai (később VII.) hadtest 
fóhadbírája. Életrajzát 1. Bona, 1988. 192. o. 

129 Bónis Sámuel (1810-1879), a reformellenzék tagja, 1847^18-ban Szabolcs vármegye követe, 1848-
49-ben a megye löki kerületének képviselője, az igazságügyminisztérium osztályigazgatója, 1848 szeptembe
rétől dec. végéig országgyűlési biztos a feldunai hadsereg mellett, 1849. jan. 16-tól Szabolcs megyei kor
mánybiztos, 1849. júl. 6-tól a feldunai hadsereg teljhatalmú országos biztosa. Várfogságot szenved. 

130 Wéninger (Veninger) Ferenc, a pénzügyminisztérium „díjazó hivatalának" vezetője, majd 1849 január
jáig a feldunai hadsereg tábori főpénztárnoka. 

131 Helyesen: folyamodásokból. 
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urak olyképp intézkedjenek, miképpen ez jövőre elháríttassék, ellenkezőleg a következő károkról 
ők lévén felelősek. 

2-ik zászlóalj parancsnokának f[olyó] h[ó] 12-ről kelt levele folytán illető parancsnok úr tu-
dósíttatik, hogy még Bene János segédtiszt132 úr a honvédekhez át nem soroltatik s ilyképp a 
zászlóalj i létszámból ki nem töröltetik, helyébe más nem nevezhető. 

2-ik zászlóalj i parancsnokságnak meghagyatik, hogy elbocsájtását kérő Károli önkéntes részére 
egy úti levelet készíttessen, s aláírás végett bemutassa Nagy János százados úrnak. 

2-ik zászlóalji parancsnokságnak meghagyatik, hogy f[olyó] h[ó] 12-ről kelt több elbocsájtatás 
úgy folyamodók ügyeibeni jelentése folytán, azokat okaik begyözésére, illető[leg] ... bizonyítvány 
meg szerzésére utasítva, értésükre [adván]... esetében a megyét... 

[kb. 5 további sor olvashatatlan] 
... tekintetéből szigorúan felügyeljenek, és ezúttal meghagyatik a 2-ik zászlóalj parancsnoksá

gának, hogy a fentírt egyéneket, kik engedelem nélkül kóborlanak, a cirkáló csapat által mik [sic!] 
ki fog szolgáltatni, befogassa. 

Kosztolányi alez[redes] 

Zászlóalji parancs, novemb[er] 12 848. 
A fentebbi parancs nyomán a százados uraknak meghagyatik, hogy Kossuth Lajos úr által ajánlott 

egy napi ingyendíjra nézvést a létszámhoz alkalmazott szögségleti [sic!] kimutatást hozzám holnapi 
regveli 8 órára beküldjék, továbbá felszólíttatnak Csapó József százados és Radits hadnagy urak, hogy 
Lázár tábornok úr ittléte alkalmával garázdálkodó és a napokba a főfogdába bekísért két egyénről a 
tényleírást holnap 8 órára hozzám szinte beküldjék, Csapó József százados úr az elbocsáttatásukat ké
rők eránt a fentebbi parancs a helyettük megyeileg állítandó újoncpótlásra utasítva 

A századok felszólíttatnak ezentúl minden jelentéseiknek és kérelmeknek előlegesen minden
kor hozzám hozzám [sic!] beküldésére, honnan a további fölterjesztés történni fog. 

Ezentúl minden század egy tizedest és 2 közvitézt az élelmi cikkeikért regveli 7 órára a pozso
nyi lövészházhoz, hol az élelmezési tisztet találni fogják, beküldeni köteles, a kiküldött hús s 
egyéb cikkek a felügyelési tiszt jelenlétében lészen elosztandó. 

A ruhaszükségletről teljes és név szerénti kimutatást a századosok holnap regvei benyújtani 
utasíttatnak. A felügyelőséget holnap délben Liptai hadnagy133 úr fogja átvenni az őrmestereknek 
parancs véget holnap 9 órára nálam megjelenjenek. 

Smeskál [sic!] József 
helyettes parancsnok 

132 Bene János (1814-1874), kilépett cs. kir. hadnagy, 1848. aug. 25-től nemzetőr főhadnagy, a Mosón 
megyei nemzetőrség segédtisztje, majd a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljának segédtisztje, 
1849. jan. 30-tól a 70. honvéd zászlóalj századosa, aug. 24-től a 202. honvéd zászlóalj őrnagya, komáromi 
kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 105. o. 

133 A zászlóalj tisztikarának névsorában nincs ilyen nevű tiszt. Elképzelhető, hogy Libits Lajosról, 1848. 
szept. 16. óta a zászlóalj hadnagyáról van szó. 
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Pozsony, november 13-a 848. 
A második zászlóaljnak szükséges jobb áthelyheztetése tekintetéből meghagyatik, hogy az or

szágúton lévő kőhíd melletti malomban, mihelyt onnan 3-ik zászlóaljnak Il-ik százada kiindul, két 
századot szállásolja el amennyire a Il-ik zászlóaljnak, melynek a vasút melletti malomban hihető
leg elegendő helye leend s arra szüksége nem lenne. 

Kosztolányi alezredes 

Hadtesti parancs, novemb[er] 13-ik 848.134 

Meghagyatik minden ezredbeli és zászlóaljbeli parancsnokoknak, hogy azon egyének neveit, 
tisztét, születési helyét, vallását, életkorát, a halálozás történt napját, kik részint a csatatéren 
[részint pedig rögtönítélet által] élni megszűntének, a halotti [könyvbe felveendő, a had főparancs
nokságának múlhatlanul átküldeni siessenek. - Egyébiránt kívánatos volna, ha az önkénytesi tá
bori papok neveiket tudtára adnák, hogy őket lehetne a kórházakba felváltva elrendelni, mert jelen
leg Pados János önkénytes tábori papon135 kívül, kinek dicséretére legyen mondva - az önkénytes 
t-bori papok közül senki a még létező kórházakat meg nem látogatja. 

Jelnév Vince, jelszó Vörösvár, tábori jel két fütty.] 

Vezéri parancs, Pozsony, november 13-án 
Tapasztaltatván, miszerént a dunántúli z[ászló]aljaknál fegyelem útján elítélt bűnösök is a fő-

fogdában, hová egyedül csak haditörvényszék által elítélendő rabok lennének beküldendők -
bezáratnak, ennélfogva parancsnokságoknak meghagyatik,] hogy jövőre csupán ily, nem pedig fe
gyelem útján elítélt bűnösöket küldjék a főfogdába. 

Zászlóalji főparancsnokságnak jövőre miképpen készítendő tényleírása mintája használatban 
ezennel kiadatik. 

[2-ik z{ászló}alji 3-ik századbeli Nagy János, Fridrik Antal, Tali Sándor, Brikovits Ferenc, 
Gyürüsi István, Olgyai János, Dienes Miklós, Bothy László, nemkülönben Károlyi András 
önkényteseknek úti leveleik kézbesítés végett kiadatik.] 

2-ik zászlóalj Nagy Kálmán és Kozma Sándor önkéntesek úti leveleik szinte kézbesítés végett kiadatik. 
3-ik z[ászló]alj parancsnoknak Berger Móric vétkest tárgyazó tényleírása Rácsay hadbírónak137 

törvényes elintézés végett kiadatik, - ugyan ezúttal az említett bűnösnél talált pörsöly a benne ta-

A parancsot egy teljes másolat alapján közöljük. TML A Perczel-család iratai. 69. doboz. Nemzetőrség. 
Ezúton köszönöm Dr. Dobos Gyula levéltárigazgató úr segítségét, aki a másolatot rendelkezésemre bocsátotta. 

5 Pados János (1820-1892), lelkész, a székesfehérvári püspöki hivatalnál szentszéki jegyző, 1848. szept. 
7-től a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség tábori lelkésze, a Fejér megyei önkéntesekkel együtt december
ben hazatér Székesfehérvárra, majd 1849 nyarán honvédként beáll a 10. honvédzászlóaljba, ahol őrmesteri 
rangig viszi. A fegyverletétel után várfogságot szenved, 1853-ban szabadul. Életrajzát I. Szinnyei: Magyar írók 
X. k. Budapest, 1905. 86-88. hasáb. [Reprint kiadása uo. 1980-1981.] és Ambrus József: Az 1848 és 1849-ik 
évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. Nagykikinda, 1892.121-
124. o. 

136 L. a 134. sz. jegyzetet! 
137 Rácsay Sándor, 1848. szept. 21-től hadnagyi ranggal a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség hadbí-

rája, okt. 26-án Kosztolányi főhadnagyi kinevezésre terjeszti fel. 

— 247 — 



lakatott 8 f[orin]t 10 c[onven]t[ions] xral együtt a hadbírónak további rendeletig letéteménybe te
endő - kiadatik. 

1-ső zászlóalji 4-ik századbeli őrmester Bácsi Sándornak végelbocsájtó levél szolgáltatván ki -
errül az illető z[ászló]alj tudósíttatik. 

A zászlóalj parancsnokainak ezennel tudtul adatik, miképpen a parancs átvétele holnap dél
utáni 3 órakor pontban fog történni, mire nézve kellőleg intézkedni el ne mulasszák. 

A 4-ik z[ászló]alj jelen parancs vételével azonnal kiindul és a 3-ik zjaszló]aljnak helyét és elő
őrsi szolgálatját átveendi. 

A 3-ik zászlóalj pedig a 4-iket be sem várva, csak egy tisztet hátrahagyva, ki a 4-ik zászlóaljnak 
kiállítását és elszállásolását intézendi, - szinte ezen rendelet vételével azonnal teljes számmal és 
Adorján tüzérhadnagynak138 a D. sáncban álló 4 ágyúinak kettejét magával vive, a hozzá tartozó 
társzekerekkel együtt a stomfai úton jobbra alakított szakaszonkénti csapatban előre nyomulván, a 
lamacsi vendégfogadó mellett Liptay őrnagy urat bevárandja, kinek további rendeleteinek fog en
gedni. 

[Ezen z{ászló}alj parancsnokának ma délután, hozzám intézett kérő levelét illetőleg, minthogy 
kívánságának meg nem felelhetek, Perczel Miklós őrnagy139 urat ezennel oda utasítom, hogy ki
küldetése befejeztével magát g{róf} Lázár tábornok úrnál jelentse.140] 

Dunántúli önkéntes Nemzetőrség 2-ik zászlóalj 
Tényleírás 
N. N. megye - helységbeli születésű - éves - vallású - nős v[agy] nőtelen -mesterség nélkül 

vjagy] mestersége kiírandó az N. megyei önkéntes nemzetőrökhez folyó év-hó-időben soroztatván, 
szolgált mint közvitéz. A törvényeket hallotta és a zászlóhoz esküdött nevezett egyén sors mit el
követett körülményesen leírandó, jelesen kivel, hol és mikor. - Költ Láttam N. N. őrnagy N. N. 
százados 

Büntetési kivonat 
Büntetve volt vagy nem volt, miért és mire. Látta N. N őrnagy N. N.százados 
Magaviselete 
Részeges, engedetlen, hevült természetű, vagy amilyennek találtatott, leírandó. 
Kelt mint fellebb. Látta N. N. őrnagy N. N. százados 
Ezenkívül az átadás év átvevési jegyzék külön a porkoláb számára két kártya papíron foglalandó s 

kiírandó mit vitt magával kenyerét és zsoldját meddig kapta, ki a bekísértetett. Az egyiket a kapitány, 
mely a porkolábnál marad, a másikat a porkoláb a kapitány számára aláírja és visszaküldi. 

Dunántúli önkéntes mozgó nemzet őrsereg II zászlóalj 5-ik század 
A fentebbi sereg parancsnokságának Költ Pozsonyban 

Adorján László (1820-1849), es. kir. tizedes, később honvéd százados. A román felkelők fogságába 
esik, akik kivégzik. Életrajzát I. Bona, 1988. 71. o. 

Perczel Miklós (1812-1904), képviselő, ekkor a dunántúli 3. (tolnai) önkéntes mozgó nemzetőr zász
lóalj őrnagya, később honvéd alezredes, majd ezredes, dandárparancsnok, illetve Pétervárad, majd Arad várpa
rancsnoka. Emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 262-263. o. 

A parancsnak ebben a példányában ezután következik Kosztolányi fentebb közölt, önállóan szereplő 
nov. 13-i utasítása a 2. zászlóalj elhelyezéséről. 
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N. N. bűnöst -/- alatti tényleírással, és büntetési kivonattal további kegyes rendelet véget ezen
nel küldvén N. N. zászlóalj i parancsnok. 

Az átszállásolás a már megírt parancsok értelme szerént holnap regvei Thaly141 őrnagy úrral 
értekezvén, lészen eszközlendő. 

Hadtesti parancs, november 14-e 848. 
Több esetek adták elö, hogy a mesterséget tanuló egyének a kiadott parancs következtében, a 

most alakuló utászkarhoz jelentsék bé, őrnagyok és százados uraik el n[em] bocsájtattak. Miután 
ez egyenesen a kiadott parancs ellen van, köteles mindenki szoros felelősség terhe alatt a jelentése
iket az érintett zászlóaljhoz átküldeni de újólag a vitézek közt ki is hirdetni. Ki-ki hazáját szereti és 
mint mester, ahol tetemes szolgálatot tenni képes, mielőtt jelen[t]kezzék. Jelnév Bálint, jelszó Bu
da, tábori zaj cic. 

Görgei tábornagy 

Vezéri parancs, november 14. 848. 
A szökevények használat véget[t] kiadatik Miskovszky142 úrnak 7-ik és ezekhez 

besoroztatván a 4-ik zászlóaljba osztatván ... 
[kb. 7 további sor olvashatatlan] 
Ugyan a Il-ik zászlóalj parancsnoksága oda utasíttatik, hogy jelentésben kikért 4 darab kö

penyt, 44 nadrágot, 104 lábbeli[t], 39 pár fehér ruhát a vezére élelmezési biztostól holnap általve
gye. Egyébaránt a kévánt talpra nézve oda utasíttatik, miként az általa lévő havi pénzből lészen 
megfizetendő, tudósíttatván végül milyen felöltők ezúttal ki nem szolgáltattak. 

H-ik zászlóalj i parancsnoksága oda utasíttatik, miképpen az itteni tiszt urak újólag figyelmezte-
tendők, hogy a folyamodásokat jövőre el ne fogadják, hanem jövőre a körülményekhez képest, 
azokról, kik tov[ábbi] szolgálatra alkalmatlanok, orvosi bizonyítvánnyal ellátva, jelentést adjanak 
az illető parancsnokságokhoz, mik osztán ide jelentsék. 

Zászlóalj i parancs, novem[ber] 14. 848. 
Mai napon zászlóaljunkhoz visszatérvén, a parancsnokságnak isméti felvételéről a zászlóalj 

ezennel tudósítván, mely alkalommal valamint Smeskál József [sic!] százados úr távollétem ideje 
alatt vitt helyettes zászlóalj i foglalatoskodásában kitüntetett különös erélyessége- és ügyességéért 
legszívesb köszönetemet, úgy nemkülönben a zászlóaljnak is rendeltetésének pontos teljesítéséért 
megelégedésemet örömmel nyilvánítom, azt kötelességeinek [teljesítésére] ezennel itt felhív[om.] 

141 Thaly Zsigmond (1814-1886), mérnök. 1848. okt.-tól önkéntes, 1849. febr. 19-től honvéd százados, 
márc. 7-től őrnagy, végül alezredes. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 317-318. o. Thaly akkor 
még csak százados volt. 

1 " Miskovszky Henrik, 1848. nov. 6-tól a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 4. zászlóaljának, 
majd az ebből alakuló 46. honvéd zászlóaljnak a hadnagya. 
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A holnapi délelőtti 9 órakor had ítélő törvényszékhez Csapó József százados mint elnök, 
Ferenczy József főhadnagy143, 3-ik század egy őrmestert, 4-ik század egy tizedest, a 2-ik század 
egy őrvezetőt és az l-ő század egy közvitézt saját pecsétjeikkel ellátva jelenjenek meg. 

Az 5-ik és 6-ik század az országút melletti malomban holnap 7 órára átszállásolni parancsolta
tik a kőhíd mellé 

Zichy Manó 

Hadtesti parancs 9-ber 15. 848. 
Tapasztaltatott miképpen az őrvitézek még szolgálatukra is gyakran tisztátalan fegyverekkel 

jelennek meg, ez okból az illető parancsnokságok oda utasíttatnak, hogy ennek megszüntetése vé
gett lehetőleg intézkedjenek. 

Azon jó reményben, hogy az őrvitézek a fegyver forgatásban oly mértékben kiképezettek, hogy 
ők magokat jövőre vaktöltéssel is gyakorolhatják, e célból az illető parancsnokságok oda utasíttat
nak, hogy minden századból 2 szabadost regveli 8 órakor vezére előtt... 

[kb. 7 további sor olvashatatlan] 

Zászlóalj i parancs, novembfer] 15. 1848. 
A már rendelt töltések és ruhaneműk kivétele okvetetlenül holnap regvei 8 órára rendeltetik, és 

mindazon századok, melyek egyikébül járos [sic!] az őrmesterek jelenjenek 
A vezér parancs következtében holnap délbe 12 órakor meg fogom kezdeni a vizsgálatot és a 3-

ik század a maga lakása közelibe felállítandó. 
A 4-ik század ad a vasút kapujához egy tizedest egy őrvezetőt és 6 közvitézt. Kosztolányi alez

redes és fogda vártára az 5-ik század egy tizedest, egy őrvezetőt és 12 közvitézt, az ágyúfedezetét a 
második 4-ik félszázad adja. A parancsőrre a főszálláshoz a Kosztolányi alezredes úrhoz szinte egy 
tizedest ád a 6-ik század. - Felügyeleti tiszt Markovits János l-ő századbeli hadnagy 

Zichy Manó őrnagy 

Hadosztály parancs 9-ber 16-k 848. 
Ide érkezett hadügyminiszteri rendelet következtében a hadosztályhoz tartozó dandárok és 

egyéb osztályparancsnok uraknak meghagyatik, arra szigorúan figyelmezni, hogy az altisztek és 
közvitézek minden hétben egy az orvosok által bujaszenv144 [sic!] tekintetében megvizsgáltassa
nak. 

Lázár tábornagy 
Jelnév Árpád, jelszó Apáti, tábori jel hopp. 

Ferenczy József, cs. kir. tizedes, 1848. szept. 11-től főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőr
ség 2. zászlóaljában, 1849. jan. 30-tól főhadnagy az alakulatából szerveződő 70. honvéd zászlóaljban, ápr. 24-
től százados ugyanitt. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 208. o. 

Azaz bujasenyv, tehát nemibetegség. 
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Vezéri parancs 9-b[er] 16-d 848. 
Minden zászlóalj i parancsnok gondoskodjék egy fegyverművesről, aki szerszámmal ellátva va

gyon és kinek az átalján havi pénzből minden század havonként 4 p[engő]f[orint] fog füzetni, ami
ért is a fegyvereket jó karban tartani és mindenkor a zászlóalj mellett lenni tartozik. 

Tegnapi parancs értelmében minden zászlóalj két egyént vaktöltések készítésére beküldendő, 
mindamellett is ezek a 4-ik zászlóalj által tökéletesen teljesített, különben a Il-ik zászlóalj által és 
egyrészben. Ennélfogva meghagyatik, hogy az teljesítessék. 

Il-ik zászlóalj 6-ik századbeli Ágoston Ágoston145 őrmesternek kineveztetvén, a 4-ik zászlóaljhoz 
általtétetik, mire nézve az átadási és átvevési nyugták a zászlóaljak közt kölcsönösen kiadandók. 

Il-ik zászlóalj parancsnokságának meghagyatik Beké János* ügyébe tett jelentése folytán, hogy 
a megye határozatát, nem különben is, melynek folytán elbocsájtatott Továbbá tegye 
magát értekezésbe... [kb. 6 további sor olvashatatlan] 

A Il-ik zászlóalj parancsnokságnak marul kelt jelentése folytán, miképpen Révkomárom városi 
önkéntes nemzet őröknek 10 heti szolgálati idejök kitelt, úti levél mellett Janitsári Szilárd főhad
nagy146 kísérletébe [sic!] haza bocsájtatnak, mely úti levél aláírás végett bemutatandó, meghagyat
ván ennek folytán az illető őrnagy úrnak, hogy holnap regvei tőllök minden állodalmi szereket el
vétetni kötelességének esmérje. 

Il-ik zászlóaljbeli Reich Jakab nemzetőr gyengélkedő egészsége tekintetéből 8 napi szabadság
gal haza bocsájtatva, bemutatása az illető zászlóaljtól váratik 

Kosztolányi 

Zászlóalj parancs 9-ber 16-a 848. 
Minden század, amint már a tegnapi parancsba kiadatott, két szabadost 8 órakor az élelmezési 

törzstiszthez vaktöltések készítésére beküldendők és ezt mindennap folyvást teljesítsék, még visz-
szavonó parancs nem adatik. 

Az 5-ik század egy tizedest, egy őrvezetőt és 12 őrvitézt a Duna-hídhoz ezen vártát még holnap 
regvei 8 órára felváltja a vaskapuhoz szinte egy tizedest egy őrvezetőt és 6 közvitézt ád. 

Hadtesti parancs 9-ber 17-e 848. 
Pongrácz János Zanini-ezredbeli alezredes147 ő es. kir. apostoli felsége utólagos jóváhagyása 

reményében ezredessé és a Porosz Herc[eg] 34. sorezred parancsnokságoknak neveztetett ki. 

145 Ágoston Ágoston, őrmester a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, nov. 16-tól a 4. 
zászlóaljban, 1849. ápr. 1-től hadnagy és segédtiszt, jún. 28-tól főhadnagy, okt. 2-től százados az ebből szer
veződő 46. honvéd zászlóaljban. Komáromi kapituláns. életrajzát 1. Bona, 1988. 81. o. 

146 Janitsáry Szilárd, 1848. szept. 7-től főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljá
ban, a nov. 25-i névsorban már nem szerepel. - Bona, 1988. 719. o. közli Janitsáry Sándor (1821-1904) szá
zados életrajzát, az eltérő keresztnév miatt azonban nem tartom valószínűnek, hogy ugyanarról a személyről 
lenne szó. 

4 Pongrácz János (1798-?), cs. kir. alezredes a 16. (Zanini) gyalogezredben, októbertől az eszéki erőd 
helyőrségparancsnoka, a 1848. nov. 17-től ezredes, a 34. (Porosz herceg) gyalogezred parancsnoka, december
ben kilép. Életrajzát 1. Bona, 1987. 367-368. o. 

— 251 — 



Jelits főhadnagy148 úr a 9-ik számú huszár ezredből azon rendkívüli bajnok vitézség 
méltánylata, mellyel ki 14-én Köpcsén és Poel közt egy, a túlnyomó ellenség által elfogott huszár 
vitézt, ezek 8 huszárral 30 ellenséges gyalog katona közül lovastul együtt kimentett, mely alka
lommal számos szuronyszúrást is kapott, a m. kir. hadminisztériumnak f[olyó] é[vi] 9-ber 13-án 
sz[ám] alatti kelt rendelete értelmében, a 6-ik számú huszárezeredbe ezennel felsőbb jóváhagyás 
reményében általam századossá f[olyó] h[ó] 16-ról járó ranggal és illetménnyel neveztetik ki. 
Úgyszinte Kaptsos és Balog János 9-ik számú 2-ik századbeli közvitézek, kik az alkalommal vitéz
ségük által és a haza nevében tett köszönetem seregünknél kihirdetésén felül fejenként fog
nak kapni.149 

[9 további sor olvashatatlan] 
...és Csányi László kir. biztos úrnak, ki[k] őket rögtönítélő hadi t[örvény]szék eleibe 

állítandják, átadják. 
A többször kiadott parancs dacára is küldöttek a kórházba betegek minden átadási írás nélkül, 

felszólíttatnak tehát a zászlóaljak parancsnokai önnön felelősségek terhe alatt arra ügyelni, hogy 
hasonló rendetlenségek elmellőztessenek, azon zászlóalji parancsnokok, kiknek zászlóaljokban 
mégis fordulnának elő hasonló rendetlenségek, a tábornok úr eleibe fognak idéztetni, a történtek 
felett szigorú számot adandók. Jelnév Jozef, jelszó Jászberény, tábori jel egy ütés a csákóra. 

Görgei tábornok 

Vezéri parancs, nov[ember] 17-e 848. 
A hadügyminiszternek Buda-Pesten nov[ember] 7-én kelt a pozsonyi hadi test parancsnokához 

intézett rendelete folytán felszólíttatnak a dandárbeli zászlóaljak, hogy illető tisztjeik jegyzékeit, 
azokat is kik 9-ber 10-ig előléptetve voltak, késedelem nélkül a kiadott minta szerint szerkesszék 
öszve, és terjesszék ide. Szerintök fogván az eddigi sok oldalróli előléptetések közben történtek, 
idővel helyre hozattatni. 

Tapasztaltatván, hogy létszámok rendesen bé nem küldetnek, meghagyatik, hogy azokat jövőre 
regveli 6 óráig az illető dandár, osztály parancsnokai naponta beküldeni el ne mulasszák. 

Az elfogott, és hadi bíróság elibe beküldendő szökevények zászlóaljaktól jelenleg kiadott minta 
szerint készítendő behozatali jegyzékekkel lesznek ellátandók. 

Il-ik zászlóalji 5-ik századbéli őrvitéz Furman Sándor, ki a hadügyész hivatalhoz írnokul ada
tott, őrmesternek kineveztetvén, élelmezési illetőségét f[olyó] h[ó] 16-átul a törzs élelmezési 
tiszttől nyerendi 

E hó 15. estve egy-két beteggel terhelt kocsi érkezvén, avval 24 bogrács, egy vaslábas, 2 fegy
ver és zacskó poggyász rakatott le a törzstisztnél, meghagyatik a 2-ik zászlóalji parancsnokának 
mind ahová a 2 beteg egyén tartozék, hogy azoknak melyek századhoz tartozását kitudván, a fent 
írt holmiknak átvételét eszközölje. 

Jelics József (1808-?), cs. kir. őrmester a 6. (Württemberg) huszárezredben, 1848. szept. 7-től had
nagy, okt. 19-től főhadnagy, dec. 29-től al-, 1849. márc. 1-től főszázados ugyanitt. Komáromi kapituláns. 
Életrajzát 1. Bona, 1988. 290. o. 

149 Jelics hőstettét Görgei hosszan leírta Kossuthnak szóló, nov. 15-i jelentésében is, közli Steier Lajos: 
Görgey és Kossuth. Budapest, é. n., 168. o. A hőstett leírását 1. még MOL HM Ált. 1849:23268. - Kapcsos 
közvitéz keresztneve Mihály. 
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A hadügyészi végbevitetett és elítélt egyénekről az ítélet köröztés150 után fog tudomásul és egy
szersmind oktatásul kiadatni. 

Kosztolányi alezredes 

Zászlóalj i parancs 
November 17- a tiszteknek névjegyzékeit ezen kiadott minta szerént holnap regveli 8 órára 

feltétlenül küldessék be. 
A szökevé[nyek] szinte mintául szolgáltatik ki 
Az 5-ik Kosztolányi alezredes úrhoz parancs... [kb. 7 további sor olvashatatlan] 

Hadosztály parancs 9-ber 18-a 1848. 
A hadügyministerialis A betű 5713-ik rendelet következtében meghagyaték rendes lovas- és 

gyalogezred parancsnokoknak a lovasszázadoknál 190, a gyalogságnál 160 közvitézre századon
ként hiányzó névjegyzéket ezennel beküldeni 

A Honvédelmi Bizottmány rendeletének folytán az összes magyar hadseregnél minden hivata
los dolgokban egyedül csak a magyar címmel és körirattal ellátott pecsétnyomók használtathat
nak.151 Jelnév Gyula, jelszó Győr, tábori jel úgy van. 

Vezéri parancs 9-ber 18-n 848. 
A hadtesti parancs értelmében holnap regvei 8 órakor az első és második zászlóalj mindazon 

örvitézeket, akik lefolyván mozgó önkéntes nemzetőr szolgálati üdejök, a honvédekhez négy évre 
beadatni kívánják az avató bizottmánynak bemutatni fogják, mire nézve neveiket egy jegyzékbe 
foglalva azokat, kik netalán előőrsön lennének, váltsák fel, hogy nevezett órában minden század 
egy tisztet, és zászlóaljanként egy százados vezérlete alatt hosszú utcába a térparancsnokság lakása 
előtt kiállítva lehessenek. 

A helyettes porkoláb mai jelentése szerént a fogdabeli rabok fehér ruhábul szűkölködvén, 
meghagyatik az illető zászlóaljaknak arra nézve intézkedjenek. 

Zászlóalji parancs 9-ber 18. 848. 
Az élelmek és termesztmények szedésére minden század regveli pont 7 órakor a lövöldében 1 

tized[es] és 2 közvitézek minden nap megjelennek. 
A betegek számára naponként egy szekér a zászlóaljnál kint lészen és amint a főorvos egy egyént 

kórházba valónak kijelöl, hogy a századok el ne mulasszák azon betegeket töstént beküldeni. 

Köröztetés. 
Az OHB nov. 4-én rendelte el a magyar címer és pecsétnyomók használatát, közli KLÖM XIII. 351. o. 

— 253 — 



Holnap regveli 8 órára lészen a vizsgálat a 2-ik századnál, amint tehát a vezéri parancs ellen [?] 
a következő szolgálati vizsgálatok fognak véghez vitetni. 

l-o. Jelen kell lenni az egész századnak, amint a létszámban kimutattatott, nem szabad hibázni 
egy egyénnek is, csak a betegek és szakácsok. 

2-0. Meg fognak vizsgáltatni a fegyverek, hogy mily állapotban és tisztaságban 
3-0. Meg fog vizsgáltatni a század, hogy kikapott állodalmi ruhák az egyének használatokra ki

adatott-e? Úgyszinte 
4-0. Ezáltal ki fog mutatódni, hogy az általán 30 p[engő]f[orint] havi pénz célszerűleg 

használtaték-e? 
5-0. Meg fognak vizsgáltatni a töltések mennyisége. Ami a szakácsokat [illeti], egyszerre és 

mindenkorra rendeltettek, ami is egy rendes századnál már történt is, hogy minden szakasznál csak 
két szakács naponta legyen. 

A vezéri parancs következtében rendeltetik, hogy minden század, kik egy vagy más egyént a 
fogdában tartanak az illető fehér ruhák kiszolgáltassanak. 

Előőrsön lészen holnap déltől a 2-ik század, ennek következtében az első század holnap délig, 
a 3-ik század a városi Duna-hídhoz 1 tizedest, 1 őrvezetőt és 9 közvitézt, az 5-ik század a vaska
puhoz ... tizedest,... őrvezetőt és 6 közvitézt felügyelő tiszt Nagy Sándor. 

Zichy Manó őrnagy 

[Kb. 5 sor olvashatatlan] 
László István és Berki Pál a d[unán] t[úli] 2-ik zászlóalj 5-ik századánál közvitézek - Telesta 

László István mind [sic!] főbűnös lopási bűntényért 4 hétre, hetenként 3-or 24 órai rövid vasban, s 
hetenként kétszer kenyér és víz mellett eltöltendő fogságra - Berki Pál orgazdasági bűntényért két 
hétre, hetenként háromszor 24 órai rövid vasban - hetenként kétszer kenyér és víz melletti fogság
ra ítéltettek. 

Tóth György és Szabó Jozef [sic!] 2-ik zászlóalj 6-ik század közvitézek fegyvereik elvesztése
kért 6 hétre, hetenként egyszer 24 órai rövid vasban és hetenként egyszer kenyér és víz melletti 
fogságra ítéltetett. 

Szüts Ferenc Il-ik zászlóalj 5-ik századnáli közvitéz harmadik fokozatú lázítási bűntényért, 
mely inkább együgyűségből és gondatlanságból eredvén, 6 hétre, hetenként 3-or 24 órai rövid vas
ba és hetenként kétszer kenyér és víz melletti fogságra ítéltetett. 

Kosztolányi alezredes, dandárparancsnok úr különösen figyelembe véve a salamonfai ütközet
nél152 tanúsított bátor magaviseletét melyért az illető őrnagy úr által meg is jutalmaztatott, a 6 héti 
fogságot két hétre 3-or 24 órai rövid vasban és kétszer hetenként kenyér és víz melletti elszenve
désre leszállította. 

Juhász György és Jenő István a 4-ik zászlóalj 2-ik századánál közvitézek az ellenek felhozott 2 
p[engő]f[orint] bankjegynek elsikkasztása törvény szabta módon bé nem bizonyulván, nevezettek 
próbák hiánya tekintetéből büntetés, alól felmentetvén zászlóaljakhoz küldendők. 

1 " 1848. okt. 11-én, a Jellačié által Horvátországba visszaküldött, Kuzman Todorovic vezérőrnagy által 
vezetett, 14 000 főnyi hadosztály ellen vívott ütközetben. Az ütközetre 1. Varga János: Népfelkelő és gerilla
harcok Jellasics ellen 1848 őszén. Budapest, 1953. 236-241. o. és Hermann: Huszárhősök 94-947. o. 
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Matulits József, Horváth Ferenc, Neltl János és Angyal Ferenc 4-ik zászlóalj 2-ik századánáli 
közvitézek közösen elkövetett szalonnalopási bűntényökért 3 hétre, hetenként 3-or 24 órai rövid 
vasban és 2-er hetenként kenyér és víz melletti közfogságra ítéltetnek. 

Kosztolányi alezredes 

Vezéri parancs, nov[ember] 19. 848. 
Következő és e f[olyó] h[ó] 17-ről kiadott parancs egyetembe a század leendő ik

tatása végett kiadatnak és ugyan... [kb. 8 további sor olvashatatlan] 
... [edjdigi fogságán kívül még két héti fogságra, hetenként kétszer 24 óráig rövid vas, és egy

szer 24 órai kenyér és víz melletti böjtölés, elszenvedésére Fentser András szurony vesztése bűné
ért eddigi fogságán kívül még két heti fogságra, hetenkint egyszer 24 órai rövid vas és egyszer ke
nyér és víz melletti böjtölés elszenvedésére. 

Schwartz Ferdinánd saját fegyverét szuronnyal együtt ellopatni gondatlan lévén ezen katonai 
kötelessége elhanyagolásáért eddigi fogságán kívül még 3 heti fogságra, hetenként egyszer 24 órai 
rövid vas és egyszer kenyér és víz melletti böjtölés elszenvedésére, Schmid Antal fegyver és szu
rony vesztéséért a fegyver és szuronynak 15 p[engő]f[o]r[int]nyi értékében elmarasztalván, mint
hogy főorvosi bizonyítvány tetemes testi hibák miatt a büntetés elszenvedésére és további katonai 
szolgálatra is alkalmatlannak találtatott, eddigi fogsága betudásával kibocsájtatott. 

Vagner József patronytáskája és ebben volt éles töltések ellopatni engedvén gondatlanságáért 
az ellopott szerek 3 p[engő]f[orint]ni értéke megtérítése mellett két heti fogságra, Lang Márton 
mivel a schwechati csata153 után visszavonulás alkalmával talált fegyverrel katonai szolgálatját to
vábbá is megtette, az általa gazdájától nyert fegyverének eladatása, bűnténynek nem tekinthetvén 
eddigi fogsága betudásával szabadon bocsájtani ítéltetnek 

Kosztolányi alezredes 

Hadtesti parancs 9-ber 21-n 848. 
Hogy az üdő mostohasága által előidézett oly igen káros hasmenés nagyobb rosszat ne vonjon 

maga után, azért a rendező tábori főorvos javaslatából némely óvszerek terjesztettnek a dandár pa
rancsnok urak eleibe, melyeket a zászlóaljbeli legénységgel megtartatni kötelességök leend. 

1-ör. Óvakodjék a legénység minden nehezen emészthető ételektől ártalmas hideg tej, halak és 
gyümölcstől. 

2-or Regvei kevés pálinkát igyék, napközben egy meszely bort, legcélszerűbb ebéd után vízzel 
vegyítve. 

3-or Az eledelek és italok jó minőségre vigyázzanak az illető főorvosok s ezek intsék a legény
séget a mértékletességre. 

4-er A test és a testi ruha szállhassanak fel, ha csak lehetőség lészen ... ki testét hideg 
vízzel... 

[kb. 6 további sor olvashatatlan] 

1848. okt. 30. 

— 255 — 



7-er Minden zászlóalj főorvosa v[agy] helyettese - a zászlóalj főhelyén egy alkalmatos szobát 
3-4 ággyal ellátva a betegek rögtön felvételére készen tartson. 

8-or Két v[agy] 3 egyént a zászlóalj legénységéből kiválogatva, oktasson ily betegek ápolására. 
9-er Minden orvos a szükséges gyógyszereket készen tartva és a 7. szám alatt jegyzett szobában 

egy orvos mindég inspection legyen. 
10-er A javulók szállásokra a legnagyobb felvigyázat mellett vitessenek vissza. 
11-er Hol a zászlóaljak egy főtábor kórházhoz igen közel fekszenek, az ily beteget oda lehet 

küldeni, de csak a legnagyobb felvigyázattal egy alorvos kíséretében történjek és végre 
12-er. Az ily betegségekből javulók és gyógyultak hosszabb ideig a szolgálattól kíméltessenek 

meg. 
Görgei tábornok 

Zászlóalji parancs, nov[ember] 29-e 1848. 
A hadtesti parancs 9-ber 21-érői nemkülömben a vezéri parancs 9-ber 17-éről és 19-dikről 

ezennel köztudomásul kiadatik, a századoknak rendeltetik ezen parancsokat a parancs könyvbe 
beiktatvák, és a századjaiknak 3 hét alatt minden héten 3-or a mindennapi parancskiadásnál, a vi
tézeket tanítsák és figyelmeztessék. - Ezután a köröztetés úton ezen parancs megént beküldendő. 

Nemkülönben kiadatik a századoknak a tiszteknek névjegyzéke és miképpen a létszámban 
lesznek vezetendők, és kimutatandók ú[gy]m[int: 

I. század százados Zmeskál József 
főhadnagy Ferentzi József 
al -„- Matkovics János 
-„- Zuber József154, az alezredes Kosztolányi irodában mint másodsegéd. 
II. század főhadnagy Stoll Ignác155 

al -„- Libits Lajos156 

-„- Barlai Ede 
4-ik század százados Marton Elek157 

főhadnagy Pétzeli Ignác158 

al -„- Kálóczy Károly159 

154 Zuber József, 1848. nov. 1-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, dec. 
11-től főhadnagy ugyanitt, Kosztolányi Móric vezérkaránál. 

155 Stoll Ignác, 1848. szept. 16-tól főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, 
1849. jan. 30-tól főhadnagy az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, ápr. 24-én áthelyezik az 57. honvéd 
zászlóaljhoz, jún. 28-tól százados ugyanitt. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 555-556. o. 

156 L. Liptai hadnagynál, 133. sz. jegyzet. 
157 Marton Elek, 1848. szept. 16-tól százados a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, 

nov. végén elhagyja a sereget. 
158 Pétzeli Ignác, 1848. szept. 16-tól főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, ké

sőbb honvéd hadnagy a komáromi újonctelepnél, aug. 18-tól főhadnagy a 201. honvéd zászlóalj 6. századánál. 
159 Kálóczy Károly, 1848. szept. 16-tól hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában. 
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al -„- Gyürke Ferenc160 

3-ik század [kb. 6 további sor olvashatatlan] 
6-ik század főhadnagy Szőke Lajos 

al -„- Radits Elek 
-„- Kenessey Kálmán161 Csányi k. biztosnál 

Jegyzés Zuber, Tomsits162 és Hollósy hadnagy163 urak a vezéri parancs következtében l-o. 
Nov[em]ber 848- rang és illetménnyel vannak a századokból besorozva. 

Zmeskál József 
zászlóalj i helyettes parancsnok 

Hadtesti parancs, decemb[er] 1-en 1848. 
Már több ízben történt, hogy egyének, melyek a lovas-, vadász-, szekerész- és utászokhoz 

áltlépni kívánkoznak, az áttétel végett egyenesen a had főparancsnokságához magán eszméből el
járnak. 

Másrészt a zászlóaljbeli százados urak néha irományokkal, néha anélkül is embereiket oda 
utasítják, ezen eljárás módja nem áll és megparancsolom, hogy az ily áttételi kéréseknek minden 
zászlóaljbeli parancsnokok egyéneiket lajstromba felvéve, áttételi engedelemért különös jelentéssel 
ide terjessze fel, anélkül, hogy ezen egyének ide küldessenek. 

Ennek következtében az engedelem napiparancsba kijövend és úgy a századokhoz minden 
szükséges irományokkal ellátva új helekre elmenetelt a zászlóalj i parancsnokok eszközlik. 

Minden zászlóalj i parancsnok felhívatik azon egyének névsorát, kik a térrajzolásban, képezve 
érzik magokat, mentől előbb felterjeszteni. 

Jelnév Márton, jelszó Maros, tábori jel egy fütty 
Görgei tábornok 

Vezéri parancs, dec[ember] 1-én 1848. 
II. zászlóalji 3-ik századbeli Tontzky Ignác fogsági ideje kitelvén beadandó átvétele és lét

számba vezetése meghagyatik. 
Kosztolányi alezredes 

Gyürke Ferenc, 1848. szept. 16-tól hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, 
1849. jan. 30-tól főhadnagy az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, 1849. júl. 23-án áthelyezik a 15. hon
véd zászlóaljhoz, komáromi kapituláns. 

161 Kenessey Kálmán, 1848. szept. 16-tól hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljá
nak 6. századában. 

" Tomsits Bertalan, 1848. nov. 1-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában. 
163 Hollósy Vince, 1848. nov. 1-től hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában. 
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Hadtesti parancs, decembfer] 2-a 1848. 
Minden honvéd zászlóalji és sorezredbeli parancsnokok felszólíttatnak, hogy a zászlóaljaknál 

lévő hadbírák névjegyzékét hivatalos úton hozzám azonnal felterjeszteni szoros kötelességüknek 
ismerjék. 

Hogy a tiszti füzetesre vonatkozó többfelől hozzám küldött felvilágosítási kérelmek jövőre 
megszüntessenek ezennel tudatik, hogy a csatatéren álló sorezredbéli és honvéd zászlóaljak tisztje
inek fizetései egyenlő lábra vannak állítva. 

Havidíj havi pótlék összeg 
Egy őrnagynak f[orint] 130 
1 századosnak 80 
1 főhadnagynak 80 
1 alhadnagynak ... [Kb. 4 további sor olvashatatlan] 

Vezéri parancs, decemb[er] 3-a 1848. 
II. zászlóalji parancsnoknak nov[ember] 19-ről kelt jelentése folytán oda utasíttatik, hogy a ve

zéri törzs élelmezőtől az illető nyugták kiszolgáltatása mellett vegye által a szükségelt 7 köpenyt, 
139 inget és ugyanannyi gatyát, azon felől 7 pár csizmát és még több szükséges csizmák végett to
vábbi rendelkezés bevárandó. 

Az I-ő zászlóalj parancsnokának zászlóaljbéli, nemkülönben második zászlóalji parancsnok
ságnak Fejér megyei Jozef, Kverin János önkénteseket kik részint a honvéd tüzérekhez, részint a 
szekeresekhez béavattatták, a szükséges átadási jegyzékek mellett a vízi kaszárnyában létező po
zsonyi tüzér hadfogadó parancsnoksághoz átadandja. 

IV. zászlóalj parancsnokság jelentése folytán a második zászlóaljbeli parancsnokságnak 
meghagyatik, hogy a városban lévő őröket a létező általános parancs értelmében, miszerént min
denkor a vaspályái indóházba tanyázó zászlóalj részire kiszolgáltatandó, mielőbb felváltassa és a 
szolgálatot által vegye. 

II. zászlóalji Molnár János házi körülményei tekintetéből végképp elbocsájtatván, részére úti 
levél készítendő. 

Kosztolányi alezredes 

Zászlóalji parancs, decfember] 3 848. 
A zászlóalj részint annak okáért szállásoltatott be a város közeléhez, hogy a szükséges fegyver, 

ruha, és lábbeli igazgatások célszerűen és gyorsan készíttessenek, részint, hogy az illendő fegyveri 
mozgások jobban tartathassanak, részint pedig, hogy a zászlóalj amennyire a körülmények enge
dik, pihenhessen. 

A holnapi és holnaputáni napot nagyobbrészt a hiányzó ruhaneműk kiigazítására nyugalom 
adatik, mindamellett a regveli oktatás órán mind pedig a fegyvergyakorlat, amint a napirendben 
már kiadatott, amennyire lehet elmulasztani nem szabad, a gyakorlás helye kitűzetik az egész 
zászlóaljnak a Fürsten ale [Allee]. 
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A mint már a parancsban kiadatott, holnap d[él]u[tán] 4 órára lészen a szolgálati és állványi 
lajstrom beküldendő. 

Holnap regvei 8 órára az I század 1 őrmestert egypár egyénekkel, akik a szükségelt 7 köpenyt, 
139 gatyát és ugyanannyi inget és 7 pár csizmát általvegye és a kellő nyugtatókat magával hozza, 
nemkülönben az 5. század ... hozzá küldjenek a szükséges nyugtákkal ellátva... 

[Kb. 4 további sor olvashatatlan] 

December 4-ei 1848. hadtesti parancs 
A Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke 27. [november] 1848-ik szám alatt következő tar

talmú rendeletet bocsájtott hadügyministerhez164, hogy a magyar hadsereg független állása s egy
sége biztosítva legyen, szükséges, hogy minden honvéd sereg közt eddig fentálló sereg közt meg
szűnjék, mindazon seregek katonai testületek, v[agy] szakok, melyek ez ideig nem egyedöl csak a 
magyar ministerium által vették rendeleteiket, hasonló nevű honvéd seregekké vagy testületté 
alakítassanak, szükséges, hogy a katonai administrátió egysége a sereg minden ágaira kiterjesztes
sék, hogy az eddigi kétfelé vezetett hivatalos levelezések ugy[an] azon folyó számmal írattassanak, 
hogy az ezredek nevei, és a tulajdonos jogai megszüntessenek; a fentebbi sorok folytán a feldunai 
sereg fővezérsége felszólíttatott miután a haza, a nemzet és annak kormánya egy minden külső 
befolyástól ment nemzeti hadseregbe látja egyedül garantiáját a magyar függetlenségnek, ezen ren
deletnek az összes feldunai magyar hadseregben mielőbb sikert eszközöljön, ennél fogva a magyar 
nemzet nevében és függetlenség szent nevében, a parancs[a] alatt létező seregek vezényléseinek és 
testületek főnökeinek változhatatlan kötelességeknek meghagyom, miszerént a rendelet vételével 
magokat a fentebbiekhez alkalmazni semminemű esetben el ne mulasszák. 

Mindaddig, még a hadügyminister részéről az összes magyar sereg részére a ruha szabályzat ki fog 
adatni és részletesen meghatároztatni, egyenlőre közhírré tétetik, hogy mindazon volt gyalogsági fő
tisztek kik a jelen zordonabb évszakban nincsenek nevezett Kampane165 felruházva (Kaputrok) ellátva 
magyar ezredi ruházati bizottmányaival (equibina hominum) az ehhez megkívántató szürke posztó 
kifogyott volna, avagy végre, ha maguk is úgy kívánják, a honvédek tisztekéhez hasonló bekeccsel 
ellátassák magokat, a huszár tisztek ezredeik posztószínek szerint ugyan nevezett (szürke harist)166 

bekecseket csináltathatnak vörös zsinórra, mik a tiszt ruházatát illeti, az említett ruha szabályzati 
megjelenésig magának díszruhát senki ne csináltasson, minthogy abba lehet meghatározva, hogy 
váljon meg fog-e hagyatni v[agy] nem, mely azonban semmi esetre oly drága nem lesz, mint azelőtt. 
A gyalog sorezredi újoncoknak honvédi ruhával ellátása is teljesíttetik.167 

Jelnév Jenő jelszó Jászberény, tábori jel hahó. 
Görgei tábornok 

164 Közli KLÖM XIII. 568. o. 
16 Helyesen: Campagne felruhával, tehát tábori szolgálathoz szükséges kabáttal. 
166 Surhabit, népies etimológiával csurapé. 
167 Mindezt Mészáros Lázár nov. 30-i utasítása alapján tette közzé Görgei, fogalmazványát 1. MOL HM 

Ált. 1848:9931. 
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December 4. 848. 
A második dandár fegyveres szuronyra [Kb. 6 további sor olvashatatlan] 
2-0. II. zászlóaljbéli Szőke Lajos főhadnagy házi körülményei tekintetéből 7 napi szabadságot 

nyert. 
3-0. Ugyan 2-ik zászlóalj i 5-ik századbéli Hollósy Vince hadnagy, ki eddigelé a vezéri irodába 

működött, századjához besoroztatik. Minek folytán 6-ik századbéli Harmat Károly őrmester168 a 
vezéri irodába működendő, az illető iratok kiszolgáltatása mellett beküldeni rendeltetik. 

Kosztolányi alezredes 

Zászlóalj i parancs 
Amint a hadosztályi és vezéri parancsban kiadatott, hogy a vágószuronyos fegyverek száma 

bejelentessen, ezennel a századoknak meghagyatik, hogy ezen jelentés holnapi délre okvetetlen 
beküldessen. 

Kováts Endre hadnagy és fuvarozási biztos úr mellé maga kívánsága [sic!] a 6-ik századból 
Csonka Ignác tizedes ideiglenesen általengedtetik és a létszámban mint ott vezetendő. Még holnap 
vagyon egy nap a századoknak adva, hogy a hiányzókat helyre állítsák, holnaputántul fogva a 
haditesttől kiadott hadi test [parancs] szerint kötelesek a századok a szolgálatot véghezvinni. Ami 
a fegyvergyakorlatokat illeti, mind pedig a testmozdulásokat, a napi parancsban naponként a teen
dők ki fognak adatni. 

Felügyelési tiszt Kálóczy Károly hadnagy és Fekete József őrmester.169 A városi Duna-hídhoz 
az l-ő század ád 1 tizedest, egy őrvezetőt és 9 közvitézt, a 8-ik század Kosztolányi alezredes és 
fogda vártára egy tizedest és 6 közvitézt, parancsőrre a főszállásra egy tizedest, egy közvitézt ád az 
első század. 

Még egyszer és mindenkorra meghagyatik, hogy a zászlóalj számára minden századból egy pa-
rancsőr mindenkor küldessen, és az köteles magát a segédi hivatalomba jelenteni, akik azt elmu
lasztják, a napi parancsba fog kijeleltetni, mert csak látszik, hogy a szolgálatnak meneteléről igen 
keveset gondoskodnak. 

Zmeškal Jozef 
helyettes zászlóalj parancsnok 

Hadtesti parancs Pozsony, decemb[er] 5-én 1848. 
Dinner Sebestyén a feldunai hadsereghez fődobosnak neveztetik ki, rangja s illetménye azon

kívül havonkénti 8 p[engő]f[o]r[int]nyi díjpótléka és a szabály szerinti öltönyök kiszolgáltatása 
december 1-től rendeltetik, azonnal Komáromba induland, magát Majthényi tábornok várparancs
nok úrnál jelentendő. 

Harmat (Harmath) Károly, őrmester, később hadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. 
zászlóaljában, majd az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, 1849. szept. 28-tól főhadnagy ugyanitt, komá
romi kapituláns. 

Fekete József, őrmester a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 2. zászlóaljában, majd hadnagy az 
ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, 1849. szept. 28-tól főhadnagy ugyanitt. Komáromi kapituláns. 
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Minden honvéd zászlóalj 2 dobost a szükséges dobokkal ellátva küldend Komáromba azonnal, 
hol az említett fődobos által a dobolásban ki fognak taníttatni, ha pedig már elég képességet sze
reztek magoknak, visszaküldetnek illető zászlóaljukhoz, s újólag más 2 dobos küldetik le Komá
romba a dobolás illő megtanulása végett. 

Az Orsz[ágos] H[on]v[édelmi] Bizottmánynak a Közlöny múlt hó 21-én 164. számban megjelent 
rendeletéből170 tudva van, hogy hazánk védelmiben megcsonkult és további hivatalviselésre v[agy] 
szolgálatra nem képes vitézek egy Budapesten felállítandó intézetbe fognak f[öl]vétetni, hol 
élelemrőli gondoskodástól teljesen menten, a kiérdemlett nyugalmat élvezhessék, ezen intézetnek mi
nél előbbi életbe léptetése iránt a szükséges intézkedések már megtétettek s rövid idő alatt oly állapot
ban lészen, miszerint abban a sérvitézek befogadtassanak, nehogy azonban e részben némi zavarok 
v[agy] panaszokra alkalom nyújtassék, meghagyatik a zászlóaljak parancsnokainak, miszerint az ezen 
intézetben felvétetni óhajtó sérvitézekre nézve azon eljárást tartsák meg, hogy mielőbb, míg ezen 
sérvitézek Budapest felé útnak indíttatnának, nekem avatási jegyzékök (Offene Liste) s betegségök 
állapotjának leírása előlegesen beküldessék, mit én a hadügyminisztériumnak elküldeni fogok, mely 
azután ez adatok nyomán a kellő rendeléseket megteendi, s így a sérvitézek az osszített [sic!] adatok 
folyamán általam kiadandó rendelet után, nem előbb lesznek Budapestre szállítandók. 

Továbbá ezen intézet katonai igazgatóság alá fog helyeztetni s az igazgatósággal egy főtiszt s egy 
más, ki a számvitelben szélesebben jártas ezzel fog megbízatni, aránylagos fizetéssel ellátatni, mely 
utóbbiakról a zászlóalj parancsnokságok avégből tudósíttatnak, hogy ha zászlóaljaikban találtatnának 
tiszti egyének, kik képesek lennének e hivatalnak megfelelni, ezek által a szükséges folyamodványok 
a képességet tanúsító okiratokkal együtt 5 nap alatt 171 el ne mulasszák. 

Értésemre esett, hogy az egyéniség őrmestertől... 
[kb. 6 további sor olvashatatlan] 
...szolgálat terhét is viselni köteles, ennél fogva, hogy azon katona, ki bizonyos vétek vagy bűntén 

[sic!] miatt fogságba jut, és azért katonai szolgálatát nem teljesítheti egyenlő lábra állíthassék ha
dügyminiszteri 8928/950. szám alatt folyó év 9-ber 30-n kelt rendelet következtében ezennel rendel
tetik: 

1-or. [sic!] Minden törvényes vizsgálat aláírt172 egyén őrmestertől lefelé azon naptól fogva, midőn 
fogságba jut, fogsági illetménybe teendő. 

2-or. Ugyan illen illetménybejutnak azon egyének is, kik fegyelmi úton bizonyos vétek miatt fog
sági büntetésre ítéltetnek 

3-or. Az l-ő és 2-ik szám alatt megnevezett egyének egyikét sem illet fogságbeli elbocsájtás után 
díjpótlék, kivéve azon esetet, ha egy vizsgálat alá vont bírói végzés folytán az ellen támasztott vád 
aló[l] telessen felmentetik. 

4-er. Az ily díjlevonások, ha csak azon károsult kártalanítására nem ítéltetett, ki a befogott által 
megkárosítatott, a századoknál bevételbe számadásba veendő és havonként t. i. minden hó 10-én hoz
zám név szerénti kimutatás kíséretében beküldendő, mely által azon öszvegek azután egyelőre a budai 
katona helyőrség kórház tőke alapjára fognak adatni. 

ro Közli KLÖM XIII. 495. o. 
Valószínűleg: felterjeszteni. 

~ Valószínűleg: alá vont. 
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Miután honvéd zászlóaljak a sor ezeredekkel ezentúl egészen egyenlővé tetettek, ennél fogva az 
egész tábor minden hadtestületénél ezen rendelet pontosan foganatba veendő. 

Jelnév András, jelszó Adony, tábori jel két taps 
Görgei tábornok m. k. 

Hadosztályi parancs, dec[ember] 5. 848. 
Legújabban honvédekké beavatott egyének jegyző könyveik mellékletiben] elküldetnek. 

Lázár [vezér] őrnagy 

Vezéri parancs, dec[ember] 5-n 848. 
1. Az illető parancsnokságoknak meghagyatik, hogy minden felesleges fegyvereiket, melyek 

nem szükségesek a főfogdárnak az iratok kiszolgáltatása mellett átadják kik a dandári fog
lyok által fogja tisztétatni. 

[Kb. 5 további sor olvashatatlan] 
5-or. [sic!] 2-ik zászlóalj Nagy Kálmán az orvosi bizonyítván nyomán szolgálatra alkalmatlan 

levén, részére egy elbocsájtó levél, Szüts József tizedes részére pedig házi körülményei tekinteté
ből szabadság levél készítendő. 

6-or. Il-ik zászlóalj i Tüskés Pál, Bognár Gáspár és Gál Lajos orvosi bizonyítvány nyomán to
vábbi szolgálatra alkalmatlanok, végképp elbocsátatnak az úti levél részükre kiadatik. 

7-er. Ugyan 2-ik zászlóalj Lörintz István és Fördős Ferenc részére úti levél készítendő, misze
rint Győrre, mint kiállított újoncok utasíttatnak 

8-or. Ugyan Zmeskál József 2-ik zászlóalji helyettes parancsnok oda utasíttatik, hogy a jelen
tésben foglalt fegyverekre nézve magát Csányival érintkezésbe tévén az eredményről jelentést te
gyen. 

9. & 10. Il-ik zászlóalji 2-ik századbéli Tóközi Imre 4-ik századbeli Dirhanits Jozef, Pallanits 
György, Schvartz Ferenc, Kovátsis Pál és 6-ik századbeli Kaufman Antal foglyok részére a megkí
vántató fehér ruhanéműek ezideig is ki nem szolgáltatván, annak teljesítése meghagyatik 

Kosztolányi parancsnok 

Zászlóalji parancs, decíember] 5. 848. 
Görgei tábornok és Kosztolányi alezredes úrhoz parancsőrt a 2-ik század fog adni, többnyire a 

vaspályái kapuhoz a l-ő század 1 tizedest, 1 őrvez[etőt] és 6 közvitézt - a Duna-hídhoz 1 
tiz[edest], 1 őrv[ezetőt] és 9 közvit[ézt], a 2-ik század - Kosztolányi alezredes úrhoz s a fogdához 
1 tizedest, 1 őrvfezetőt] és 12 közvitézt a 3-ik század adand őröket. - A létszámok a századoknak 
visszaadatnak azon megjegyzéssel, hogy heányosan voltak készítve - A második század pedig oda 
utasíttatik, hogy a létszám be nem küldése okát bejelenteni el ne mulassza. 

A napi rend szerént holnap 9 órától fél 1 l-ig fegyver gyakorlat fog tartatni a Fürsten álén, a 
századok oda utasíttatnak, hogy az ide mellékelt fegyverforgatási és mozgási gyakorlatokat vegyék 
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tanításba. Utasíttatnak egyszersmind a századok, hogy a vezéri és hadtesti parancsokat amennyibe 
a századokat érdeklené, különösebb zászlóalj i meghagyás nélkül is teljesítsék. 

Zmeskál 

A füzetési lajstrom leíratás, köröztetés és ezentúl... 
[Kb. 5 további sor olvashatatlan] 
2-or Il-ik zászlóalj első századbéli Molnár János önkéntes házi körülményei tekintetéből vég

képp elbocsáttatik, s az úti levél kiadatik. 
3-or Parancsnokságoknak meghagyatik miképpen jövőre a bűntény leírásokban a körülmé

nyekhez képest a megkárosodott, valamint a jelen volt tanúk neveit kitegyék, s a netalán bűntényre 
vonatkozó eszközöket szintén a tényleírással együtt beküldeni el ne mulasszák, meghagyatván 
egyszersmind, hogy a tényleírásokat egy egész ívre, nem pedig félre készítsék. 

4-er Következő ítéletek közzé tétel és a századok büntető könyvébe leendő bevezetés véget 
miatt környekeltetnek173: 

Kreiner János 2-ik zászlóalj 3-ik századbeli őrvitéz őrállásoni gyáva magaviseletiért, tekintetbe 
vévén, hogy ezáltal a haditestre nézve semmi veszélyt nem hozott, eddigi fogságán kívül még 5 
heti fogságra hetenként 2-er 24 órai rövid vassal és hetenként 1-er kenyér és víz melletti böjtölésre 
ítéltetett. 

Marghot László 2-ik zászlóalji őrvitéz engedelem nélküli hazájában eltávozásáért, tekintve rö
vid időre önkéntes visszatértét, eddigi fogságán kívül még 6 heti fogságra, hetenként 2-er 24 órai 
rövid vasra, hetenként 1-er kenyér és víz melletti böjtölésre ítéltetett 

Tóközi Imre Il-ik zászlóalji 2-ik századbeli őrvitéz álladalmi egy pár csizmáját reáfüzetés mel
lett rosszabbakkal elcserélvén, és köpenyegje ellopásáért, eddigi fogságán kívül még 3 heti fogság
ra, hetenként 2-er 24 órai rövid vasra és hetenként 1-er kenyér és víz melletti böjtölésre valamint a 
csizmáira reáfízetésül kapott 3 f[orint] és a köpenyeg 15 v[áltó]f[orint] értékében elmarasztaltatott 

Ágotzi Imre Kosztolányi-féle gyalog ütegnél ágyús társától 1 pengő forintot ellopván, mint
hogy azomban a károsodott megkapta a kárpótlást, ennek tekintetbe vételével, eddigi fogságán 
kívül még 4 heti fogságra, hetenkint 2-er 24 órai rövid vasra és hetenként 1-er kenyér és víz mel
letti böjtölésre ítéltetett. 

Kaufman Antal Il-ik zászlóalji 6-ik századbeli őrvitéz két kas méh lopásért, melynek elköveté
sére Tóth Ferenc pajtását is elcsábította, lágyító körülményül szolgálván a méhkasok épségben 
visszakerültek, eddigi fogságán kívül még 6 heti fogságra hetenként 2-er 24 órai rövid vasra he
tenként 1-er böjtölésre 

Tóth Ferenc Il-ik zászlóalji 6-ik századbeli őrvitéz Kaufman Antal pajtásával két kas méh ello
pásában, mely épen illető tulajdonosának visszakerült, résztvevén, eddigi fogsága beszámításával 
még 3 heti fogságra, hetenként 24 órai rövid vasra és hetenként 1-er böjtölésre ítéltetett 

Kosztolányi Móric alezredes 

Köröztetnek. 
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[Kb. 5 sor olvashatatlan] 
... alhadnagy és Rosa Sándor őrmester. 
Még egyszer emlékezetbe hozatik, hogy a századok parancsnokai a napirendet szorosan meg

tartsák, amint már kiadatott parancsban a gyakorlás hely mint Fürsten alé tudomásul adatott. 
A századok felszólíttatnak egy egyént nékem kiválasztani, mely mint másodsegéd a zászlóalj i 

irodámba hivataloskodhat, értetődvén, hogy az írásban igen jártasnak kell lenni és ez a kijelelés 
holnap regveiig beváratik. 

Szinte a tegnapi vezérparancs következtébe regvelenként a zászlóaljakból napi jelentés szüksé
geltetik, azért tehát a felügyelési tiszt nem szóban, hanem írásban az estvéli jelentést az felügyelősi 
őrmester által nékem beküldje a [sic!] 

Zmeskál József százados és 
helyettes parancsnok 

Hadtesti parancs, december 7 848. 
Ari tiszteletbeli őrmester az első honvéd zászlóaljból 2-ik századánál, ki magát folyó év 

dec[ember] 3-kán, midőn Simunich174 serege előőrseinkre betört, vitézi módon kitüntette, el nem 
mulaszthatom nyilvános dicséretemet kimondani, meghagyván a nevezett zászlóalj parancsnoká
nak őt előadandó alkalommal valóságos őrmesteri állással megjutalmaztatni 

Folyó év december 6-án az ellenség Cserovalicskán Windisch-Grätz herceg175 jószágán, ahol 
tartózkodott, tőlünk megtámadtatott, mely ütközetben Posta első honvéd zászlóalji százados176, és 
Imely főhadnagy177 első háromfontos gyalog félüteg parancsnoka erélyes és bátor magok 
viseletökért178 - úgyszinte Bach József 6-ik huszárezredben tizedes179, ki ötödmagával 30 gyalog 
ellenséget legnagyobb bátorsággal, vitézi módon megtámadtak, őket nemcsak megszalasztotta, ha
nem a nálok lévő Párna helységből elrabolt két hordó bort a helység elöljáróinak visszaadta, 
nyilvánosan megdicsértetnek.180 

174 Simunich, Balthasar von, 1850-től báró (1785-1861), cs. kir. altábornagy, hadosztály-, majd hadtest
parancsnok. - Erről az összecsapásról más forrásunk nem tud. Az alább említett czerowa-lieszkói támadás 
előtti utolsó összecsapásra nov. 30-án Oszuszkánál került sor, amikor három század cs. kir. gyalogság és két 
röppentyű elűzte onnan a rekvirálásra kiküldött két század gyalogost és egy szakasz huszárt. Strack 28. o. 

175 Windisch-Grätz, Alfréd zu, herceg (1787-1862), cs. kir. tábornagy, csehországi föhadparancsnok, 
1848 októberétől 1849 áprilisáig az itáliai kivételével minden osztrák haderő parancsnoka. 

176 Posta Ferenc (1817-1883), kilépett testőr, honvéd alezredes, dandár-, majd hadosztályparancsnok a 
VII. hadtestben. Besorozzák a cs. kir. hadseregbe. 1869-ben reaktiválják, 1874-ben honvéd alezredesként nyu
galmazzák. Életrajzát I. Bona, 1987. 270-271. o. 

1 Imely (Imélyi) Miklós előbb hadnagyi, majd 1848. nov. 16-tól főhadnagyi rangban egy fél háromfontos 
gyalogüteg parancsnoka, elesik az 1848. dec. 16-i nagyszombati ütközetben. 

178 Ordódy Kálmán őrnagy, a nádasi dandár parancsnoka a 34. (Porosz herceg) gyalogezred két századá
val, az 1. és a 7. honvédzászlóaljjal, meg 4 löveggel támadta meg Windisch-Grätz czerowa-lieszkói birtokát, s 
miután Simunich hadosztályát erői felfejlődésére kényszerítette, 3 halott és 5 sebesült veszteséggel visszatért 
eredeti állásaiba. A cs. kir. csapatok 3 halottat és 11 sebesültet veszítettek. Az ütközet leírását 1. Molnár And
rás. A 7. honvédzászlóalj története. (In:) uő. (szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. Zalai 
Gyűjtemény, 33. k. Zalaegerszeg, 1992. 91-93. o. és Strack 28-30. o. 

179 Helyesen: Pahy József. 
180 A nov. 30-i hőstett leírását 1. Hermann: Huszárhősök 949-950. o. 

— 264 — 



Minden parancsnok uraknak tudomásul adatik, általok parancsok alatt álló seregeikkel is tu
datni - a magyar ország gyűlése azon határozata, hogy azon vitézek kik kapitulátiójukat181 kiszol
gálták még is szolgálatban maradnak [újra]beavatások napjától kezdve pótlék ...182 

[Kb. két sor olvashatatlan, az okmányt valószínűleg Görgei írta alá.] 

Vezéri parancs, december 7. 848. 
Herczeg Sámuel főhadnagy183 tisztjéről leköszönvén, helyébe Ferenczy József Il-ik zászlóalji 

főhadnagy, ki a tegnapi napon a hadosztályi parancsnokság előtt a katonai kísérletet kiáltotta a 46-
ik honvéd zászlóaljhoz besoroztatik az átadási és átvevési bizonyítmány a Il-ik zászlóaljtól várat
ván. 

Az 1-ső, 2-ik és 3-ik zászlóalj parancsnokságának zászlóaljaik részére e hó 11-étől 20-ig járó 
napi díj szükségletet holnapi reggeli 10 óráig okvetlen bemutassák és annak felvétele végett e hó 
10-én reggeli 10 órára nálam megjelenjenek. 

Il-ik zászlóalji 3-ik századbeli Dubovszky Miksa, nemkülönben 4-ik zászlóalji 1-ső századbeli 
Matalits József, Netl János, Novák Ferenc és Angyal Ferenc dandári foglyok, fogsági idejök kitel
vén, az illető zászlóaljuk által átveendők. 

Kosztolányi alezredes 

Zászlóalji parancs, dec[ember] 7 1848. 
Vezér parancs következtében holnap regvei 7 órára okvetetlenül a pénz szükséglet 11-től egész 

20-ig Léhner hadnagy úrnak béküldessék 
Béváratik minden századtól a jelentés, hogy a délutáni órákban tartandó oktatás, amint a napi 

rendben már kiadatott, hol tartatik, úgyszinte meghagyatik a század parancsnokainak, hogy a reg
geli gyakorlásoknál teljes számmal, és pontossággal jelenjenek meg, még más oktatási ív ki nem 
adatik, addig a fegyvervizsgálási, töltési, és tüzelési fegyverforgatások, nem különben a csatárlánc 
képezési és a különbféle dobjelek betanításával foglalatoskodjanak. -

Meghagyatik a századoknak, hogy segédi hivatalomhoz egy állandó sz főképp követelte
tik, hogy jó viseletű, és ... [kb. 7 további sor olvashatatlan] 

Vezéri parancs, december 8. 848. 
1. Il-ik zászlóalj 2-ik századbeli Szűcs József 8 napi szabadsággal, nemkülönben Kovács Fe

renc 1-ső századbeli örvitéz 5 napi szabadsággal elbocsájtatván, részükre az úti levél kiadatik. 

Szegődési idejüket. 
~ „Minden parancsnok uraknak tudomásul adatik, s általok parancsok alatt álló seregeikkel is tudatandó 

a magyar országgyűlésnek azon határozata, hogy azon vitézek, kik kapitulációjukat kiszolgálták, s mégis szol
gálatban maradnak, újra beavatási napjoktól kezdve 1/3 rész zsoldpótlékot kapnak". Fogalmazvány. MOL 
Tiszáninneni nôr. ker. ir. 6. fasc. Közlekedés. No. 48. 

Herczeg Sámuel, 1848. szept. 7-től a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 4. (somogyi) zászlóaljá
nak hadnagya, nov. 6-tól főhadnagya. 
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Úgyszintén orvosi bizonyítvány nyomán további szolgálatra alkalmatlan Nagy Kálmán végképp 
elbocsájtott őrvitéz részére az úti levél kiadatik. 

4. Il-ik zászlóaljbeli Lőrincz István, és Fürdős Ferenc, mint Győr városa részéről kiállított 
újoncok részére az úti levél az ottani besoroztatások végett kiadatik. -

5. Il-ik zászlóalj parancsnokságának Fekete János, Német József, Tukovits János, Horváth Jó
zsef, Füleki János, Nemes Mihály, Csapó Balázs, Hamar József, Mezei Sándor s Varga Vince, úgy 
nemkülönben Ekhart Péter, Dénes Miklós és Datzan Ferdinánd önkénteseknek elbocsájtások 
tárgyábani jelentése nyomán az illetők a hatóságokhoz utasítandók. 

7 A Il-ik zászlóalj parancsnokságának a Fehér megyei önkéntesek haza bocsájtások tárgyában 
írt jelentése nyomán tudtul adatik, miképpen a beadott jelentés nyomán e részben már intézkedések 
történvén, további felsőbb rendelet lészen bevárandó.184 

Kosztolányi Mór 
alezredes 

Jelnév Ferenc, jelszó Fraknó, tábori jel jaj. -

Zászlóalj i parancs, december 8. 848. 
A minden napi regveli gyakorlásoknál, nem 3 sorba, hanem csak két sorba gyakorolják a fegy-

veri gyakorlásokat. -
A dobosok holnap d[él]u[tán] 2 órakor a Fürsten allén jelenjenek meg, hol a Fejér megyei Pap János 

mint helyettes fődobos, a szükséges dob jeleket velők [gyakorolni] fogja., [kb. 5 sor olvashatatlan] 
Felügyelőséget visel Puklin József főhadnagy185 és Vanys Adolf őrmester. 
Az 5-ik század a Duna-hídhoz 1 tizfedes], 1 őrvezfető] és 9 közvitéz, a 6-ik század Kosztolányi 

alezredes és fogda vártára 1 tizfedest], 1 őrvefzetőt] és 12 közvitézt - parancsőrre Görgei tábor
nokhoz 1 tizedest, Kosztoljányi [sic!] alezredes úrhoz 1 közvitéz ád az 5-ik század. 

Zmeskál József 
százados és helyettes parancsnok 

Hadtesti parancs, december 9. 848. 
Jelnév Tódor, jelszó Trencsén, tábori jel huhu. 

Görgei tábornok 

Fejér megye önkéntesei nov. 16-án kérték a megyétől, eszközölje ki hazabocsátásukat. A megye írt is 
az ügyben az OHB-nak, s Kossuth 19-én utasította Görgeit, hogy a Fejér megyei önkénteseket szolgálati ide
jük letelte után bocsássa haza. MOL H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány, Kormányzó
elnökség iratai. 1848:3192., KLÖM XIII. 498-^99.; Erdős Ferenc 93. o. Kosztolányi dec. 23-án jelentette 
Lázár György vezérőrnagynak, hogy a Fejér megyei önkénteseket rövidesen hazabocsátja. Kosztolányi-lev. kv. 
No. 321. 

Helyesen: Puchlin József, 1848. szept. 7-től számvevő segéd a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 
3. (tolnai) zászlóaljában, nov. 1-től főhadnagy, egyben számvevő segéd a 2. zászlóaljnál. 

— 266 — 



Vezéri parancs, december 9. 848. 
1-or. [sic!] Holnap reggeli 9 órakor a mélyúti kápolnában Isteni szolgálatát tartatván, a 2-ik 

zászlóalj a fent írt templom előtt 1/2 9 órakor felállítandó. 
2-or. Az 1-ső és 2-ik zászlóaljnak a kiadott napi rendnek megtartása azon reményben, hogy jö

vőre ezen kellemetlen állapotban miszerint kötelességek teljesítésére figyelmeztetvén nem 
kéntelenítnek, nem hozandnak, szigorúan meghagyatik -

3-or. A 2-ik zászlóalj parancsnokának e hó 7-kén kelt jelentése folytán ruha szükséglet tárgyá
ban ara utasíttatik, hogy a 13 pár fehérruhát és két köpenyt, a vezéri élelmezési tiszttől a szükséges 
nyugták mellett által vegye. -

6-or.186 A 2-ik zászlóalj parancsnokságának e hó 9-ről kelt jelentése folytán meghagyatik, hogy 
a tüzérekhez átment egyénekkel átadott fegyvert #és más készületeket által vegyen, egyébiránt a 
zászlóalj i parancsnokok oda utasíttatnak, hogy ha tüzérekhez vagy más ...egyéneket adnak által, 
hol fegyverek századjuknál vissza ... [kb. 5 további sor olvashatatlan] 

... hatóságoktól szereztess [ének be] jövőre csak ily nemű bizonyítványokkal ellátottak e-
ránt tegyenek jelentést. 

8-or. Az 1-ső század jelentése folytán hadi szolgálatra alkalmatlanok lévén Gösi Mihály és 
Pogrányi Imre mint beteg ápolók az itteni hadi kór házba rendesen átadandók. 

Kosztolányi alezredes 

Zászlóalji parancs, december 9-én 1848. 
A 2-ik századbeli Lőrincz István és Fördös Ferenc őrvitézek számokra kiszolgáltatott úti levél, 

hogy otthon az újoncok közé besoroztathassanak, ezennel kiadatik 
A zászlóalj holnap reggel 8 órakor az indító ház187 előtt felállítva legyen. 
A 4-ik századnak meghagyatik, hogy azon 8 egyének fegyvereit, kik a tüzérséghez átadattak, 

még holnap reggel az átvételi bizonyítvány elhozata mellett az irodából a fegyvereket által vegye. 
Ezentúl meghagyatik minden századoknak, hogy a vezéri parancsban megkívánt oklevelek nél

kül a szabadságra kívánkozóknak jelentést ne tegyenek s ha valaki jelenti magát, azt előlegesen 
annak megszerzésére utasítsák. 

A 3-ik századnak meghagyatik, hogy Bánki Antal őrvitézről, ha szökevénynek tekinthető, a be
küldött jelentés helyett, annak szökevényi leírását köröztetés végett beküldeni el ne mulassza. 

Az 5-ik század jelentése folytán tudtul adatik, hogy Mórocz főhadnagy és élelmezési tisztnek 
meghagyatott a század számára a szükséges tüzelni való fát naponta kiszolgáltatni. 

Továbbá Csapó József századosnak azon jelentése folytán, hogy Fejér megye által a Fejér me
gyei elesett önkénteseknek, úgy a kórházban elhunytaknak követelt halotti leveleit s illetőleg bizo
nyítványaik általam kiadassanak, az érintett százados úrnak meghagyatik, hogy az érdekelt halotti 
leveleket megszerezze és a bizonyítványokat elkészítve, nékem láttomásai188 végett benyújtja. A 
századok málháit illetőleg annak visszahozatala iránt már lépések tétetődtek. 

A 4-5. pont - talán figyelmetlenségből - kimaradt. 
Ti. a vasúti indóház, azaz az állomásépület előtt. 
Azaz láttamozás. 
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Csapó József százados úr a Komáromban tartózkodó Fejér megyei önkéntesek iránt tett jelenté
se folytán arra utasíttatik, hogy annak elhozatalára és felkísértetésére egy tizedest és két őrvitézt 
holnap Komáromba elküldjön a szükséges úti levelekkel ellátva. 

Sajnosán tapasztalván, hogy a századokbeli legénység naponként és éjjelenként a hadi szolgálat 
hátra maradásával és a katonai életben szükségelt rend ellenére ide s tova kóborol, meghagyatik, 

hogy a legénységnek napos tizedes tudta és [engedélye nélkül] meg ne engedjék, s ha va
lakinek a kimenetelre engedélye [nem volna], hogy a legénység... [4 további sor olvashatatlan] 

... századoknak, hogy ... felesleges fegyvereiket melyekfet] a főfogdárnak az iratok ki
szolgáltatása mellett, ahol ez még meg nem történt, hétfőn reggel, azaz 11-én átadassanak, ki eze
ket a dandári foglyok által fogja tisztíttatni. 

A helyettes fődobos Pap János holnap reggel 8 órára az irodámban jelenjen meg napi parancsra. 
Felügyelőséget viszi Barlai Ede hadnagy, Szűcs Pál őrmester. Még egyszer parancsoltatik, 

hogy az estveli napi jelentés a felügyelési tiszt és őrmester által rendesen és okvetlenül beküldes
sen, mert ennek elmulasztásánál kötelességemmé teszik az illetőket szigorú felelősség alá vennem. 

Mától fogva az őröket naponként csak egy századból fogom kirendelni: úgy tehát a következő 
váltakat holnap az l-ő század fogja által venni, 1-ör a vaspályái vám váltát 1 tiz[edes], 1 
őrm[ester] és 6 közvitézzel; az után a Duna-hídi váltát 1 tiz[edes], 1 őrm[ester] és 9 közvitézzel, 
utoljára pedig a Kosztolányi és fogda váltát 1 tiz[edes], 1 őrm[ester] és 12 közvitézzel, és főképp 
azért rendelem, hogy ezen századból adassanak, hogy a századbeli hetes tisztek a legénységet, mie
lőtt őrre vonulnának, illően megvizsgálják és a szükséges oktatásokat kiadják, nemkülönben, ha a 
zászlóaljambeli váltókra valami panasz felsőbb helyről adatnék, hogy azt annál könnyebben, a tör
vények szerint elintéztethessem. Parancsőrökre ád a 6-ik század Görgei tábornokhoz 1 tiz[edest] 
Kosztolányi alezredeshez 1.közvitézt. 

Meghagyatik minden század parancsnokainak, hogy holnap századjaikat teljes számmal kiállít
ván, a századnak állványát szorosan által vizsgálják és azokról, kik mint szökevények kezdettől 
fogva a századoktól ez ideig távol vannak, a szökevényi leírást azonnal elkészítve, köröztetés vé
gett hozzám beküldjék. 

Zmeskál helyettes parancsnok 

Hadtesti parancs, dec[ember] 10. 848.189 

Folyó hó 2-án Kosztolányi Móric alezredes úr parancsára190 a magyarfalvai híd elégetésére lé
vén kirendelve a gyorslövészek századával, a veszprémi önkéntesek zászlóaljával, gróf Esterházy 
Pál191 zászlóaljának 3-ik192 és a 46-ik honvéd zászló 3-ik századával193 és az 5-ik 6 fontos 

A napiparancs pontosabb másolata fennmaradt: MOL Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 177. Az eltéré
seket csak az értelemzavaró, vagy a másolatot lényegesen korrigáló esetekben jelezzük. 

Az eredetiben: parancsomra. 
Esterházy Pál (1806-1877), kilépett cs. kir. huszárszázados, 1848. jún. 18-tól nemzetőr őrnagy, októ

bertől a komáromi önkéntes mozgó nemzetőrök parancsnoka, nov. 6-tól őrnagya, a csapatából alakult 18. 
honvéd zászlóalj parancsnoka. 1849. jan. 30-tól alezredes, dandárparancsnok a komáromi várőrségben, máj. 
25-től ezredes, hadosztályparancsnok. Komáromi kapituláns, emigrál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 143. o. 

192 Három. 
193 Három. 
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félüteggel és egy szárny 6-ik ezredbeli huszárokkal és az ellenséget Magyarfaluból kivetette ugyan, 
de a 12 ágyúval keményen védelmezett hidat [elpusztítania] nem sikerült, sőt a vasúti közlek[edés] 
segítségével túlnyomóvá szaporodott ellenség előtt visszavonulni kénytelenült. Serege az előro-
hanásban jelesen viselték magokat, köztök a gyorslövészek példával jártak elől. A gyalogság szu-
ronyaiban kereste erejét. Ez az igazi vitéz harcolási mód, ajánlom ezt a tábor minden gyalogságá
nak. Ez] alkalomnak 60 fogoly lett gyümölcse. Szerettem volna, ha a hátrálás is hasonló 
szilárdsággal vitetek vala véghez, amilyen merészséggel történt az előnyomulás. Azonban valamint 
ennél az gyorslövészek, úgy a hátrálásnál a huszárok magatartása volt a legjelesebb pont. 57 hu
szár tudort 6 álgyútól segíttetve két vasas századot tiszteletes távolságba fenn tartóztatni.194 

E bajnokok helyesen fogták fel az állapotot, és megemlékeztek, hogy ha ámbár hátra felé tör
ténjék valamely mozdulat, a rendről megfeletkezni [sic!] nem szabad, ők és a lövészek voltak a 
paizs, mely mögött az ilyenkor tízszeresen szükséges rend feltartatott, e példa buzdításul szolgál
hatna az egész hadsereg lovasainak, ha a magyar huszár még buzdításra szorulna. -

A dandár parancsnokság számosokat nevezett meg kik ez alkalommal legjelesebben viselke-
dének.195 Ilyenek a gyorslövészektől Söll kapitány196 - Ott hadnagy197 - Svaringer fővadász -
Holzborn, Stichenricher [Stikenritter], Bartl, Kuffler, Hesse, Englis, Triska [Trzka] alvadászok, -
Stirse, Sperer, Naufratil198, Ontemeiner [Unterreiner], Wolf őrvezetők, - Freitag, Anfang, Esse, 
Csák, Streibl, Ras[e]l, Kopeczki, Reiter [Raiter], Kampf [Kempf], Cák [Czak], Deng [Ding], 
Strafberger [Strazberger], Fiáth [Fiasek], Barto [Bares], Kopert [Gobert], Svebat [Schevark], 
Ebenkö, Eli [Ekk], Bányai, Grill, Kaller, Compfe [Zumpe], Steiner, Pittner, Felsmeier 
[Felzenmaier], Babel, Barok [Barach], Dezerle [Deterle], Müller, Krassa [Kranpa], Salvare 
[Salvate], Hoch [Hajek], Kulics, Kriesel [Grisel], Mendl, Schuster [Suszter], Rupert, Smidl 
[Smied], Poister, Kößler [Koszier] közvitézek.199 

Huszároktól Domsdorf [Thomsdorf] kapitány200, Simony [Simon] tizedes, Lőcsei [Lőcsei] hu
szár, 

Gróf Esterházy zászlóaljából: Keim Sándor [Kayn Lajos] százados201, Tikldorf [Titldorf] főhad
nagy202 - Fehér alhadnagy203, Bulcsú őrmester204, Simony [Simon] tizedes, Molnár János, Szabó Pál, 

1 Hirsche, Sparer és Navrátil az eredeti változatban a közlövészek között szerepel 

194 Az eredetiben: „Ötvenhét huszár tudott hat ágyútól segített két vasas századot tiszteletes távolságban 
tartani", tehát a hat ágyú a vasasokat, s nem a huszárokat segítette. 

195 Az eredetiben: vitézkedének. 
196 Söll, Witalis (1825-1849), a bécsi forradalomban egy tiroli lövészcsapat parancsnoka, honvéd száza

dos, majd őrnagy, a tiroli lövész zászlóalj parancsnoka. 1849. jan. 5-én a es. kir. csapatok fogságába esik, 30-
án kivégzik. Életrajzát I. Bona, 1987. 295. o. 

19 Ott, Andreas, őrmester, nov. 16-tól hadnagy, 1849. februárjától százados a tiroli lövész zászlóaljban. 
Életrajzát 1. Bona, 1988. 451. o. 

Hirsche, Sparer és Navra 
n"1 Az eredetiben: közlövészek 
200 Thomstorff, August (1817-?), es. kir. hadnagy a 6. (Württemberg) huszárezredben, 1848. szept. 19-től 

főhadnagy, okt. 19-től al-, 1849. jan. 1-től főszázados ezredében, máj. 12-től őrnagy, 24-től a német légió 3. 
zászlóaljából alakuló 126. honvéd zászlóalj parancsnoka. Várfogságot szenved. Életrajza: Bona, 1987. 318. o. 

" Káyn Lajos, kilépett cs. kir. hadapród, 1848 nyarától nemzetőr hadnagy, okt. 1-től főhadnagy, 26-tól 
százados Esterházy Pál önkéntes zászlóaljában, a későbbi 18. honvéd zászlóaljban. 1849. máj. 14-től őrnagy, a 
99. honvéd zászlóalj parancsnoka. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1987. 193. o. 

202 Helyesen: Titteldorf Károly (1824-?), 1848. okt. 19-től hadnagy, 27-től főhadnagy a komáromi önkén
tes mozgó nemzetőröknél, 1849. jún. 14-től százados az ebből alakult 18. honvéd zászlóaljban. Komáromi 
kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 608. o. 
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Kojanecz, Bory, Hetényi, Reis [Rácz], Szabó [János], Szétsi - közvitézek, A veszprémi és fejérvári 
zászlóaljakból, Vörös és Szabó [Imre]205 főhadnagyok, Raczoviczki László [Knozaviczki zászlós], 
Eli, Szabadi, Kolkai tizedesek. - Roder, Müller, Boda, Varga [Ignác], Molnár [Ferenc], közvitézek-

Az alezredesnek két testvérje Kosztolányi Péter és Károly206 századosok hidegvérűségben je
leskedtek, -az első fájdalom súlyosan [megsebesíttetett.207 

[Az] elfogott 60 fogolyokfért] járó 600 pengő [jutalmat ezennel] utalványozván, [a fönnebbiek 
szerint úgy véltem legigazságos]abban elosztan[dónak, hogy 1/3 a gyorslövészek, 1/3 a huszárok, 
1/3 pedig a] többi gyalog ]seregek közt osztassék ki, melynek megtörténtéről] az illető parancsno
kok a jelentést hozzám [felterjesszék]. 

Jelnév Pista, jelszó Pest, Tábori [jel]... 
[Görgei táborno]k 

Vezéri parancs, dec[ember] 10-én 848. 
2-or.208 Második zászlóalj i Baldan Ferenc és Vérségi Antal, mint a katonai szolgálatra alkal

matlanok, részökre a végelbocsátási levél kiadatik. 
4-er. A II. zászlóaljnak a további rendeletig felfüggesztett 42 pár csizmák a nyugták kiszolgál

tatása mellett vegye által. 
7-er. A második zászlóalj i Marchot László, Harchner József, Seel Albert, Martza Mátyás, 

Schwarz Henrik, Gebhard Mátyás, Tirhanich József, Schwarz Ferenc, Palanics György, Kovácsics 
Pál, László István, Szabó József, Kaufman Antal, dandári foglyok részökre kívánt fejérruha neműk 
ez ideig sem mutatvák be, ennek meghagyatása szigorúan meghagyaték. 

A hadbírói ítéletek közzététel a századok jegyzőkönyvében beiktatás végett köröztetés útján 
fog kiadatni. -

11-er. [?] 2-ik zászlóalji 2-ik századbeli őrvitéz, mint ki a mosonyi újoncok közzé soroztatott 
oda utasíttatva végképp elbocsájtatik. 

Kosztolányi alezredes 

" Fehér András, 1848 szept. 17-től őrmester, okt. 19-től hadnagy a komáromi önkéntes mozgó nemzet
őröknél, 1849. júniusától főhadnagy, júl. 21-től százados a 18. honvéd zászlóaljban. Komáromi kapituláns. 
Életrajzát 1. Bona, 1988. 203. o. 

204 Bulcsú (eredetileg Paltsó) Károly (1823-1865), ügyvéd, 1848 őszétől őrmester a komáromi önkéntes 
mozgó nemzetőröknél, majd hadnagy a csapatból alakuló 18., később a 70. honvéd zászlóaljban. Komáromi 
kapituláns. Életrajzát 1. Szinnyei: Magyar írók I. k. Budapest, 1891. 1406-1408. hasáb. 

205 Szabó Imre (1815-?), volt cs. kir. altiszt, 1848. szept. 7-től főhadnagy a Fejér megyei önkénteseknél, 
majd a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1. zászlóaljában, később az ennek 4. zászlóaljából alakuló 46. 
zászlóaljban, 1849. ápr. 24-től százados ugyanitt. Életrajzát 1. Bona, 1988. 561. o. 

206 Kosztolányi Károly (1818-1873), főszolgabíró, 1848. szept. 5-től százados a dunántúli önkéntes moz
gó nemzetőrségnél, Kosztolányi Móric segédtisztje, később a 70. honvédzászlóalj századosa. Komáromi kapi
tuláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 332. o. 

207 Az ütközetre 1. Kosztolányi hadijelentését, közli Hermann Róbert. Görgei Artúr és Kossuth Lajos leve
lezésének kiadatlan darabjai. Századok, 1994/5. 944-945. o. 

2 Az 1., 3., 5-6., 8-10. pontok valószínűleg azért nem szerepelnek, mert azok nem a 2. zászlóaljra vo
natkoznak. 
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Zászlóalji parancs, dec[ember] 10-én 848. 
A kiadott napi foglalkodási rend szerént a keddre 8-9 óráig tartandó tiszti iskola a vaspályái in

dulónál, hol Radies hadnagy úr lakása vagyon, tartatni fog. A második századnak meghagyatik, 
hogy a megkívántatott csizma szükségletet eddig csak 22 párt, a 3-ik századnak 10 pár csizmát és 
13 pár fehér ruhát, a 4-ik századnak 10 pár csizmát és 7 köpenyt, a hozzá tartozó nyugtákkal ellát
va tőlem holnap regvei 8 órára okvetlenül átvegyék. -

Felügyelőséget [viszi] Gölke Ferenc hadnagy209, Németh József őrmester. Őröket ád a 2-ik század. 
A dobosok holnap d[él]u[tán] ... okvetlenül 1 órára Pap János ... helyettes tatt szükséges 

csatározási dobolások [gyakorlása végett]... Fürsten alen megjelenjenek. [2 további sor olvashatatlan] 
Zmeskál József 

helyettes parancsnok 

Hadtesti parancs, dec[ember] 11-en 1848. 
A dunántúli mozgó önkéntes nemzetőrség Il-ik zászlóaljánál Vainer József, Fercser András 3-

ik századbeli őrvitézek a tüzérkarhoz - Diser Gottfried 5-ik s Dömötör Sándor, Zavorszki Károly, 
Benedek István, Hof Márton, Kis Ignác, 6-ik századbeli őrvitézek az utászi karhoz, Török István, 
Laczkó János pedig a szekerészethez áttétetnek. - Az illető zászlóalj parancsnokainak meghagyatik 
említett egyéneket azonnal a szükséges átadási és átvevési jegyzékekkel (melyeken ki legyen téve, 
mennyi felpénzt kapott egyik-egyik) ellátva, a tüzéreket és szekerészeket a helybeni tüzér- és 
szekerészét-, az utászokat pedig a pozsonyi katonai szállító parancsnokságnak átadassa. 

Jelnév Árpád, jelszó Arad, tábori jel egy fütty 
Görgei tábornok úr hivatalos távolléte miatt Aulich ezredes210 

Vezéri parancs, dec[ember] 11-en 1848. 
1-r. November hó 15-én kelt vezéri parancs értelmében miszerint meghagyatott, hogy a pa

rancsnokságok naponta zászlóaljakból 1 századot kiállítván, aziránt, vajon a kiállított század szá
ma a létszámmal és fizetési lajstrommal megegyez-e? és a többi, mint az a fent írt parancsban lát
ható - s mindezekről a zászlóaljban a vizsgálat megtétele bevégezténél századonként külön-külön 
kijegyezve jelentést adjanak - mind ez ideig elég nem tétetvén, ennek teljesítésére szigorú felelet 
terhe alatt meghagyatik egyszersmind az elmulasztás okáruli jelentés is beváratik. 

2-or. Zászlóalji parancsnokságok oda utasíttatnak, hogy jövőre a reggeli jelentésbe a gyöngél
kedő tisztek neveit is mindenkor kitegyék. 

7-er Il-ik zászlóalji Zuber József 1-ső századbeli hadnagy főhadnagynak, és vezéri segédnek 
neveztetvén, a vezéri törzshöz soroztatik rangja és illetménye dec[ember] 1-től számítván. 

Kosztolányi 

" Helyesen: Gyürke Ferenc. L. a 160. sz. jegyzetet. 
" Aulich Lajos (1793-1849), cs. kir. alezredes a 2. (Sándor) gyalogezredben, ekkor ezredes, hadosztály

parancsnok a feldunai hadseregben, később vezérőrnagy, hadtestparancsnok, majd a Szemere-kormány had
ügyminisztere. Az aradi vértanúk egyike. Életrajzát 1. Bona, 1987. 95-96. o. és Katona I. 29-30. o. 
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Zászlóalj i parancs, dec[ember] 11-én 1848. 
Holnap d[él]u[tán] négy órakor az ismételt vezér parancs következtében a 4-ik század fog 

megvizsgáltatni; a vizsgálatnak részei a fegyvereknek minősége, a töltényeknek mennyisége, a ru
házatnak jó fenntartása lesznek nem különben, hogy a kiállított tagoknak száma megegyez-e a lét
számmal, szinte a pénztári, parancs-, és fegyverkészítési könyv meg fog vizsgáltatni, a század a lö
völde belső udvarán felállíttatván, ahol én megjelenendek. 

Felügyelőséget visel Vanis Adolf őrmester, az őröket a 3-ik század látja [el] század. 
Zmeskál helyettes parancsnok 

Hadtest parancs, december 12-én 848. 
Pozsony körül tanyázó zászlóalj i fegyverfelügyelők holnap regvei 9 órára Liptay őrnagy úrnál 

(Púmásház) megjelenni rendeltetnek. -
A dandárok parancsnokainak meghagyatik, hogy a parancsnokságuk alatt lévő katonai testüle

tek vezéreinek szoros kötelességökké tegyék, miszerént ezek a kórházba küldendő betegek nem
zetségi jegyzékét az illetőknek kézbesíteni el ne mulasszák-

Sokan hibáztak ezen jól ismert parancs ellen mindeddig, ezek most titkon fognak megintetni, 
jövőben pedig nyilván fognak neveztetni. 

Jelnév Kristóf jelszó Komárom, tábori jel bumm. 
Aulich ezredes 

Vezéri parancs, dec[ember] 12-én 848. 
Il-ik zászlóalj i 1-ső századbeli Matkovics János hadnagy, Radies János és Bartal László tizede

sek, Neubauer Ignác dobos, valamint 3-ik századbeli Szölöszegi Károly tizedes, Lopsa Dani, Ke
reskedő József és Kreiner János közvitézek tanúvallatások kivétele végett holnap regveli 9 órára 
herceg Grassalkovits-féle házba szállásoló hadbíróhoz berendelendők. 

A zászlóaljnak pedig meghagyatik, hogy jövőre a szökevényi leírási jegyzéket mindenkor há
rom példányban, nevezetesen első példányt a számadásokhoz leendő csatolás, 2-kat az irományok
hoz, 3-kat pedig az illető megyéhez leendő elküldés végett mutassák be. -

Vezéri parancs 
E hó 10-én T. 184-ik szám alatt kelt hadtesti parancs szerint a hadi foglyokkal célszerűtlen és 

méltatlan bánásmód követtetik el.211 -
Ellenünket álmatlanná212 tenni lévén főcélunk, ennek leginkább elfogatása és biztos őrizet alái 

helyhezése felel meg. - Mindaz pedig, mi egyébként rajtok történik, épp oly büntetésre méltó, mint 

" Görgei említett, dec. 10-én kibocsátott utasításának egyelőre csak két, német nyelvű litograf példánya 
ismert. MOL H 103. Csány László kormánybiztos iratai. Iktatott beadványok. No 1119. Másolata: MÓL 
Görgey-lt. Hadparancs-jkv. No. 184. 

21~ Helyesen: árthatlanná, vagy ártalmatlanná. 
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bármely parancs tökéletlen teljesítése - úgy történt Nezsiderben is, hogy a foglyokkal méltatlanul 
bántak, de azokat meg nem vizsgálták, miáltal ártatlanok bekísértettek, mások a náluk levő okira
tokat megsemmisítették [melyek bűnössége] bizonyításául vagy az ellenség mozdulatainak 
felvilágosításául szolgáltak volna. -

[Ha a szigorú bánásmód a szolgálati buzgalom által egyrészről még menthető lenne; a motozás 
elmulasztása azonban nagy szolgálati hanyagság, amely megbocsáthatatlan, és a tettleges bántal
mazás annál] inkább, minthogy az utóbbi [durvaságra] és féketlenségre mutat - mely minden kor-
mánybeli bajnokot, de leginkább a jog- és szabadságért küzdőt rosszul jellemzik.213 

Zászlóalj i parancs, dec [ember] 12-e 848. 
A hadtesti parancs következtében Kozma János hadnagy úr holnap regvei 9 órára a Prímás

házba jelenjen meg. 
Szinte a hadtesti parancs szerént, hogy a kórházba küldendő betegek név és nemzetségi jegy

zékkel ellátva legyenek és az illetőknél kézbesíteni el ne mulasszák, mert a felelősség mindég a 
századok parancsnokaié. 

Még ma estve 8 órára okvetlenül küldessen be a már e hó 4-én kiadott minta szerént a létszám, 
amint rendeltetett, hogy nyolc és nyolc napról214 adasson be, megkívántatik egyszersmind, hogy 
nagyobb pontossággal és figyelemmel készítessen el a létszám, nem úgy pedig, mint múltkor tör
tént, hogy a létszám kimutatásban egy fő- és egy alhadnagy volt kimutatva, az újra tartalmazásba 
pedig csak egy hadnagy volt kimutatva. 

Felügyelőséget visel Kozma János hadnagy, Laszál József őrmester, az őröket a 4-ik század látja el. -
Parancsőrt ad a 3-ik század. Görgei tábornok úrhoz 1 tizedest, Kosztolányi alezredes úrhoz egy közvitézt 
Holnap délbe a gyakorlás végeztével szinte a gyakorláshely színén fog az 5-ik század megvizs

gáltatni, reménylem. hogy a ruhanéműek jó rendben fognak találtatni, hogy a töltés mennyisége, a 
fegyvereknek tisztasága egészen a már sokszor kiadott paranccsal egyenesben lészen, szinte kívá
nom, hogy a létszám a fizetési lajstrommal megegyezzen, nem külömben meg fogom vizsgálni a 
parancs- és jegyzőkönyv vitelét. 

Zmeskál József 
zászlóalj i helyettes parancsnok 

Zászlóalji parancs Szentpéteren, dec[ember] 21-én 1848. 
A hadtesti és vezéri parancs következtében tudomásul adatik, a Duna-balparti hadseregnek ve

zérletét [gróf Lázár vezér]őrnagy átvette. 
A mai és holnapi tábori felszerelésre, ruha ...sra és átadásra hogy ezután min 

éban kiindulás [a] harctérre ... [megtörtén]hessen; a po[ggyászok] [tová]bbi rendeletig még 

" Az eredeti napiparancs a következő bekezdéssel folytatódik: „Midőn valamennyi dandárparancsnok 
úrnak szilárd akaratomat, miszerint minden fogollyal a lehető legnagyobb kímélettel bánjanak, tudtul adom, 
elvárom, hogy azt valamennyi, alájuk rendelt csapatnak tudtul adják, és főleg azon munkálkodnak, hogy min
den parancs és katonai előírás a jövőben a legszigorúbban végrehajtassék". 

" Azaz nyolc naponként. 
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Windisch [százados]215 felügyelete [alatt] hagyandók, mint hogy kimarsolás századnak, csak 
éppen a főző edények vitelére egyfúttal] a törzsnek, az orvosi szerek, pénztár és iroda vitelére 
szinte egy kocsi, tehát egy zászlóaljnak 7 kocsinál többet semmi esetre sem szenvedendők. 

A hadosztályi parancsnok úr nyíltan rosszallta, hogy a második dandárból - pozsonyi idejövet 
a tisztikarnak nagy része kocsin utazott, és arra figyelmeztetni rendelte az összes tisztikart, hogy 
minden elöljárónak legelső kötelessége legyen elöljárói216 előtt jó példával járni és velők a jót, úgy 
mint a rosszat, győzelmet vagy veszteséget egyaránt barátilag közvitézi bajtársainkkal osztani, mi
szerint reményli, hogy az elvek kinyilatkoztatása után nem helyheztetnek többé azon kellemetlen 
állapotba, valakit elöljárói kötelességére figyelmeztetni. 

6-ik századbeli Kovács István és Biró János közvitézek minekutána magok helyett újoncokat 
állítottak, a létszámból kitörlendők és a dandári irodába Zuber főhadnagyhoz elbocsátási levelök 
kinyerése végett beküldendők. 

A zászlóalj parancsnok távollétében 
Bene János segéd 

Komáromban, december 23. 848. Napiparancs. 
Minden, az itten Komáromban, valamint szinte a város közelében fekvő hadtestek, hús- és ke-

nyérbeli szükségletüket itt helyben veendők ki, ezek a jobb parton fekvő sereg számára fog a hús 
illetmény, az Újszőnyön felállítandó mészárszékből kiadatni. Minden hadosztályból nyugtatvány-
nyal ellátott egyének küldendők az átvételre.-

Az utalványozó iroda az Óvárba létezik, holott is történnek minden élelmiszerek utalványozá
sai. - A kenyér- és hússzállításra az illető helységek adandják a szekereket. - , 

A 49-ik honvéd zászlóalj a gránatásokhoz [sic!] kiválasztott újoncokat, egy tiszt által Ácsra ve
zettesse, ott a gránátosokat bevárván, az újoncokat átadandja. 

Ajer Mihály217 Száz-zászlóaljbeli218 százados úrnak családi viszonyai elrendezése végett 4 napi 
szabadság adatik. 

215 Windisch Sándor (1818-1865), cs. kir. hadnagy, 1848. szept. 13-tól főhadnagy a 4. honvéd zászlóalj
ban, nov. 11-től százados, a komáromi katonai szállítóház parancsnoka, majd az 57. honvéd zászlóaljban 
szolgál. Komáromi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 662. o. 

216 Helyesen: alárendeltjei. 
217 Ajer (Ayer) Mihály (1817-?), kiszolgált tizedes, vasúti hivatalnok, 1848. szept. 25-től a tiszáninneni 

önkéntes mozgó nemzetőrség 2. hevesi zászlóaljának, majd az ebből is alakuló, Száz János őrnagy vezette 
zászlóaljnak századosa, 1849. jan. 30-tól az ebből is létrejövő 71. honvéd zászlóaljnál. Júl. 21-től őrnagy, 
szept. 30-tól alezredes. Komáromban kapitulál. Életrajzát 1. Bona, 1987. 88. o. 

218 Száz János (1804-1854), cs. kir. főszázados a 39. gyalogezredben, 1848. jún. 19-től Pest város egyik 
nemzetőr őrnagya, szept. 29-től egy önkéntesekből és önkéntes mozgó nemzetőrökből álló zászlóalj parancs
noka, okt. elejétől a feldunai hadtestnél szolgál, nov. elején elhagyja a hadsereget, nov. 11-től alezredes, a bu
dapesti nemzetőrség főparancsnoka, 1849 júl. közepétől Szeged térparancsnoka. Életrajzát 1. Bona, 1987. 305. 
o. - Szász zászlóaljának és a dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség 2. (2. pesti) zászlóaljának egyesítésé
vel alakult meg 1849 januárjában Komáromban a 71. honvéd zászlóalj. KLÖM XIV. 268. o. és Közlöny, 1849. 
jan. 30-31. 
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A Weissl219 gránátos-zászlóalj220 ma, a 2-ik Sándor ezredbeli zászlóalj221 pedig holnap a ke
nyér szállításhoz egy altisztet és 6 köz vitézt ad [3 sor olvashatatlan] 

... bécsi önkéntes vadász csapathoz vonul be, és Weissel gránátos zászlóaljjal Győrbe rendeltetik. 
Trass Maximilián József-dragonosezredbeli222 közvitéz a 18-ik honvéd zászlóaljhoz soroztatik 

be. Az említett egyének közül a vadászokhoz besorozandónak 24, a többinek pedig 20 
p[engő]f[orin]t készpénzt kifízetendők. 

Lázár vezér őrnagy 

Vezéri parancs Komáromban, december 23. 848. . 
1-ör. A zászlóaljak szükséges holmikért beküldhetnek, és Windisch százados úrtól a Nádori 

sáncból223 kivihetők. Figyelmeztetem azonban, hogy a feleslegest oda ismét visszaadják, minthogy 
a tegnapelőtti parancs kiindulásunk esetében szigorúan meg fog tartatni, az iránt, hogy egy zász
lóalj után csak hét kocsi járhasson. A szennyes ruhákat azonnal mossák, mivel hihető, hogy ma, 
holnap, holnapután állomásunkon maradunk. 

2-or. Vágószuronnyal ellátott a századnál feleslegesen levő [fegyverek], úgyszinte a használ-
hatlanok pedig kicserélendők, és a vágószuronyok helyett mások veendők. 

3-or. Az első zászlóalj értesíttetik, hogy Kosztolányi Károly százados, Vedacsek Károly közvi
tézzel dandárságunk érdekében Budapestre küldettek el, miszerint Pál főhadnagy224 századjának 
vezérletére és számadásai készítésére utasítandó. — 

4-er. A századoknak komolyan hagyatik meg, hogy a folyó havi és a netalántán múltra hiányzó 
számadásaikat, folyó hó utolsó napján készen az illető zászlóaljaiknak benyújtsák; minthogy csak 
az akkori pénz kivétel alkalmával nékem azokat előterjeszteni kötelesek. 

5-ör. Az 1-ső zászlóalj 2-ik századbeli Baumgarten Antal magánügyei elintézése tekintetéből 
10 napra szabadságot nyervén részére az úti levél kiadandó. 

6-or. 2-ik zászlóalj parancsnokának Vezér Antal őrmester elbocsájtatása tárgyában írt jelentése 
folytán meghagyatik, miszerint az említett e hó 19-én kelt hadtesti parancs értelmében felsőbb vizsgá-

219 Weissl, Johann (1797-1877), es. kir. főszázados, okt. 22-től honvéd őrnagy, 1849. márc. 7-től alezre
des, várfogságot szenved. Életrajzát 1. Bona, 1987. 335. o. 

" Ez az 57. sz. jegyzetben már említett, a 2., 32. és 39. gyalogezredek gránátos századaiból alakított 
zászlóalj volt, amely a szabadságharc végéig a feldunai, majd VII. hadtestben szolgált. 

221 Ez a 2. (Sándor orosz cár) gyalogezred 3. zászlóalja, 1849. júniusától a 108. honvéd zászlóalj volt, 
amely 1848 dec. végétől a komáromi várőrségben, a későbbi VIII. hadtestben szolgált. 

A 3. (Ferenc József) dragonyosezredből. 
"" A Nádor- (vagy Palatinus-)vonalat (Palatinal Verschanzungen, Palatinal-Linie, Linea Palatinale) 

1808-ban kezdték el építeni, s a Duna bal partját kötötte össze a Vággal. 1848-ban a Nádor-vonal erődítmé
nyeiből négy bástya teljesen, egy pedig félig volt készen. Gráféi Lajos: A komáromi erődrendszer a hadtörté
neti várépítészet tükrében. (In:) Kiss Vendel (szerk.): Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Komárom, 
1994. 14-17. o. 

224 Pál (Paál) József (1808-?), 1848. szept. 11-től főhadnagy a dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1. 
(veszprémi) zászlóaljában, 1849. jan. 30-tól az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, majd a 40. honvéd 
zászlóaljban. Ápr. 24-től százados, júl. 22-én áthelyezik a komáromi varőrség élelmezési osztályára. Komá
romi kapituláns. Életrajzát 1. Bona, 1988. 461. o. 
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lati jegyzékbe vetetendő. - Ugyanaz úttal az ez érdemben kiadott minták a zászlóaljaknak használat 
végett kiadatnak, - amennyiben ti. Pozsonyban megjelenés rendeltetik, arészben utasíttatni fognak. 

7-er A 2-ik zászlóalj 1-ső századbeli Agg József őrvitéz maga helyett újoncot állítván részére 
úti levél készítendő. -

8-or A 2-ik zászlóalj i 1-ső, 3-ik, 4-ik, 5-ik, 6-ik század parancsnokai holnap reggeli 10 órakor 
az illető parancsnokság által nálam bémutatandók. -

9-er Görgei tábornok úrnak K... kelt rendelete folytán a 2-ik zászlóalj 4-ik századbeli Péczely 
Ignác egészsége helyreállításának tekintetéből 4 heti szabadsággal olyképpen bocsájtatik el, hogy 
...nét az idő alatt ki nem nyerendi, amiről az illető parancsnok utasíttatik. 

10. Az 1-ső zászlóalj i 3-ik századbeli alhadnagy Somody József225 négy napi szabadságot 
nyervén, részére úti levél készítendő és bemutatandó. 

11-er A tegnapi hadtesti parancsban kívántak ez ideig csak az első zászlóalj által teljesíttetvén, 
annak a többi zászlóaljak által is mielőbb leendő teljesítése szigorúan meghagyatik. -

Jelnév Tamás, jelszó Tétény, tábori jel Hurráh 
Kosztolányi Mór alezredes 

225 Somody József, 1848. szept. 16-tól őrmester, nov. 6-tól hadnagy a a dunántúli önkéntes mozgó nem
zetőrség 1. (veszprémi) zászlóaljában, 1849. jan. 30-tól az ebből alakuló 70. honvéd zászlóaljban, 1849. júl. 
21-től főhadnagy ugyanitt. Komáromi kapituláns. 
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A PARANCSKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ NEVEK 

Adorján László, 1. jegyzetben. 
Agg József, 2. zlj. 1. szd., közvitéz 
Ágoston Ágoston, 1. jegyzetben. 
Ágotzi Imre, Kosztolányi-gyalogüteg 
Ajer (Ayer) Mihály, 1. jegyzetben. 
Anfang, tiroli vadász közvitéz 
Angyal Ferenc, 4. zlj. 1. szd. 
Angyal Ferenc, 4. zlj. 2. szd., közvitéz 
Ari, 1. honvéd zlj. 2. szd., tiszteletbeli őrmester 
Aulich Lajos, 1. jegyzetben. 

Babel, tiroli vadász közvitéz 
Babsi Sándor, 1. zlj. 1. szd., őrmester 
Bach, helyesen: Pahy József, 6. hue., tizedes 
Bácsi Sándor, 1. zlj. 4. szd., őrmester 
Balassa László, 2. zlj. 
Baldan Ferenc, 2. zlj. 
Balog János, 9. hue. 2. szd., közvitéz 
Bangád Gábor, 4. zlj. 1. szd., tizedes 
Bánki Antal, 2. zlj. 3. szd., közvitéz 
Bányai, tiroli vadász közvitéz 
Bárdosi András, a 34. gye.-hez hadapródul 

ajánlott egyén 
Barlai Ede, 1. jegyzetben. 
Barok [Barach], tiroli vadász közvitéz 
Bartal László, 2. zlj. 1. szd., tizedes 
Bartl, tiroli alvadász 
Barto [Barcs], tiroli vadász közvitéz 
Báthory Ferenc, őrmester. 
Baumgarten, Antal, 1. zlj. 2. szd. 
Beké János, 2. zlj. 
Bene János, 1. jegyzetben. 
Benedek István, 2. zlj. 6. szd., közvitéz, áttéve 

az utászkarhoz 
Benedek Márton, 2. zlj. 
Benke Gergely, 2. zlj. 
Berger Móric, 3. zlj. 
Berki Pál, 2. zlj. 5. szd., közvitéz 
Bétsi Sándor, 1. zlj. 
Bihari Ferenc, 9. hue., őrmester, főporkoláb 
Biró János, 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Boda, közvitéz 
Bódy József, 1. jegyzetben. 
Bognár Gáspár, 2. zlj. 
Bónis Sámuel, 1. jegyzetben. 
Bory, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Bothy László, 2. zlj. 3. szd. 
Brikovits Ferenc, 2. zlj. 3. szd. 
Bulcsú (eredetileg Paltsó) Károly, 1. jegyzet

ben. 
Buttler, Alexander, 1. jegyzetben. 

Cák [Czak], tiroli vadász közvitéz 
Compfe [Zumpe], tiroli vadász közvitéz 

Csák, tiroli vadász közvitéz 
Csány László, 1. jegyzetben. 
Csapó Balázs, 2. zlj. 
Csapó József, 1. jegyzetben. 
Csonka Ignác, 2. zlj. 6. szd. tizedes 

Datzan Ferdinánd, 2. zlj. 
Dénes Miklós, 2. zlj. 
Deng [Ding], tiroli vadász közvitéz 
Dessewffy Vince, 1. jegyzetben. 
Dezerle [Deterle], tiroli vadász közvitéz 
Dienes Miklós, 2. zlj. 3. szd. 
Dinner Sebestyén, a feldunai hadsereg fődo-

bosa 
Dirhanits Jozef, 2. zlj. 4. szd. 
Diser Gottfried, 2. zlj. 5. szd. 
Dömötör Sándor, 2. zlj. 6. szd., közvitéz, át

téve az utászkarhoz 
Dubovszky Miksa, 2. zlj. 3. szd. 

Ebenkö, tiroli vadász közvitéz 
Ekhart Péter, 2. zlj. 
Eli [Ekk], tiroli vadász közvitéz 
Eli, tizedes 
Englis, tiroli alvadász 
Ensel Kálmán, 1. (Réső-)Ensel 
Esse, tiroli vadász közvitéz 
Esterházy Pál, 1. jegyzetben. 

Fehér András, 1. jegyzetben. 
Fehér Sándor, 2. zlj. 
Fekete János, 2. zlj. 
Fekete József, őrmester 
Fekete József, 1. jegyzetben. 
Felsmeier [Felzenmaier], tiroli vadász közvi

téz 
Fentser (Fercser) András 
Fercser András, 2. zlj. 3. szd., közvitéz, áttéve 

a tüzérkarhoz 
Ferenczy József, 1. jegyzetben. 
Fiáth [Fiasek], tiroli vadász közvitéz 
Fiáth István, 1. jegyzetben. 
Fördős (Fürdős) Ferenc, 2. zlj. 2. szd., közvitéz 
Freitag, tiroli vadász közvitéz 
Fridrik Antal, 2. zlj. 3. szd. 
Furman Sándor, 1. jegyzetben. 
Füleki János, 2. zlj. 

Gál Lajos, 2. zlj. 
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Gebhard Mátyás, 2. zlj. 
Gösi Mihály, 1. szd. 
Grill, tiroli vadász közvitéz 
Gyulás Béla, a 34. számú gye.-hez hadapródul 

ajánlott egyén 
Gyürke Ferenc, 1. jegyzetben. 
Gyürüsi István, 2. zlj. 3. szd. 

Halász Lázár, 1. jegyzetben. 
Hamar József, 2. zlj. 
Harchner József, 2. zlj. 
Harmat (Harmath) Károly, 1. jegyzetben. 
Heley (Hell) Ignác (János), 1. jegyzetben. 
Herczeg Sámuel, 1. jegyzetben. 
Hesse, tiroli alvadász 
Hetényi, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Hetesy (Hetesi) Lajos, 1. jegyzetben. 
Hof Márton, 2. zlj. 6. szd., közvitéz, átteve az 

utászkarhoz 
Hollósy Vince, 1. jegyzetben. 
Holtsche, Franz, 1. jegyzetben. 
Holzborn, tiroli alvadász 
Horváth Ferenc 4. zlj. 2. szd., közvitéz 
Horváth József, 2. zlj. 
Horváth Pál, 1. jegyzetben. 
Höch [Hajek], tiroli vadász közvitéz 

Imely (Imélyi) Miklós, 1. jegyzetben. 
Ivánka Imre, 1. jegyzetben. 

Janitsáry Szilárd, 1. jegyzetben. 
Jelics József, 1. jegyzetben. 
Jenő István, 4. zlj. 2. szd., közvitéz 
Juhász György, a 4. zlj. 2. szd., közvitéz 

Kaller, tiroli vadász közvitéz 
Kálóczy Károly, 1. jegyzetben. 
Kampf [KempfJ, tiroli vadász közvitéz 
Kanka Károly, 1. jegyzetben. 
Kaptsos, 9. hue. 2. szd., közvitéz 
Karger, Ferdinand, 1. jegyzetben. 
Károlyi András, 2. zlj. 3. szd. 
Karsay Lajos, I. jegyzetben. 
Kaufman Antal, 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Káyn Lajos, 1. jegyzetben. 
Kazinczy Lajos, 1. jegyzetben. 
Kenessey Kálmán, 1. jegyzetben. 
Kereskedő József 2. zlj. 3. szd,. közvitéz 
Kis Ignác, 2. zlj. 6. szd. közvitéz, átteve az 

utászkarhoz 
Kis János, bogárdi születésű 
Knozaviczki, zászlós 
Kojanecz, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Kolkai, tizedes 

Kopeczki, tiroli vadász közvitéz 
Kopert [Gobert], tiroli vadász közvitéz 
Kosztolányi Károly, 1. jegyzetben. 
Kosztolányi Móric, 1. jegyzetben. 
Kosztolányi Péter, 1. jegyzetben. 
Kovács Ferenc, 2. zlj. 1. szd., közvitéz 
Kovács István, 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Kovácsics Pál, 2. zlj. 
Kováts Endre, hadnagy és fuvarozási biztos 
Kováts, 2. zlj 
Kovátsis Pál, 2. zlj. 4. szd. 
Kozma János, 1. jegyzetben. 
Kozma Sándor, 2. zlj. 
Kößler [Koszler], tiroli vadász közvitéz 
Krassa [Kranpa], tiroli vadász közvitéz 
Kreiner János, 2. zlj. 3. szd. közvitéz 
Kriesel [Grisel], tiroli vadász közvitéz 
Kuffler, tiroli alvadász 
Kulics, tiroli vadász közvitéz 
Kverin János, Fejér megyei közvitéz 

Laczkó János, 2. zlj. 6. szd., közvitéz, átteve a 
szekerészeihez 

Lang Márton 
Laszál József, őrmester 
László István, 2. zlj. 5. szd., közvitéz 
Lázár György, 1. jegyzetben. 
Lehner Mihály, 1. jegyzetben. 
Libits Lajos, 1. Liptai Lajos 
Liptai Lajos, 1 jegyzetben 
Liptay (Hrobony) Ferenc, 1. jegyzetben. 
Lőcsei [Lőcsei], 6. hue., közvitéz 
Lopsa Dani, 2. zlj. 3. szd., közvitéz 
Lőrincz (Lörintz) István, 2. zlj. 2. szd. 

Marchot (Marghot) László, 2. zlj. 
Marton Elek, 1. jegyzetben. 
Márton János, 2. zlj. 
Martza Mátyás, 2. zlj. 
Matalits József, 4. zlj. 1. szd. 
Matkovics János, 1. jegyzetben. 
Matulits József, 4. zlj. 2. szd., közvitéz 
Mendl, tiroli vadász közvitéz 
Mezei József, I. hatfontos gyalogüteg 
Mezei Sándor, 2. zlj. 
Mihálkó Zsigmond, 1. jegyzetben. 
Milpökh József, 1. jegyzetben. 
Miskovszky Henrik, 1. jegyzetben. 
Molnár Ferenc, közvitéz 
Molnár János, 2. zlj. 1. szd. 
Molnár János, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Mórocz Kálmán, 1. jegyzetben. 
Müller, közvitéz 
Müller, tiroli vadász közvitéz 
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Nagy János, 2. zlj. 3. szd. 
Nagy János, 1. jegyzetben. 
Nagy Kálmán, 2. zlj., közvitéz 
Nagy Sándor, 1. jegyzetben. 
Naufratil [Navrátil], tiroli vadász közvitéz 
Neltl János, 4. zlj. 2. szd., közvitéz 
Nemes Mihály, 2. zlj. 
Németh János, 2. zlj. 4. szd., közvitéz 
Német József, 2. zlj. 
Németh József, őrmester 
Netl János, 4. zlj. 1. szd. 
Neubauer Ignác 2. zlj. 1. szd., dobos 
Novák Ferenc 4. zlj. 1. szd. 

Olgyai János, 2. zlj. 3. szd. 
Ontemeiner [Unterreiner], tiroli vadász őrve

zető 
Ott, Andreas, 1. jegyzetben. 

Pados János, 1. jegyzetben. 
Pahy József, 6. hue., tizedes, 1. Bach 
Pál (Paál) József, 1. jegyzetben. 
Pallanits (Palanics) György, 2. zlj. 4. szd. 
Pap János, Fejér megyei közvitéz, helyettes 

fődobos 
Perczel Miklós, 1. jegyzetben. 
Pétzeli Ignác, 1. jegyzetben. 
Pintzker Antal, 2. zlj. 6. szd., a 4. zlj.-ba be

sorozandó 
Pittner, tiroli vadász közvitéz 
Pogrányi Imre, 1. szd. 
Poister, tiroli vadász közvitéz 
Pongrácz János, 1. jegyzetben. 
Posta Ferenc, 1. jegyzetben. 
Psotta Móric, 1. jegyzetben. 
Puchlin József,, 1. jegyzetben. 
Purgli Sándor,, 1. jegyzetben. 

Rácsay Sándor, 1. jegyzetben. 
Radies (Radits) Elek, 1. jegyzetben. 
Radies János, 2. zlj. 1. szd., tizedes 
Ras[e]l, tiroli vadász közvitéz 
Reich Jakab, 2. zlj. 
Reis [Rácz], 18. honvéd zlj., közvitéz 
Reiter [Raiter], tiroli vadász közvitéz 
(Réső-)Ensel Kálmán, 1. jegyzetben. 
Roder, tizedes 
Rosa Sándor, őrmester. 
Rupert, tiroli vadász közvitéz 

Salvare [Salvate], tiroli vadász közvitéz 
Schmid Antal 
Schuster [Suszter], tiroli vadász közvitéz 
Schvartz (Schwarz) Ferenc, 2. zlj. 4. szd. 

Schwartz Ferdinánd 
Schwarz Henrik, 2. zlj. 
Schweidel József, 1. jegyzetben. 
Seel Albert, 2. zlj. 
Séllei József 
Simony [Simon], 18. honvéd zlj., tizedes 
Simony [Simon], 6. hue., tizedes 
Simunich, Balthasar von, 1. jegyzetben. 
Smeskál, 1. Zmeskál 
Smidl [Smied], tiroli vadász közvitéz 
Somody József, 1. jegyzetben. 
Soupper Sándor, 1. jegyzetben. 
Soll, Witalis, 1. jegyzetben. 
Sparer [Sperer], tiroli vadász közvitéz 
Steiner, tiroli vadász közvitéz 
Stichenricher [Stikenritter], tiroli alvadász 
Stirse [Hirsche], tiroli vadász közvitéz 
Stoll Ignác, 1. jegyzetben. 
Strafberger [Strazberger], tiroli vadász közvi

téz 
Streibl, tiroli vadász közvitéz 
Svaringer, tiroli fővadász 
Svebat [Schevark], tiroli vadász közvitéz 

Szabadi, tizedes 
Szabó Imre, 1. jegyzetben. 
Szabó János, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Szabó József 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Szabó Pál, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Szarka János, 2. zlj. 4. szd., közvitéz, előlép

tetéssel áttéve a dunántúli 4. zlj.-ba 
Száz János, 1. jegyzetben. 
Szétsi, 18. honvéd zlj., közvitéz 
Szirányi Béla, 1. jegyzetben. 
Szölöszegi Károly, 2. zlj. 3. szd., tizedes 
Szűcs József, 2. zlj. 2. szd. 
Szűcs Pál, őrmester 
Szüts Ferenc, 2. zlj. 5. szd., közvitéz 
Szüts József, 2. zlj., tizedes 

Tali Sándor, 2. zlj. 3. szd. 
Teleki Ádám, 1. jegyzetben. 
Telesta László István, 2. zlj. 5. szd., közvitéz 
Thaly Zsigmond, 1. jegyzetben 
Thomstorff, August, 1. jegyzetben. 
Tirhanich József, 2. zlj. 
Titteldorf Károly, 1. jegyzetben. 
Tóközi Imre, 2. zlj. 2. szd., közvitéz 
Tomsits Bertalan, 1. jegyzetben. 
Tontzky Ignác, 2. zlj. 3. szd. 
Tormay (Krenmüller) Károly, 1. jegyzetben. 
Tóth Ferenc, 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Tóth György, 2. zlj. 6. szd., közvitéz 
Tóth János, 2. zlj., közvitéz 
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Török István, 2. zlj. 6. szd., közvitéz, áttéve a 
szekerészeihez 

Trass Maximilián, József-dragonyosezredi 
közvitéz, besorozzák a 18-ik honvéd zlj.-
hoz 

Tremmel Lajos, 2. zlj. 4. szd., tizedes, előlép
tetéssel áttéve a dunántúli 4. zlj.-ba 

Triska [Trzka], tiroli alvadász 
Tukovits János, 2. zlj. 
Tüskés Pál, 2. zlj. 

Vagner József 
Vainer József, 2. zlj. 3. szd., közvitéz, áttéve a 

tüzérséghez 
Vanys [Vanis] Adolf, őrmester. 
Varga György, 2. zlj. 
Varga Ignác, közvitéz 
Varga Vince, 2. zlj. 

Vedacsek Károly, 1. zlj., közvitéz 
Vérségi Antal, 2. zlj. 
Vezér Antal, 2. zlj., őrmester 
Virág János, az olasz katonák megölték 
Vörös Benő, 1. jegyzetben. 

Waldberg Károly, 1. jegyzetben. 
Weissl, Johann, 1. jegyzetben. 
Wéninger (Veninger) Ferenc, 1. jegyzetben. 
Windisch Sándor, 1. jegyzetben. 
Windisch-Grätz, Alfred zu, herceg, 1. jegyzetben. 
Wolf, tiroli vadász őrvezető 

Zavorszki Károly, 2. zlj. 6. szd. közvitéz, át
téve az utászkarhoz 

Zichy-Ferraris Manó, 1. jegyzetben. 
Zmeskál József, 1. jegyzetben. 
Zuber József, 1. jegyzetben. 

LEVÉLTÁRI RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

1848^*9. 
Görgey-lt. 
Hadparancs-jkv. 

HL 
HM Ált. 
HM KE 
Katonai ir. 
Komáromi ir. 
Kosztolányi lev. kv. 

KPA 
MOL 
MTA Kt. 
TML 
Tiszáninneni nőr. ker. ir. 
Vegyes 
ZML 

HL Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. 
MOL P 295. A Görgey-család levéltára 
MOL Görgey-lt. b/35. fasc. Az 1848—49. magyar feldunai, utóbb 
VII. hadtest (Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg tábornokok) ere
deti hadparancs jegyzőkönyve. Dispositions Protokoll. 
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest) 
MOL H 75. Hadügyminisztérium. Általános iratok. 
Hadtörténeti Múzeum (Budapest), Kéziratos Emlékanyag 
MOL R 306. Katonai iratok. 
MOL R 89. A komáromi várra vonatkozó iratok. 
MOL Filmtár. C 133. doboz. A Kosztolányi-család levéltára. 
No. 7. Kosztolányi Mór, Dunántúli mozgó önkéntes nemzetőrse
reg vezére Levelezési Jegyzőkönyve, 1848-ki aug. 29-től 1849-
ki január l-ig. 

MOL H 2. Kossuth Polizei Akten 
Magyar Országos Levéltár (Budapest) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár 
Tolna Megyei Levéltár (Szekszárd) 
MOL Vegyes. 10. doboz. Tiszáninneni nemzetőri kerület iratai. 
MOL H 147. Vegyes iratok 
Zala Megyei Levéltár (Zalaegerszeg) 
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KÖNYVÉSZETI RÖVIDÍTÉSEK JEGYZEKE 

Antal — Zétény 

Bona, 1987. 

Bona, 1988. 
Erdős Ferenc 

Gelich I—III. 

Hermann: Huszárhősök 

Katona I. 

KLÖM XIII-XIV. 

Strack 

Szinnyei: Magyar írók 
Szinnyei: Komárom 

[Antal Lajos -] Zétény Győző: A magyar szabadságharc hon
védorvosai. Budapest, 1948. 
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 
1848^19. 2. kiadás. Budapest, 1987. 
Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 
Erdős Ferenc: A polgári forradalom és szabadságharc története 
Fejér megyében 1848-1849. (In:) Farkas Gábor (szerk.): Fejér 
Megyei Történeti Évkönyv, 12. Székesfehérvár, 1978. 
Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848^9-
ben. Budapest, é. n. I—III. k. 

Hermann Róbert: Huszárhősök és hőstettek 1848 őszén és telén 
a Nyugat-Dunántúlon és a Felvidéken. Életünk, 1994/10-11. 
Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. 1. kiadás. I. k. Buda
pest, 1979. 
Barta István (szerk.): Kossuth Lajos összes munkái XIII-XIV. 
k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén I—II. 
Budapest, 1952-53. 
Johann Strack: Beitrag zur Geschichte des Winterfeldzuges in 
Ungarn von 1848 und 49. Wien, 1858. 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 
Szinnyei József: Komárom 1848—49-ben. (Napló-jegyzetek). 
Budapest, 1887. 

A NÉVSORBAN ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK 

gye-
hue. 
szd. 
zlj. 

gyalogezred 
huszárezred 
század 
zászlóalj 
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Zoltán Csapó — Róbert Hermann — András Jánosi 

THE 1848 ORDERLY BOOK OF THE 
VOLUNTARY MOBILE NATIONAL GUARD OF TRANSDANUBIA 

Orderly Books, Letter Books, Diaries 

Summary 

During the past 150 years a great amount of documents has perished from the time of the War 
of Liberation, first of all the muniments of the administration of the Honvéd Army. Each units had 
to keep orderly books (Befehls-Protokoll) and letter books, amenably to the rules. The orderly 
books contained orders and directives from the higher military authorities, the drafts of the own 
dispatches and communications of the units had to be copied into the letter books. The orderly 
book of the 2nd Battalion of the Voluntary Mobile National Guard of Transdanubia from 18 
September- 23 December 1848 has survived and is in the possession of András Jánosi Dr. Med. It 
gives new informations concerning the military history of the War of Liberation and offers insight 
into the everyday life of the soldiers, too. The fact that a significant part of Arthur Görgei's general 
orders survived only in it, makes the orderly book especially precious for the historical research. 

Zoltán Csapó - Róbert Hermann - András Jánosi 

LE LIVRE D'ORDRES DE LA GARDE NATIONALE MOBILE VOLONTAIRE 
TRANSDANUBIENNE DE 1848 

Livres d'ordres, livres de correspondance, journaux intimes 

Résumé 

Au cours des années, une très grande quantité de documents a été détruite de l'époque de la 
guerre d'indépendance. C'est surtout valable pour les documents administratifs de l'armée 
Honved. Selon les prescriptions, chaque formation était obligée de tenir un livre d'ordres (du jour) 
(Befehls-Protokoll), et un livre de correspondance. Dans le premier, les ordres et les directives des 
autorités supérieures et ceux du commandant de la formation ont été notés, et, dans le deuxième, 
ils ont écrit les copies des propres rapports et des transcriptions des brouillons de la formation. 
Nous possédons le livre d'ordres du 2e bataillon de la garde nationale mobile volontaire 
transdanubienne, de la période entre le 18 septembre et le 23 décembre de 1848. Ce livre est la 
propriété du docteur András Jánosi. Le livre d'ordres nous donne de nouvelles informations sur 
l'histoire militaire de la guerre d'indépendance, mais en même temps, il nous informe sur la vie 
quotidienne des soldats. Nous ne connaissons une grande partie des ordres du jour d'Artúr Görgei 
que dans cette forme de la période de novembre - décembre de 1848, et cette circonstance donne 
une valeur exceptionnelle à ce document. 
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Zoltán Csapó - Róbert Hermann - András Jánosi 

DAS BEFEHLS-PROTOKOLL DER TRANSDANUBISCHEN MOBILEN NATIONALGARDE, 1848 

Befehls-Protokolle, Korrespondenzbücher, Tagebücher 

Resümee 

Riesige Mengen Schreiben aus der Zeit des Freiheitskampfes wurden im Laufe der Zeit 
vernichtet bzw. zunichte. Ganz besonders ist das für die administrativen Schreiben Honvédarmee 
gültig. Der Vorschrift nach mußten alle Verbände Befehls-Protokolle und Korrespondenzbücher 
führen. In das Befehls-Protokoll wurden die von oben körnenden Befehle und die vom 
Kommandanten des Verbandes erteilten Befehle und Anweisungen, in die Korrespondenzbücher 
die Kopien der eigenen Berichte, Zuschriften und Konzepte des Verbandes eingetragen. Das 
Befehlsbuch der transdanubischen freiwilligen mobilen Nationalgarde blieb aus dem Zeitraum 
vom 18. September bis zum 23. Dezember 1848 im Besitz von dr. András Jánosi erhalten. Das 
Befehls-Protokoll liefert nicht nur neue Daten zur militärischen Geschichte des Freiheitskampfes, 
sondern gibt auch Aufschluss über das tägliche Leben der Soldaten. Gan interessant wird dieses 
Befehls-Protokoll dadurch, daß ein großer Teil der Tagesbefehle Artúr Görgeis vom November 
1848 nur hier erhlten geblieben sind. 

Золтан Чапо - Роберт Херманн- Андраш Яноши 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ 1848 ГОДА ЗАДУНАЦЙСКОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

Книги приказов, сборники переписки, журналы 

Резюме 

За истекшее время пропало огромное количество документов, принадлежавших к 
периоду освободительной борьбы. Особенно значительные потери претерпели админис
тративные документальные материалы гонведской армии. Согласно предписаниям каждое 
воинское формирование обязано было вести протоколы дневных приказов - Ве&Ыз РгоШ-
ко11 - и книгу официальной переписки. В первые должны были быть записаны поступавшие 
от высшего командования приказы и указания, а также приказы командира части, а во вто
рую заносились собственные донесения и копии документов и черновики приказов воин
ской части. Сборник приказов 2 батальона Задунайской добровольной мобильной нацио
нальной гвардии отражает документы периода с 18 сентября по 23 декабря 1848 года, кото
рые сохранились в собственности доктора Андраша Яноши. Эта книга приказов предо
ставляет новые данные не только по боевой истории освободительной борьбы, но она дает 
возможность познакомиться с повседневной жизнью воинов. Особую ценность придает 
этому сборнику документов то обстоятельство, что значительная часть повседневных при
казов Артура Гёргеи в ноябре-декабре 1848 года, сохранилась только в этой книге 
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ACS TIBOR 

EGY ISMERETLEN AKADÉMIAI PÁLYÁZAT SORSA 

A Magyar Tudományos Akadémia első hadtudományi pályázata, 1847 

A Magyar Tudományos Akadémia 1831-ben kezdődő, a hazai tudomány és a nemzet 
fejlődését szolgáló pályázatainak történetében jelentős esemény zajlott le másfél évszá
zaddal ezelőtt.1 Az MTA XVII. nagygyűlés 1846. december 17-i ülése elhatározta, hogy 
minden harmadik évben hadtudományi pályakérdést írnak ki és a következő XVIII. 
nagygyűlés 1847. december 26-i ülése már ki is hirdette az első hadtudományi pályafel-
adatot.2 

Az első akadémiai hadtudományi pályakérdés kitűzésének több eddig még feltáratlan 
és ismeretlen tudománytörténeti előzménye volt. Mára szinte teljesen elfelejtett tény, 
hogy a Magyar Tudós Társaság már megalakulásától működése szerves részének tekin
tette a IV., Mathematicai osztály keretében a „hadi tudományok" magyar nyelvű müvelé
sét.3 E tudomány müvelésének pénzügyi alapjait gróf Festetics László 1826. június 27-én 
bejelentett és az 1827:XIX. törvénycikkben elfogadott 10 000 pengőforintos alapítványa, 
illetve annak évi 600 pengőforintos kamata biztosította.4 

A Magyar Tudós Társaság, mindenekelőtt pedig az 1831 és 1844 között megválasz
tott katonatiszti állományú tiszteleti, rendes és levelező tagjai, Kiss Károly százados, 
Baricz György mérnökkari alezredes, Kállay Ferenc hadbíró százados, Szontágh Gusztáv 
százados, báró Lakos János vezérőrnagy, Tanárky Sándor őrnagy, Korponay János fő
hadnagy, Mészáros Lázár ezredes, már a reformkorban a „hadi tudományok" meghonosí
tására törekedtek és ennek érdekében céltudatos munkálatokat folytattak. Az első fő 
célkitűzésük a korszerű magyar katonai nyelv megteremtése volt. Ők tették a legtöbbet a 
hadi műszavak magyarosításáért és szótárakba kerüléséért, így az 1834-ben megjelent 
Mathematicai Műszótárba, az 1843-ban közreadott Hadi Műszótárba, a készülő Hadtu
dományi Műszótárba és az Akadémiai Nagyszótárba. Második fő célkitűzésük a híres 
külföldi katonai teoretikusok művei magyarra fordítása volt, hogy a hazai közvélemény 
számára is hozzáférhetővé tegyék az egyetemes hadtudomány különböző területein szüle
tett új eredményeket. Munkálkodásuk harmadik fő céljának a magyar kutatók ösztönzését 
tekintették a hadtudomány magyar nyelven való müvelésére és alkotásaik publikálására. 
A korabeli folyóiratok és napilapok oldalain számos hadtudományi tanulmányt, cikket és 
műfordítást találunk az akadémikusok tollából. A magyar hadtudomány különböző ágai
nak témáit tárgyaló írások nem egy esetben olyan eredeti teljesítményeket mutattak fel, 

1 Részletesen Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831 - 1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. 
Budapest, 1988. 230 o. 

" A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei (a továbbiakban: MTTÉ) 1845 - 1847. Első oszt. VIII. k. 79-80.o. 
Ács Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia és a hadtudomány 1825 - 1848. Honvédelem, 1976. 4. sz. 

84-95. o. 
4 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár. Régi Akadémiai Levéltár (a továbbiakban: 

RAL) Országgyűlési ívrét 109. 
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amelyek színvonalukban felvehették a versenyt az ismert francia, német, angol, vagy más 
európai katonai szakírók munkáival. 

Közismertek és nem szorulnak bővebb bemutatásra a Habsburg-birodalomhoz tartozó 
Magyar Királyságban uralkodó politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális, hadügyi vi
szonyok és a hazai reformmozgalom törekvései, küzdelmei. A hadügy és a hadsereg torz, 
birodalmi szimbiózisa, az anakronisztikus magyar nemesi felkelés és az ósdi hazai hon
védelmi rendszer égetően szükséges reformja nemcsak a korabeli közvéleményt és az or
szággyűléseket foglalkoztatta, hanem a Magyar Tudós Társaságot és tagjait is. Tudomá
nyos tevékenységük végső soron arra irányult, hogy elősegítsék az ország új polgári 
honvédelmi rendszerének megteremtését. Ezt jól bizonyítják többek között az 1838 és 
1845 között felolvasott akadémiai székfoglalók. 

Tanárky Sándor őrnagy, az MTA kisgyűlése 1838. november 19-i ülésén mondotta el 
„A hadtudományoknak az álladalmak, a különösen magyar hazánk fenntartására életbe 
ható fontosságáról" című hadtudományi rendes tagi székfoglalóját a Mathematicai osz
tályban.5 Az értekezés a polgári átalakulás szellemében a magyar hadtudomány fejleszté
sének és a honvédelem átalakításának programját fejti ki és megfogalmazza azt az alapté
telt, hogy: „Európában nemzeti függetlenséget hadi erő, hadi erőt hadtudományos 
műveltség nélkül még csak képzelni sem lehet". 

Az MTA X. nagygyűlése 1839. november 16-i ülésén Kossovich Károly jogász olvas
ta fel „A magyarok védelmi rendszere" című emlékiratának több részletét a Történetírási 
osztály rendes tagi székfoglalójaként. Előadásában erőteljesen hangot adott az önálló 
magyar hadügy követelésének, amiért is magára vonta a kormányzat haragját. Tartalma 
miatt a székfoglaló, mint a Magyar Tudós Társaság Évkönyvének szerkesztője közölte, 
nem jelenhetett meg.6 

Kiss Károly százados, az MTA kisgyűlése 1840. december 14-i ülésén adta elő „Mi 
okozta a franczia köztársaság harcznyereségeit? Győzedelmeinek mi adott olly hatalmas 
befolyású sikert?" című hadtudományi rendes tagi székfoglalóját a Mathemeticai osz
tályban. A téma elmélyült vizsgálata alapján kimutatta, hogy a régi feudális rendszer és 
hadügye törvényszerűen vallott kudarcot az új polgári társadalom és hadügyével szem
ben.7 

Az MTA XII. nagygyűlése 1842. november 22-i ülésén Horváth Mihály történész ol
vasta fel „A magyarhonvédelem történeti vázlata" című rendes tagi székfoglalóját a Tör
ténetírási osztályban. Az értekezés a magyar honvédelem történetén keresztül bizonyítot
ta az ország polgári átalakulásának elkerülhetetlenségét és a polgári honvédelem 
megteremtésének a szükségességét: „Mert a fennálló katonai rendszer már maga nem fe
lelhet meg az európai újabb status politicainak. És a honvédelem története biztos veze
tőül szolgáland e nagy munkában", mivel Magyarország esetében „csak a polgári 
védhad-rendszer lehet egyedül biztos horgony, mellynek hatalmas ereje a nemzet sajkáját 
az élet és a szabadság öblében fentarthatja."8 

5 MTTÉ 1838 - 1840. Második oszt. V. k. 226-240. o. 
6 Uo. Első oszt. 22.0. 
7 MTTÉ 1840-1842. Második oszt. VI. k. 3-17.0. 
8 Uo. 298-376.0. 
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Ezt a gondolatkört gazdagította Korponay János főhadnagy, aki az MTA kisgyülése 
1845. március 17-i ülésén adta elő „Hadi földírás" című hadtudományi levelezőtagi 
székfoglalóját a Mathematicai osztályban.9 Ebben többek között megállapítja, hogy „a 
harcz jelenben, csak a hadtudományok szigorú szabályai szerint viseltetik és ennek elle
nére az újabb korban a tudomány mégis parlagon hagyta a hadtudományokat, s ezekkel 
azon egyedüli módszert, melly által a nemzet felvilágosulható." 

Mészáros Lázár ezredes „A katonaságról című hadtudományi levelezőtagi székfogla
lóját a Mathematicai osztályban az MTA kisgyülése 1845. október 28-i ülésén olvasták 
fel.10 Az értekezés sokoldalúan vizsgálta a társadalom és a háború összefüggéseit, a had
sereg jellemzőit és szerepét kora átalakuló világában, a Habsburg-birodalomban és a 
Magyar Királyságban. Mészáros elutasította az elavult hadügyi rendszert a „legszebb 
jövendőrüli álmokat" figyelembe véve fogalmazta meg a célszerű honvédelmi rendszer 
alapelveit. A kritikus mondanivaló és a meghökkentő katonai reformjavaslatok miatt az 
MTA, a következményektől félve, nem tette közzé Évkönyveiben az értekezést. 

E pozitív jelenségek mellett, különböző okok és körülmények miatt azonban az 1831-
től 1844-ig terjedő időszakban sem az Akadémia, sem a IV. Mathematicai osztály, sem a 
hadtudományi rendes és levelező tagok nem kezdeményezték hadtudományi pályakérdés 
kiírását. Annak ellenére nem, hogy a Magyar Tudós Társaság már első alapszabályában 
bevezette a jutalmazási és pályázati rendszert a magyar nyelvű tudományos tevékenység 
ösztönzésére, mely „a termékeny elméket, aminők magokra hagyva lankadnak, illő mó
don serkenti jeles munkák kidolgozására, melyek az emberiség miveltségét ne csak 
emeljék, hanem a magyar nemzet nevére hirt is szépet terjesszenek."11 

Ebben az időben pedig már nagy szükség volt arra, hogy a hadtudomány magyar kuta
tóinak és szakértőinek a Magyar Tudós Társaságon kívüli, nem nagy létszámú táborát, a 
nemzetet foglalkoztató hadtudományi pályafeladatok meghirdetésével, hasznos tudomá
nyos munkák megírására és a hadtudomány aktívabb, előre vivő művelésére serkentsék. 
A pályakérdések ügyében Kiss Károly hadtudományi rendes tag volt az, aki 1841-ben 
felvetette, szükség van „eredeti hadtudományi munkákra, hogy ebben is tovább haladhas
sunk".12 Ő volt az, aki 1842-ben a Magyar Tudós Társasághoz intézett levelében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a „gr. Festetics alapítvány célja különösen a hadi munkák köz
re bocsátása, fundus hiány tehát a nyomtatást nem akadályozhatja".13 

Két év múlva Kiss Károly elérkezettnek látta az időt, hogy az MTA IV. osztálya és a 
XV. nagygyűlés elé terjessze az első hadtudományi pályakérdés javaslatot: 

Kisgyűlések jegyzőkönyve (a továbbiakban: KgyJkv.) 1845. RAL K 1397. 20. o.: Korponay János: Hadi 
földírás. l.k. Hadi földírás elmélete: Európa általában, Orosz álladalom és Krakó köztársaság. Pest, 1845. 
339.0. 

KgyJkv. 1845. RAL K 1397. 73.0.: Mészáros Lázár: A katonaságról. A Magyar Tudós Társaság levele
ző tagi székfoglaló értekezés 1845. (S. a. r.: Ács Tibor) Budapest, 1979. 91.o. 

1 ' MTTÉ 1831 - 1832. Első oszt. I. k.lOl.o. 
" L. részletesebben Ács Tibor: Tudós és katona. Kiss Károly élete és hadtudományi munkássága (1793-

1866). Budapest 1982. 197.0. 
13 RAL 12/1843. 
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„Éjszakról hazánk az ellenséges megtámadás előtt tárva áll, a Kárpátok több urkodó 
pontjai, s elzárható völgyszorosai pedig igen alkalmasak egy hatálos védelem elrendezé
sére, feltéve tehát, hogy Gallicia és Bukovia (kivéve Bochnia, Landec, és Nadovic kerü
leteket, hol a cs. k. hadsereg gyüpontjai kitüzvék) már az ellenség hatalmában van, de 
Erdély tábori és állandó erőségekkel biztosítva, feltéve hogy Árokszállásnál összponto
sult nagyobb hadsereg előhadai a Tisza, Bodrog, Hernád, Sajó és Garam völgyeiben őr
ködnek, miképp és hol lehetne stratégiai és taktikai tekintetből a kárpáti hegyvonalt 
Poprádtól a Tisza forrásáig legcélszerűbben, az első megrohanás ellen nagyobb s apróbb 
váracsokkal, biztosítnai, a völgyszorosokat elzárni, s a védelmet mindaddig fenntartani, 
míg a tartalék hadseregtől a szükséges intézkedések megtörténendenek. 

PestDecemb. 17 1844 
Kiss Károly14 

A benyújtott pályakérdést 1844. december 19-én iktatta a titoknoki hivatal, majd a IV. 
osztály a matematikai pályakérdések között - nem pártfogólag - a nagygyűlés elé terjesz
tette. A XV. nagygyűlés 1844. december 26-i ülésén nem a hadtudományi, hanem az 
alábbi matematikai jutalomtételt fogadta el és hirdette meg: „Mik a képzetes mennyisé
gek tulajdonságai, s mind analytical, mind mértani értelmök?" Határnap 1846. március 
21. Jutalom 50 arany.15 

A hadtudományi pályakérdés elutasításának egyértelmű okai voltak. A pályakérdésre 
adandó feleletre egy Magyarországot északról ért ellenséges támadás elhárításának vé
delmi tervét kellett volna kidolgozni. Nem titok, hogy északról csak az orosz cári biroda
lom támadása fenyegetett, mellyel viszont a Habsburg-birodalom 1833-ban szövetségi 
szerződést kötött. Ez a tény és az ország hadügyi függése eleve kétségessé tette egy ilyen 
témájú hadtudományi pályakérdés elfogadását. 

Meg kell jegyezni, hogy Kiss Károly témakitűzésében az egész reformkor átlengő fé
lelem fogalmazódott meg az „éjszaki hatalom" ellen, amely az 1830-31. évi lengyel 
nemzeti felkelést eltiporta. A zsarnoki cári hatalom ettől kezdve a magyar reformerek 
célpontja lett. Az Akadémia vezetése, félve a kormányzat retorziójától, akkor még elmé
letben sem volt hajlandó feltételezni a „szövetséges" cári hadsereg ellenséges támadását 
Magyarország ellen. Pedig az országvédelem lehetőségének egy ilyen hadműveleti terv
ben történő kidolgozása jól szolgálta volna a jövendő új nemzeti hadsereg parancsnoki 
karának felkészítését. Több, mint valószínű, hogy számos magyar nemzetiségű tiszt be
kapcsolódott volna ennek az érdekes hadtudományi kérdésnek a kidolgozásába, ha az 
MTA kitűzi ezt a pályázatot. 

Kiss Károly munkálkodását azonban nem törte meg az átmeneti sikertelenség, hiszen 
sikerült elérnie, hogy a XV. nagygyűlés 1844. december 24-i ülése két katonatisztet, 
Korpony Jánost és Mészáros Lázárt, a Mathematical osztály hadtudományi levelező tag
jává válasszon. Az akadémiai reformtörekvések jegyében eredményesen megvalósult az a 
kezdeményezése is, hogy az MTA XVI. nagygyűlésének 1845. november 22-i ülése hoz
za létre a IV. Mathemeticai Osztály Hadtudományi Alosztályát, melybe besorolták Kiss 

14 RAL 20/1844 
15 MTTÉ 1843 - 1844. Első oszt. VII. k. 71-72.0. 
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Károly rendes, Korponay János és Mészáros Lázár levelező tagokat.16 Nem vált valóra 
viszont az az ajánlása, hogy a nagygyűlés Korponay János 1845-ben megjelent „Hadi 
fbldirás" című művét akadémiai jutalomban részesítse. Ám ami még jobban bántotta, 
hatástalan maradt a hadtudományi pályakérdés meghirdetését szorgalmazó javaslata. 

Minden erőfeszítése ellenére 1846-ben sem sikerül elérnie a hadtudomány emancipá
lását a matematikai osztályon belül, s a hadtudományi pályakérdés kiírását sem. Mind
ezek miatt az MTA XVII. nagygyűlésének 1846. december 17-i ülése elé a következő 
megrendítő hatású levelét terjesztette: 

„Tekintetes tudós társaság! 

A hadtudományi alosztály eddig elé a mathematikai osztály egy hozzá csatolt kiegé
szítő részének tekintetett, s így működött is mennyire, tőle telhetett, de az idei osztályveli 
tanácskozmány folytában alkalmam volt az iránt meggyőződni, hogy a mathematikai 
osztály nagyon érdemes tagjai a hadtudományokat az azokat illető térről egészen kiszorí
tották elannyira, hogy a hadtudományból sem pályakérdést kitűzni, se e tudományban 
megjelent munkát a nagyjutalomra bocsátani, sem pedig levelező tag megválasztását 
ajánlani nem engedek. Ők mint a mathematikai osztály tagjai tán helyesen tették ezt, de 
igy én, mint a hadtudományoknak az Akadémiánál képviselője azon kénytelenségre 
szoritattam, a tek. társaságot tisztelettel megkérdezni az iránt: váljon a hadtudományok 
mennyiben azok sokszerüségükhőz képest, ha a mathematikai tudományokkal nem fog
lalkoznak, a tek. tudós társasághoz tartoznak-e? Mert még eddig majd magam is azon 
véleményeben vagyok, hogy maga az Akadémia sem igen hajlandó azokat oda sorozni. 
Alázatos indítványom tehát oda irányzóm: méltóztassék a tek. társaság a hadtudományo
kat, ha azok nem a mathematikai körben működnek is, vagy maga köréhez számítani és 
azokat a mathematikai osztály alul emancipálni, és egy önálló osztálya alkotni, vagy pe
dig kereken ki nyilatkozni, hogy a hadtudományokat pasziv állásukból kiemelni teendői 
kívülinek találja. 

Pesten December 17. 1846 
Kiss Károly17 

Az Akadémia rövid történetében szokatlanul drámai hangú nyilatkozatot a nagygyűlés 
harmadik ülésén olvasták fel, melynek jegyzőkönyve hűen tükrözi a hadtudomány 
egyenjogúsításáért folyó heves vitát és végül azt az álláspontot, amit az akadémikusok 
elfogadtak, többek között az első hadtudományi pályázat kiírása érdekében. Érdemes 
idézni ezeket a sorokat, mivel Kiss az „irott kívánságaihoz élő szóval még azt adá mi
szerint ha ez meg nem történhetik, azzal is megelégszik ha a mathematical osztályt illető 
minden harmadik időközben a nagyjutalom odaítélése és pályakérdések kitűzése kizáró
lag a hadtudományi osztálynak engedtetik által. Ennek folytán a mathematicai osztály ré-

Nagygyűlések jegyzőkönyve (a továbbiakban: NgyJkv.) 1845. RAL K1358. 18., 32.o. 
17 RAL 6/1846. 
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széről Vállas Antal és Győry Sándor r. t. szólaltak fel, nyilvánítván miszerint a hadi tu
dományoknak azon részét melly mathezisen alapul ök is a mathematicai osztály körébe 
tartozónak hiszik, s e nemben irt munkáknak nagyjutalomra bocsáthatását, valamint illy 
nemű pályakérdések kitűzését nem ellenzik, de a hadi tudományoknak azon részét 
mellyek akár a történettudományba, akár a vegytanba vágnak, vagy csupán empiricán 
alapulnak, be nem fogadhatják a mathematicai tudományok körébe, mire még többen a 
hadtudományi alosztálynak, és a létesitése végett alapitott tőkének viszonyát az egész 
academiához és ennek összes tőkéjéhez taglalván, határozattá lőn: 

1-őr. Hogy a Tek. igazgatóság megkeressék az iránti intézkedésre, miszerint ezentúl a 
hadtudományi osztály számára alapitott 10 000 pengő forintnyi tőkét külön kezeltetvén, e 
tőke esztendei kamatjainak hatoda ne csatoltatnék többé az academia köztőkéjéhez, ha
nem félretétetvén, abból minden harmadik évben 50 aranyat tevő jutalmat alakítanék, 
mellyre a hadtudományi r. t. tűzhessen ki szak szakából pályakérdést, melly kitűzés azon 
esetre ha az igazgató tanács e javaslatot elfogadna már a jövő 1847-diki nagygyűlés alatt 
eshetnék meg, a jutalom megítélése 1849-ben történhetvén. 

2-or. A nagyjutalóméra versenyzés és levelező tag ajánlást illetőleg a nagygyűlés a 
mathematicai osztály tagjainak méltányosságától várja, hogy illő tekintettel fog lenni a 
hadi tudományok körében megjelenő jeles munkákra és azokkal foglalkozó "tudós férfiak
ra, fennmaradván a hadtudományi r. tagnak, mint általában minden osztálybeli 
kevesebbségnek, egyes esetekben midőn az általa képviselt tudomány szakot az osztály
nak bármelly határozata által mellőzve hiszi, e sérelemnek orvoslását a nagygyűléstől 
kérni, melly eféle vitás kérdésekben az eldöntési jogot magának valamint eddig fenntar
totta, ugy a jövőre is fenntartani kívánta."18 

Az MTA XVII. nagygyűlésének 1846. december 17-i harmadik ülése a magyar had
tudomány fejlesztése érdekében nagyjelentőségű döntést hozott: a tudományszak a ma
tematikai osztályon belül teljes egyenjogúságot nyert, lehetővé vált a hadtudományi leve
lező tag ajánlása, hadtudományi mű nagyjutalomban részesítése, a diszciplínát ért 
sérelmek nagygyűlés általi orvoslása, valamint minden harmadik esztendőben hadtudo
mányi pályakérdés kitűzése. E határozat alapján Kiss Károly már másnap előterjesztette, 
a nagygyűlés december 18-i negyedik ülése pedig „dicsérettel említendőnek rendeltette" 
Korponay János „Hadi földirás" című művének első kötetét.19 A magyar hadtudomány 
történetében ez volt az első tudományos mű, melyet a Magyar Tudományos Akadémia 
elismerésben részesített. 

Sikeres lépés történt az akadémiai pályázat meghirdetése érdekében is. Az MTA 
Igazgató Tanácsa Széchenyi István gróf elnökletével 1846. december 23-i ülésén jóvá
hagyta a XVII. nagygyűlés hadtudományi pályázat kiírásával kapcsolatos határozatát, 
amiről a jegyzőkönyvben ez olvasható: „XXXII. Előterjesztett a lefolyt nagygyül. jkv. 
XXX. pontja mellyben az igazgatóságnak ajánltatik, hogy a hadtudományoknak Magyar
országon felvirágoztatása végett, ezentúl a gr. Festetics László által a hadtudományi al
osztály számára alapitott 10 000 pftnyi tőke külön kezeltetvén, esztendei kamatjainak 
hatoda szerint eddig az academia köztőkéjéhez kapcsoltassák, hanem félretétetvén abból 

NgyJkv. 1846. RAL K 1358. 14.o. 
Uo. 15.0. 

— 289 — 



minden harmadik évben 50 aranyat tevő hadtudományi pályajutalom alakitassék. Hely
ben hagyatott."20 

Ezzel a döntéssel elhárult az utolsó akadály az első akadémiai hadtudományi pálya
kérdés kitűzése elől. Az MTA XVIII. nagygyűlése elé terjesztett hadtudományi pályázati 
javaslatot, a korabeli hazai viszonyokat és a pozsonyi országgyűlés honvédelemmel kap
csolatos reformköveteléseit figyelembe véve, a IV. osztály három akadémikusa - Győry 
Sándor, Vállas Antal és Kiss Károly - fogalmazta meg: 

„A mathematicai osztály a következő hadtudományi pályakérdést tűzi ki: 
Minthogy hazánkban az eddigi felkelési rendszerre alapított honvédelem magas hiva

tásának többé meg nem felelhet, adassék elő a nemzet átalakulásának e korszakában 
mikép lehetne a honvédelmet a mostani hadak és harczviselés elveihez alkalmazva 
legczélszerübben felállítani. 

A mathematicai osztály részéről. 
Pesten, dec. 21, 1847 

Győry Sándor 
Vállas Antal 

Kiss Károly "2l 

Érdemes megjegyezni, hogy a tágabb értelmű feudális szót áthúzták és a szűkebb ér
telmű felkelés szóval helyettesítették a pályakérdésben. A XVIII. nagygyűlés 1847. de
cember 21 -i harmadik ülése a matematikai osztály által „kitűzésre ajánlott hadtudományi 
pályafeladatot" jóváhagyta és „a pályamunkák beküldésének határnapjául 1849-dik évi 
mart. 31-dik napja tüzetett ki. Jutalom 50 arany."22 A titoknok az akadémia munkálkodá
sát összefoglaló jelentésében kiemelte: „Figyelembe, különösen a katonai rendébe, 
ajánlja az akadémia azon legújabb intézkedését, mely szerint 1849-től kezdve, minden 
harmadik évben a hadtudományi alosztály részéről egy ötven aranynyi jutalom lészen 
pályakérdésekhez csatolva. Teljesen meg lévén győződve e tudománynak főbenjáró fon
tosságáról a nemzetek élete és fennmaradása körül, az akadémia e bár kisded kezdettel a 
hadtudományoknak honunkban felvirágzására óhajt hatni. Az első jutalomhirdetés a jövő 
évben esendik meg. Áldja meg a magyarok istene jó sikerrel ez ügyet!"23 

Az akadémiai pályázat meghirdetése és a sajtóban való közzététele nagy visszhangot 
váltott ki a hadtudomány hazai művelői körében és többen neki is fogtak pályaművük el
készítéséhez.24 Örömmel fogadta a pályakérdés kiírásának hírét például Raksányi Imre 
katonai szakíró, aki nagy körültekintéssel kezdte meg pályaműve megírásának előkészü
leteit. Igaz, megjegyezte: „Azon szomorú előérzetben bár, hogy netán elsőséget nyerendő 
pályamunkám évekig fog az akadémia könyvtárában kinyomatlanul heverni, hozzáfogtam 

" Igazgatósági ülések jegyzőkönyve 1846. RAL K 1306. 17.0. 
21 RAL 121/1847. 
"NgyJkv. 1847 RAL K 1358. 16.o. 
23 MTTÉ 1845 - 1847. Első oszt. VlII.k. 39.0. 
"4 L. példának Budapesti Híradó, 1848. január 5-i (726.) sz. 13.0. 
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az előmunkálatokhoz, a szükséges adatok gyűjtéséhez. Egészen elememben éreztem ma
gam."25 Ezt a tudományos tevékenységet szakították meg a „világ eseményei" és az 
1848-as forradalom. 

Az első akadémiai hadtudományi pályázat sorsának alakulásába tehát gyorsan bele
szólt a történelem és az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc - és a gyakor
latban valósította meg azt a világhírűvé vált új nemzeti honvédelmi rendszert, aminek 
kimunkálásában nem kis érdeme volt a Magyar Tudományos Akadémia és számos tagja 
figyelemre méltó tudományos munkásságának is. Már az új honvédelem és a magyar 
honvédsereg sikereinek ismeretében foglalkozott az első hadtudományi pályázattal az 
MTA Kisgyűlésének 1849. június 11-i ülése. 

Az ülés jegyzőkönyve így örökítette meg az elhangzottakat: „188. a titoknok jelenti az 
osztálynak, hogy a folyó évre kitűzve volt, s a magyar honvédelmi rendszer átalakítását 
tárgyaló hadtudományi jutalomkérdésre egy felelet sem érkezett. Mire az ülés 
kinyilatkoztatá, hogy miután a kérdés azóta gyakorlati téren áll, az összes ülés 173 pont 
alatti végzésében teljesen megnyugszik."26 

A Magyar Tudományos Akadémia abszolutizmus alatt összeült 1858. december 20-i 
közgyűlésének egyik tárgya az a jelentés volt, amely beszámolt „az 1847-ben kihirdetett 
jutalomkérdések mibenlétéről." A, jelentés többek között megállapította: „Szinte igy 
megfejtetlenül maradt az ugyan akkor ötven arany jutalom mellett kihirdetett hadtudo
mányi feladat."27 Ezzel a megállapítással ért véget az első akadémiai hadtudományi pá
lyázat tanulságokat nem nélkülöző, viszontagságos története. 

15 L. az 1848. március 25-i röpiratot: Honvédelmi Szövétnek. Kiadja több katona közreműködésével 
Raksányi Imre volt. cs.kir. bombavető. Pozsony, 1848 16.o. 

26 Kgy.Jkv. 1848. RAL K 1402. 60.o. 
27 MTAÉ 1858. Első oszt. IX. k. 38-39. o. 
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Tibor Acs 

THE FATE OF AN UNKNOWN ACADEMIC COMPETITION 

The First Competition in Military Sciences, 
Conducted by the Hungarian Academy of Sciences in 1847 

Summary 

Some members of the Hungarian Academy of Sciences (and officers of the Imperial-Royal 
Army at the same time) worked for having the military sciences recognized by the Academy - and 
for promoting the activity of Hungarian military theoreticians from the thirties of the 19th century. 
This short study analyzes the complications with the invitation to the first competition in military 
sciences together with the decisive role of Károly Kiss around it. As a consequence of the events 
of the 1848-1849 War of Liberation the competition remained unsuccessful, however the initiative 
was of great importance in the history of the military sciences in Hungary. 

Tibor Acs 

LE SORT D'UN CONCOURS ACADEMIQUE INCONNU 

Le premier concours de sciences militaires de l'Académie Hongroise des Sciences, 1847 

Résumé 

Les membres soldats de l'Académie Hongroise des Sciences faisaient beaucoup pour faire 
reconnaître la science militaire et pour faire avancer l'activité de sciences militaires du monde 
savant hongrois, déjà depuis le milieu des années trente du XIXe siècle. Cet essai examine les 
circonstances et les complications du premier concours académique de sciences militaires, pressé 
par l'académicien Károly Kiss, publié finalement le 26 décembre 1847. A cause des événements 
de la révolution et guerre d'indépendance de 1848-1849 le concours est resté sans résultat, il est 
quand même utile de se souvenir de l'mportance de ce concours dans l'histoire des sciences 
militaires hongroises. 
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Tibor Acs 

DAS SCHICKSAL EINER UNBEKANNTEN AKADEMISCHEN BEWERBUNG 

Das erste kriegswissenschaftliche Preisausschreiben der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften in 1847 

Resümee 

Die Mitglieder der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, die Soldaten waren, hatten sich 
schon seit den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts bemüht, daß die Kriegswissenschaften anerkannt 
werden und die von den ungarischen Wissenschaftlern betriebene Kriegswissenschaft Fortschritte 
macht. Dieses Schreiben beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten der Ausschreibung des vom 
Akademiker Károly Kiss vorgeschlagenen und schließlich am 26. Dezember 1847 
ausgeschriebenen Preisausschreibens. Aufgrund der Revolution und des Freiheitskampfes von 
1848-1849 ist das Preisausschreiben zwar von keinem Erfolg gekrönt worden, trotzdem ist es 
nicht unwichtig sich der Bedeutung dieses Preisausschreibens in der Geschichte der ungarischen 
Kriegswissenschhaft zu erinnern. 

Тибор Ач 

СУДЬБА ОДНОГО НЕИЗВЕСТНОГО КОНКУРСА АКАДЕМИИ НАУК 

Первый военно-научный конкурс Венгерской Академии Наук, 1847 г 

Резюме 

Военные члены Венгерской Академии Наук уже начиная с середины тридцатых годов 
XIX века вели настойчивую борьбу в интересах достижения признания венгерской военной 
науки и содействия военнотнаучной деятельности, проводимой венгерскими учеными. В 
настоящей статье рассматриваются трудности, с какими было связано объявление первого 
военно-научного конкурса, который с большой настояйчивостью организовывал академик 
Карой Кишш и который в конце концов был назначен на 26 декабря 1847 года. Хотя по 
причине событий революции и освободительной борьбы 1848-1849 гг. конкурс оказался 
безуспешным, однако нельзя забывать о значении этой инициативы в истории венгерской 
военной науки. 
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HORVÁTH LAJOS 

FIUME ÉS NEMZETI GÁRDÁJA 1848-BAN 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc első hónapjaiban már kibontakozóban 
volt a szerbek és horvátok ellenmozgalma, sőt ellenforradalma és katonai támadása. A 
honvédelem egyik fegyveres erejét kívánta megteremteni Batthyány Lajos miniszterel
nök, aki Mészáros Lázár hadügyminiszter Itáliából való megérkezéséig, a hadügyet is 
vitte, azzal, hogy május 17-én 10 000 fős nemzetőrség felállítását rendelte el toborzás 
útján. 

A kibontakozó magyar-osztrák küzdelemben hamarosan elveszett Dalmácia és Fiume 
és a magyar tengerpart megtartása is kérdésessé vált. A Fiume elvesztése irányába ható 
okok közül a legelháríthatatlanabb a város földrajzi fekvése volt. Egy fiumei polgár 
Giuseppe Susanihoz, Fiume város magyar országgyűlési képviselőjéhez írt levelében jú
lius 30-án valóságos istencsapásának nevezte a Magyarország és Fiume közé 
„beékelődő" Horvátországot.1 

A Batthyány-kormány 1848 augusztus végére odáig jutott, hogy az augusztus 27-i 
minisztertanács határozata kimondta, Fiume és a magyar tengerpart, valamint a hozzá ve
zető út biztosítása fejében már a puszta szövetségi viszonnyal is megelégszik. A horvátok 
azonban akkor már nem tárgyaltak.2 

A Batthyány-kormány Kiss Pál gróf helyébe Erdődy Nepomuk János grófot nevezte 
ki fiumei kormányzóvá 1848 tavaszán, aki korábban varasdi főispán volt. (A tisztség 
öröklődött a családban.) Erdődy mindvégig szilárdan kitartott a forradalom és szabad
ságharc oldalán, Fiumét meg akarta tartani magyar fennhatóság alatt.3 

Ennek érdekében megszervezte a Nemzeti Gárdát (Guardia Nazionale), melynek ma
ga lett a főkapitánya Fiúméban és a magyar tengermelléken. Ez az alakulat, annak ellené
re, hogy olaszos nevet viselt, tulajdonképpen a Nemzetőrség része volt, ám a városban a 
„gárda" jobban csengett.4 A fiumei Nemzeti Gárda tiszti névsora 1848 augusztusában ké
szült a m. kir. kormányzóság Karletzky nyomdájában. 

A zászlóalj (battaglione) parancsnoka Scarpa Pietro, adjutánsa Mittrovich Gabriele 
lett, orvosa Rinaldi Pietro. Az 1. divízió (osztály = két század) orvosa Gelcich Francesco, 
a 2. divízióé Giacich Antonio Felice, a 3.-é Gustini Adolfo, városi chirurgus (sebész) 
volt. Zászlótartóvá Simunich Ignaziót, tamburmajorrá (Capo-Tamburo) Matcovich 
Anselmót nevezték ki. (A neveket a forrásnak megfelelően közöljük; figyelemre méltó 
hogy magyar névrend szerint írták azokat.) 

Mint láthatjuk, a parancsnoki és tisztikar, továbbá a törzskar tagjai elsősorban ola
szok, másodsorban horvátok voltak, a századok kapitányai (összesen hatot szerveztek) 

1 Krámli Mihály: Az „Implacabile." Kísérlet az önálló magyar haditengerészet felállítására 1848-ban. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. sz., 87. o. 

" Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Budapest, 1959. 347. o. 
Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV. k. Pest, 1858. 70. o. 
Povijesni archív Rijeka, Elenco dei signori graduati della stabile guardia nazionale in Fiume. Tipográfia 

reg. governiale dei fratelli Karletzky. Nell' Agosto del 1848. 
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ugyancsak, kivéve a 6. századot: azt Ürményi László parancsnokolta.5 Rajta kívül még 
három magyart találunk az egész zászlóaljban, Horthy Mihályt, aki az 5. század első 
tisztje, Farkas Rodolfót, aki a 2. század tisztje és Sziklássy Nicolót (a keresztnevüket 
olaszul írták), aki a 2. század tizedese volt. Az elenchus a gárda legénységének névsorát 
nem tartalmazza. A magyarok között is több azonban több az osztrák-német nevű, pél
dául Wickmayer Giuseppe a 4. század és Seemann Francesco az 5. század tizedese. 

A horvátok nemzeti mozgalmai eltérő erősséggel bontakoztak ki a magyar tengerpart 
szakaszán, ám Fiume mindvégig hű maradt hazánkhoz. Nem úgy Buccari, ahol június 
végén a városi tanács Jellačič mellé állt. Ezek után Erdődy kormányzó kapcsolata 
Buccari és Vinodol kerületével teljesen megszakadt, Fiume körülzárva nézett szembe a 
horvát ellenforradalom erőivel.6 

Ezekben a hónapokban, főleg Kossuth elképzelései alapján, Fiúméban magyar hadi
tengerészet létrehozásával próbálkoztak, melynek megvalósulása, különös tekintettel a 
Dalmáciában folyó magyar agitáció tengeri haderővel való „nyomatékosítására", jótéko
nyan hatott volna a dalmáciai magyar párt megerősödésére.7 A nemzeti tengeri haderő, 
történetére azonban itt nem kívánunk kitérni. 

A nagyvonalúan és időben felállított fiumei Nemzeti Gárda felfegyverzése elhárítha
tatlan nehézségbe ütközött. A kormányzó által parancsnokolt zászlóaljnak alig jutott 
fegyver, ugyanakkor a forradalom előtti korszakból örökölt fiumei helyőrség horvát ka
tonái teljesen felszereltek voltak. Parancsnokuk már június végén, július elején megta
gadta az engedelmességet a kormányzónak, Erdődy erről 1848. július 4-én kelt levelében 
értesítette Kossuth Lajost. 

Augusztus folyamán a fiumei polgárok, Susani országgyűlési képviselő és maga a 
kormányzó is, számtalanszor kérték a kormánytól és a nádortól Fiume megvédését és a 
fiumei kincstár biztonságba helyezését. A forradalmi Magyarországnak azonban erre nem 
telt az erejéből. Fiume valóban elérhetetlen sziget volt a horvát ellenforradalom hullámai 
között. 

Augusztus végére Fiumét és a magyar tengerpartot teljesen körülvették Jellačič erői és 
szimpatizánsai, akik a városban sem voltak kevesen. Augusztus 28-án Josip Bunjevač, 
zágrábi alispán ultimátumot intézett Erdődy kormányzóhoz és felszólította őt a hatalom 
átadására.8 

Az események hátterében az állt, hogy augusztus 26-án Bécs közölte Jellačičcsal, 
visszavonják azt a királyi rendeletet, amely felfüggesztette báni állásából. Fokozták a 
fegyverszállítást Horvátországba, a horvát csapatok pedig felvonultak a Drávához. Az 
ellenforradalmi támadás kezdő napjául Bécs augusztus 31-ét jelölte meg.9 

Ezen a napon a bán csapatai benyomultak Fiúméba és nagyobb ellenállás nélkül bir
tokba vették a várost. A túlerő és a Nemzeti Gárda fegyvertelensége következtében az 
ellenállást reménytelennek ítélték, hiszen a horvát legénységű helyőrség úgyis Jellačič 

5 Nagy Iván: i. m. XI. k. Pest, 1865. 430. o. 
6 Krámli: i. m. 88. o. 
7 Uo. 91-113.0. 
8 Uo. 88. o. 
9 Spira: i. m. 237. o. 
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mellett állt. Tulajdonképpen Fiume megszállása nyitotta meg a Magyarország elleni hor
vát támadást. Erdődy János kormányzó szeptember l-jén kénytelen volt átadni a hatal
mat. Az új kormányzó maga Jellačič lett, e tény önmagában is mutatja a város jelentősé-
gét.10 

Jellačičot szeptember 4-én hivatalosan is visszahelyezték báni méltóságába, szeptem
ber 11-én főerőivel Varasdnál átkelt a Dráván és megindult hazánk ellen. 

Fiume közigazgatásilag 1868-ig tartozott Horvátországhoz, az 1868:XXX. te. 66. §-a 
csatolta vissza, corpus separatumként, Magyarországhoz. A város ettől kezdve rohamos 
fejlődésnek indult. 

1 Svjedočanstva jednog zdanja - prigodom 100. obljetnice plače Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja - Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja. Rijeka, 1996. 112-115. o. 
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Lajos Horváth 

FIUME AND HER NATIONAL GUARD IN 1848 

Summary 

The counter-revolutionary movement in and the military menace from Serbia and Croatia 
started in the very first months of the Hungarian Revolution and War of Liberation of 1848-1849. 
Dalmatia was was lost soon and the situation of Fiume proved to be hopeless, too. The Batthyány 
administration appointed János Count Erdődy to governor of the town who remained faithful to 
the cause of the revolution to the end - and wanted to keep Fiume under the control of Hungary. 
For the sake of the cause he organized a National Guard (Guardia Nazionale) under his own 
command as Captain-General but the town was hopelessly cut from Hungary. On 1 September 
1848 Fiume had to yield to Jellaèic's superior numbers and returned to Hungary only in 1868. 

Lajos Horváth 

FIUME ET SA GARDE NATIONALE EN 1848 

Résumé 

Dans les premiers mois de la révolution et guerre d'indépendance l'attaque militaire des Serbes 
et des Croates était déjà en train de se préparer. La Dalmatie s'est perdue dans peu de temps, et il 
n'y avait pas beaucoup d'espoir de pouvoir tenir Fiume. Le gouvernement de Batthyány a nommé 
le comte János Erdődy pour gouverneur de Fiume, qui voulait tenir la ville sous l'autorité 
hongroise et soutenait l'affaire de la révolution hongroise jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'il avait 
organisé la Garde Nationale (Guardia Nazionale) de Fiume, dont il est devenu le capitaine en chef. 
Malgré tout, il n'a pas réussi à garder la ville, coupée de la Hongrie, et le premier septembre 1848 
il était forcé à la passer aux troupes en nombre de Jellačič. Ce n'était qu'en 1868 que la ville de 
Fiume est passée de nouveau sous l'autorité hongroise. 
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Lajos Horváth 

FIUME UND SEINE NATIONALGARDE IN 1848 

Resümee 

In den ersten Monaten der Revolution und des Freiheitskampfes reifte schon langsam der 
militärische Angriff der Serben und der Kroaten an. Dalmatien war schnell verloren und die 
Erhaltung Fiumes war auch hoffnungslos. Die Batthyány-Regierung ernannte den Grafen János 
Erdödy zum Statthalter Fiumes. Dieser trat immer für die Revolution ein, und wollte die Stadt 
unter ungarischer Obergewalt erhalten. Er gründete die Nationalgarde (Guardia Nazionale), dessen 
Oberkommandant er selber wurde, um dieses Ziel zu unterstützen. Die von Ungarn abgeschnittene 
Stadt konnte er aber nicht erhalten, und mußte sie am 1. September 1848 den die Übermacht 
darstellenden Truppen Jellačičs übergeben. Fiume kam erst in 1868 wieder unter ungarische 
Obergewalt. 

Лайош Хорват 

РИЕКА (ФИУМЕ) И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ В 1848 ГОДУ 

Резюме 

Уже в первые ̂ месяцыы революции и освободительной борьбы начало развертываться 
военное наступление сербов и хорватов. Далмация была быстро утрачено, и удержание 
Фиуме также было безнадежным. Правительство Баттьани назначило губернатором города 
Фиуме графа Яноша Эрдёди, который до самого конца оставался приверженцем революции 
и намеревался сохранить город под управлением венгров. В интересах этого он организовал 
фиумскую Национальную Гвардию, которой он сам и командовал. Однако ему не удалось 
удержать город, который был отрезан от Венгрии. В сентябре 1848 года он вынужден был 
сдать город войскам генерала Елашича, имевшим большое численное преимущество. И 
лишь в 1868 году Риека (Фиуме) вновь перешла под управление Венгрии. 
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TANULMÁNYOK 

SZAKÁLY FERENC - FODOR PÁL 

A KENYÉRMEZEI CSATA* 

(1479. október 13.) 

Az 1456 és 1464 közt eltelt nyolc esztendőben II. Mehmed szultán (1451-1481) biro
dalma egyesített hadai élén nem kevesebb mint négy alkalommal vonult a Magyarország 
határaival szembe vetett észak-balkáni hadszíntérre. 1456-ban sikertelenül ostromolta 
Nándorfehérvár várát, a magyar határvédelem kulcspontját. 1459-ben - Vég-Szendrő 
(Smederevo) elfoglalásával - végleg bekebelezte Szerbia maradványait. 1463-ban lero
hanta és elfoglalta Boszniát. 1464-ben ismét Boszniába tört, hogy visszaszerezze azokat 
a bosnyák várakat, amelyeket elvonulása után Mátyás király hadai elfoglaltak. A szultáni 
sereg azonban nem boldogult a természettől és a magyar csapatoktól egyaránt jól védett 
Jajcával, s 1464 augusztusában visszaindult a székváros, az 1453-ban elfoglalt Konstan
tinápoly felé.1 

A kortársak közül nyilván nagyon kevesen gondolták, hogy - amennyiben eltekintünk 
a Vég-Szendrő felmentését célzó 1476. évi téli „villámhadjárattól" - ötvenhét esz
tendőnek kell majd eltelnie, míg szultán vezette török sereg (1521-ben) újra megjelenik 
ezen a hadszíntéren, s újabb ötnek addig, amíg a szultáni és a magyar királyi sereg (1526-
ban) ismét megütközik egymással. De nyilván kevesen gondoltak arra is, hogy a kor 
európai emberének vágyálma: az összes keresztény hatalom összefogása két és negyed 
századra átkerül a vágyálmok világába, s törökellenes együttműködésük a Hunyadi János 
balkáni háborúiéhoz hasonló korlátozott formában is csak 1683-ban valósul meg ismét. 
Pedig azt, hogy a török-magyar háborúskodás menetében 1463 és 1521 között csaknem 
hatvan éves állóháborús szakasz következett be, nem a vakvéletlen játéka, hanem a 
szemben álló erők viszonylagos kiegyensúlyozottsága okozta." 

E tanulmány első változata szerény igényű TIT-segédanyagnak készült azon előadók tájékoztatására, 
akik a kenyérmezei csata 500. évfordulójáról kívántak megemlékezni (A kenyérmezei csata [1479. okt. 19.] és 
a török-magyar állóháború a határok mentén [1465-1520]. Történelmi füzetek, 1979. [A TIT Történelmi 
Választmányának kiadása] 29 o.). A vállalkozást szerencse kísérte; néhány olyan forrás is a kezembe került, 
amelyeket történetírásunk addigelé nem hasznosított (vagy nem hasznosított értékének megfelelő mértékben). 
Mivel az említett füzet lényegében már megjelenése idején is hozzáférhetetlen volt, és több ízben felmerült az 
igény publikálása iránt, úgy döntöttem, hogy, csaknem húsz esztendő múltán, immár Fodor Pá/lal együtt 
átírjuk és jegyzetelt formában is közreadjuk. Közös vállakózásunkat szerény példának szántuk annak 
illusztrálására, hogy mit nyerhet a történetírás a két diszciplína képviselőinek összefogásával. Sz. F. 

1 Barta Gábor. Nándorfehérvár, 1456. Budapest, 1985.; John V. A. Fine, Jr.: The Late Medieval Balkans. 
A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, 1990.4 568-590. o.; 
Colin Imber: The Ottoman Empire. 1300-1481. Istanbul, 1990. 166-188. o. 

" V. ö. Szakály Ferenc: A török-magyar küzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365-1526). In: Mo
hács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. (Szerk.: Rúzsás Lajos és Szakály Ferenc) 
Budapest, 1986. 42-49*. o. = Phases of Turco-Hungarian Warfare Before the Battle of Mohács (1365-1526). 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 33 (1979) 67-85. o. 
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Hunyadi sorozatos balkáni támadásai (1443, 1444, 1448) után a magyar királyi sere
gek csak elvétve hatoltak be az Oszmán Birodalomba, s akkor sem azzal a szándékkal, 
hogy - mint egykor Hunyadi tervezte - ott kényszerítsék döntő viadalra a szultáni hada
kat. S ha a szultán maga is kiindult székvárosából, a magyar védelem erői siker reményé
ben már csak az ország határán mérkőzhettek meg vele. Az a rugalmasság azonban, 
amellyel Mátyás hadai II. Mehmed 1463-as boszniai foglalásaira válaszoltak, megmu
tatta, hogy a Magyar Királyság még jelentős erőtartalékokkal rendelkezik a védekezéshez 
és a korlátozott célú támadásokhoz, vagyis még mindig veszélyes ellenfél.3 

Részben ez az erő és határozottság, részben a Velencével fennálló ellentétek késztet
ték Mehmed szultánt arra, hogy a következő két évtizedben másfajta politikát kövessen a 
Balkánon, mint uralkodása kezdetén. 1453 után nyilvánvalóvá vált számára, hogy Bizánc 
örökségét nem tudja maradéktalanul birtokba venni mindaddig, amíg a térség két le
gerősebb hatalma, Magyarország és Velence megőrzi balkáni befolyását. E befolyás 
megszüntetését - lobbanékony természetének megfelelően - a vetélytársak gyors katonai 
legyőzésével kívánta megoldani. Látván azonban e kísérlet csaknem egy évtizedes ered
ménytelenségét, taktikát változtatott. Feladta a „mindent egy csapásra" elvet, igyekezett 
elkerülni, hogy egyidejűleg háborúzzék velük: ehelyett sorra felszámolta a helyi balkáni 
hatalmi központokat. Ahol pedig erre (a távolság, ellátási problémák stb. miatt) még nem 
érett meg a helyzet, ott vazallusságra és adófizetésre kényszerítette a korábban magyar és 
velencei (néhol genovai) függésben élő, vagy velük együttműködő államokat (a Ha
vasalföldet, Moldvát, a Krími Kánságot, illetve az egész Fekete-tenger vidékét). így 
Mehmed uralkodása vége felé megvalósította tervét: a Magyar Királyság lényegében a 
Száva - Al-Duna vonalára szorult vissza, a korábbi ütköző vagy vazallus államok - az 
egykori Szerbia Nándorfehérvár környéki csücskét és Bosznia északi részét leszámítva -
oszmán uralom, vagy befolyás alá kerültek. Velence elveszítette keleti tengeri útvon
alának néhány rendkívül fontos támaszpontját, a Balkán-félsziget nyugati és déli szegé
lyén lévő birtokai pedig alaposan összezsugorodtak, nem is beszélve arról, hogy a Fe
kete-tenger oszmán beltengerré változott. Ezek után nem meglepő, hogy a világuralomról 
ábrándozó Mehmed 1480 táján már a korabeli világgazdasági centrum, a Földközi-tenger 
keleti medencéje és Itália megszerzését tervezgette.4 (Halála után az oszmán terjeszkedés 
átmenetileg lelassult, de a szultánok I. Szülejmánig [1520-1566] lényegében a Hódító 
Mehmed által meghatározott prioritások szerint politizáltak és hadakoztak.) Nemcsak az 
1456-ban elszenvedett kudarc, hanem ez a politika is okozta, hogy Magyarországot 
hosszú évtizedekig nem kereste fel szultánok által vezetett birodalmi hadsereg. 

3 V. ö. Rázsó Gyula: Mátyás király török politikája. Hadtörténelmi Közlemények 88 (1975) 303-348. o. = 
Hunyadi Mátyás (Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára). (Szerk.: Rázsó Gyula, V. Molnár 
László). Budapest, 1990. 149-200. o.; i/o: Mátyás hadászati tervei és a realitás. Hadtörténelmi Közlemények 
103 (1990) 1-30. o.; Szakoly Ferenc: Virágkor és hanyatlás, 1440-1711. Budapest, 1990. (Magyarok 
Európában II.) 56-59., 68-69. o. 

4 Halil Ýnalcýk: Mehmed II. In: Ýslôm Ansiklopedisi. 7. eilt. Istanbul, 1993 (reprint). 506-535. o., főleg 
520-523., 527-531. o.; uő: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. London, 1973. 26-29., 129-
133! o.; Franz Babinger: Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende. München, 
1959.2 161. o. skk, 406. o. skk.; Salàhattin Tansel: Osmanlý kaynaklarýna göre Fatlh Sultan 
Mehmed'in siyasí ve askeri faaliyeti. Ankara, 1985.2 (T. C. Atatürk Kultur, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý VII/343.) 113-229., 271-279. o. 



Mindez persze közel sem jelenti azt, hogy a hosszan elnyúló török-magyar határvonal 
mentén békés eseménytelenségben folyt volna az élet. Éppen ellenkezőleg: az utolsó nyílt 
háborús periódusban kialakult helyzet állandó helyi összecsapások közepette maradt meg 
lényegében változatlannak. A szemben álló felek ezekkel az összecsapásokkal puhatolták 
egymás erejét, s ezekben az összecsapásokban ismét és ismét bebizonyosodott, hogy az 
erőegyensúly továbbra is fennáll, és a helyzet még nem érett meg nagyobb - a status quoi 
alapjaiban megváltoztatni kívánó - vállalkozásokra. Ezekben - a „békeidőszakokban" is 
szinte évről évre ismétlődő - összecsapásokban a két, egymással szemben álló 
határvédelmi szervezetnek jutott a főszerep, amelynek katonasága offenzív és defenzív 
feladatokat egyaránt ellátott. 

A török hódítók a megszállt balkáni országok (Bulgária, Szerbia és Bosznia) uralkodó 
osztályával szemben eltérő módszert alkalmaztak. Azokat, akik hajlandók voltak 
együttműködni, szolgálatukba fogadták (és ilyenkor többnyire /ímár-birtokokkal jutal
mazták), a többieket pedig vagy felszámolták, vagy elűzték. (Közülük sokan éppen Mag
yarországon kerestek és találtak menedéket, s vettek részt, immár magyar alattvalóként, a 
törökellenes harcokban.) Felszámolták az elbukott államok közigazgatási, jogi és katonai 
intézményrendszerét, területüket pedig - többé-kevésbé megtartva a korábbi beosztást -
szandzsákokra osztották.5 S természetesen újra osztották a birtokokat is: az újonnan meg
szállt terület egy - változó - része rendszerint kincstári kezelésben maradt (ezek voltak a 
Msz-birtokok), a többit pedig szolgálati (más szóval: javadalom-) birtoknak (timár) 
adták ki. Ez utóbbiak haszonélvezői - a szpáhik és záimok - parancsnokaik felszólítására 
kötelesek voltak késedelem nélkül hadba vonulni és jövedelmük nagysága szerint me
ghatározott számú katonát állítani.6 

A Magyarországgal határos északi török hódoltság „csontvázrendszerét" azok a 
boszniai és szerbiai várak alkották, amelyeknek sűrűsége és őrségszáma, a közös 
határhoz közeledvén, egyre növekedett,. A török várak őrsége ebben az időszakban 
különböző gyalogos egységekből (azabokból, janicsárokból, müsztahfizókból, 
számszeríjászokból, fegyverkovácsokból, hajóácsokból és más kézművesekből), tüzérek
ből, valamint reguláris és hol hivatásos, hol katona-paraszti státuszú lovas kontingensek
ből állott. Az előbbiek közé tartoztak a fáriszok, más néven beslük, az utóbbiakhoz a 
martalócok és olykor a főleg pásztorkodó vlachok közül kiállított vojnukók. A török 
naszádos egységek kikötőhelyei a végvárak alatti folyószakaszokon (pl. a Maricán 
Krusevácnál és a Dunán Galambócnál) voltak.7 

5 Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meghódított országaikban. Történelmi Szemle 24 (1981) 392-
404. o.; uő: Török berendezkedés a meghódított országokban. Világtörténet 1983/2, 19-41. o.; Histoire de 
l'Empire Ottoman. (Sous la direction de Robert Mantrari) Paris, 1989. 287-296. o. 

6 Nicoarâ Beldiceanu: Le timar dans l'État ottoman (début XIVe - début XVIe siècle). Wiesbaden, 1980. 
A tímárnál nagyobb és a magas rangú hivatalnokok és katonák hász-birtokainál általában (de nem mindig) 
kisebb javadalmakra a XV. század második felében kezdték használni a ziámet szót. L.: Káldy-Nagy Gyula: A 
török állam hadseregének kialakulása I. Szulejmán korára. In: Mohács. Tanulmányok, i. m. 170. o. A ziámet-
birtokok funkcióhoz kötött jellegéről 1. Géza Dávid: Assigning a Zi'amet in the 16th Century: Revenue Limits 
and Office-Holding. In: Armaöan. Festschrift für A. Tietze. (Hrg. von Ingeborg Baldauf und Suraiya Faroqhi 
unter Mitwirkung von Rudolf Veselý) Praha, 1994. 47-57. o. 

Hazim Šabanovič: Vojno uredjenje Bosne od 1463. do kraja XVI stolječa. Godišnjak društva istoričara 
Bosne i Hercegovine 11 (1960) 173-223. o.; Olga Zirojevič: Tursko vojno uredjenje u Srbiji (1459-1683). 
Beograd, 1974. (Istorijski Institut 18.); Milan Vasit: Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom 
vladavinom. Sarajevo, 1967. 
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Bár a nagyobb várakban rendkívül nagy számú katonaság állomásozott (egy 1488. évi 
összeírás szerint Vég-Szendrőn pl. 1690 fő),8 belőlük természetesen nem teliettek volna 
ki azok a némelykor 10-15 000-es portyák, amelyek időről időre elözönlötték a Magyar 
Királyság határ menti területeit. A tömeget azok az eredetileg félreguláris, esetleg 
adókedvezménnyel, esetleg csak zsákmányolási lehetőséggel jutalmazott csapatok, vagy 
önkéntesek adták, akiknek szolgálatait az oszmán hadvezetés többnyire csak hadjáratok 
alkalmából vette igénybe. Közülük különösen az akindzsík tettek szert félelmetes 
hírnévre, mivel hihetetlen gyorsan pusztították-gyújtogatták végig a célba vett területet. 

Amint azt Magyarországi György és Konsztantin Mihajlovics beszámolóiból tudjuk 
(ők hagyták ránk a legjobb leírásokat a XV. század közepi Oszmán Birodalomról), 
kezdetben az akindzsik javarészt olyan, pásztorkodó életmódot folytató ruméliai törökök 
voltak, akik bizonyos adók alól mentesültek.9 Mindnyájan fizetség nélkül, csupán ked
vezményeik fejében és persze a zsákmány reményében vettek részt a hadjáratokban, hogy 
a rablott holmikkal és foglyokkal űzött kereskedésből egészítsék ki jövedelmüket. A XV. 
század közepe után azonban mindinkább elenyészett az akindzsi-életmód és -státusz 
nomád és önkéntes jellege. Az állam fokozatosan állandó lakóhelyhez kötötte, telkekre 
ültette és földművelésre kényszerítette őket, illetve soraikat egyre nagyobb arányban 
töltötte fel eredetileg rája (= adóköteles alattvaló) állapotú katonákkal. A genovai Iacopo 
de Promontorio de Campis 1475 körül keletkezett leírásából kiderül, hogy ez a folyamat 
az 1470-es évek közepére már jócskán előre haladt; közlései alapján az akindzsikat 
inkább katonaparasztoknak kell tekintenünk, akik békeidőben ökreikkel földet műveltek, 
és a tized, illetve néhány más adó alól felmentést kaptak.10 Mindezek folytán az ak
indzsikat ekkor már nincs jogalapunk „irreguláris", kivált nem „önkéntes" katonaságnak 
minősíteni. Annál kevésbé, mert részletes nyilvántartások készültek róluk, pontos 
előírások szabályozták szolgálatuk mibenlétét, az utánpótlás módját, s azt, hogy mikép
pen kell osztozniuk a zsákmányon az állammal és saját elöljáróikkal stb." 

A ruméliai akindzsik (akik között a század második felében keresztényeket is talá
lunk) ekkoriban jól elhatárolható körzetekben összpontosultak, s az egyes „seregleteket" 
parancsnokaikról, az akindzsi bégekről nevezték el. A legjelentősebb csoportok a követ
kezők voltak: a Mihállu (Nikápoly, Plevna, Szófia és Smederevo vidékén), a Turahanlu 
(a Moreai félszigeten), az Evrenosz-féle (Albánia, Dalmácia táján) és a Malkocs-féle 
(Bosznia, illetve időnként az Al-Duna vidékén, pl. Szilisztránál állomásozó) akindzsik. A 
névadó családok többsége valamelyik „birodalomalapító" hőstől származott, s részint 
ezért, részint az oszmán hódításban játszott kiemelkedő szerepe miatt rendkívül nagy 
hatalomra tett szert. Az akindzsi bégek tisztüket apáról fiúra örökítették; egyszersmind 

O. Zirojevič: i. m. 143. o. 
9 Georgius de Hungária: Értekezés a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról 1438-58. 

(Fordította: Kenéz Győző) In: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. (Közreadja: Tardy Lajos) 
Budapest, 1977. 64-66. o.; Konstantin Mihajlovié: Memoirs of a Janissary. (Translated by Benjamin Stolz, 
historical commentary and notes by Svat Soucek) Ann Arbor, 1975. 176-182. o. 

Franz Babinger: Die Aufzeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio de Campis über den 
Osmanenstaat um 1475. München, 1957. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Phil.-Hist. Klasse, 8.) 60-61. o. 

11 Irène Beldiceanu-Steinherr: En marge d'un acte concernant le penőyek et les aqýnôý. Revue des 
Études Islamiques 37 (1969) 26-28., 35-43. o.; Fodor Pál: Adatok a magyarországi török rabszedésröl. 
Hadtörténelmi Közlemények 109 (1996) 133-142. o. 



„határbégek" (törökül: udzs begleri), vagyis határmenti szandzsákok vezetői is voltak, s e 
minőségükben rendszerint őket nevezték ki a legfontosabb itteni végvárak parancsno
kaivá. Rabszolgák és magánkatonák ezreivel rendelkeztek, hatalmas magánbirtokokat 
szereztek (melyeket aztán vallási alapítványokba, va£//okba mentettek át), saját 
hatáskörükben timár-birtokokat adományoztak, olykor maguknak szedhették be az állami 
{dzsizje-) adót stb. Megfelelő katonai háttérrel rendelkezvén és a szultáni udvartól távol 
élvén, valóságos kiskirályokká nőtték ki magukat.12 A központi hatalom - főleg a 
századelő válságos időszakában mutatott engedetlenségük miatt - egyik legfontosabb 
feladatának tartotta az udzs bégek hatalmának visszaszorítását; az akindzsi-rendszer fent 
jelzett átszervezése, a központi ellenőrzés kiterjesztése bizonyára ezt a célt is szolgálta. 
Valószínűsíthető (de adatokkal egyelőre kevéssé igazolható), hogy a század közepe táján 
a Porta valamiféle főparancsnokot ültetett az akindzsi bégek nyakára, aki gondoskodott a 
szultáni utasítások végrehajtásáról, engedélyezte a beütéseket, s aki alkalomadtán maga 
állt a rabló seregek élére.13 

Az 1470-es években a magyarországi beütések zömét a Mihál-fiak {Mihál-ogullari) 
és Malkocs-fiak (Malkocs-ogullari) szervezték és vezették. A Mihál-fiak közül ekko
riban két fivér tűnt ki aktivitásával és tehetségével: Ali bég és Iszkender bég. Ali az 
1462. évi havaselvi hadjárattól kezdve a századfordulóig állandó szereplője a török
magyar összecsapásoknak. Iszkenderről jóval kevesebbet tudunk, de gyakran bukkan fel 
Ali oldalán (mint a kenyérmezei ütközetben is), hogy aztán a 80-as évek második felében 
többnyire Délkelet-Anatóliában tartózkodjék. Ali bég - megszakításokkal - tizenkilenc 
esztendeig volt a vég-szendröi, hétig éven át pedig a vidini szandzsák parancsnoka. 
Rendkívüli hírnév övezte, aminek ékes bizonysága, hogy ö a főszereplője annak a verses 
gazavátnáménak (szó szerint: „hitharcok könyvének") is, amelyet egy Szúzi Cselebi nevű 
poéta hagyott ránk a XVI. század elejéről, s amelynek egyik fejezete Szilágyi Mihály 
1461. évi, Nádorfehérvár alatti tőrbe csalásának és elfogatásának történetét meséli el. 
(Ennek jutalmaként nyerte el Ali a vidini szandzsákbégséget.) Egyik legnagyobb 
haditette az a magyarországi betörés volt, amelynek során az oszmán csapatok Nagy
váradot is feldúlták (1474).14 

A Malkocs család zászlaját ekkoriban Báli bég emelte magasba. Ő is az 1462. évi ha
vasalföldi hadjárat résztvevői között bukkan fel először, hogy azután szem előtt marad
jon egészen a XVI. század elejéig. Ez idő alatt egyebek között a boszniai, a vég-szendrői 
és a szilisztrai szandzsák élén is állott, és sok közös vállalkozást szervezett a Mihál-

12 M. Tayyib Gökbilgin: Mihal-ooullarý. In: Ýslôm Ansiklopedisi. 8. eilt. Istanbul, 1979.3 285-292. o.; Ý. 
Hakký Uzuncarpýlý: Evrenos. In: Ýslôm Ansiklopedisi. 4. eilt. Istanbul, 1988 (reprint). 415-418. o.; Franz 
Babinger: Turahan Bey. In: Ýslôm Ansiklopedisi. 12/2. eilt. Istanbul, 1988. 104-106. o.; /. Beldiceanu-
Steinherr: i. m. 28-32. o.; Halil Ýnalcýk: The Rise of the Ottoman Empire. In: A History of the Ottoman 
Empire to 1730. (Edited by M. A. Cook) Cambridge-London-New York-Melbourne, 1976. 31-34., 36-37. o. 

13 V. ô. Agôh Sýrrý Levend: Gazavât-nâmeler ve Mihaloölu Ali Bey'in Gazavât-nâmesi. Ankara, 1956. 
(Türk Tarih Kurumu Yayýnlarýndan XI/8.) 263-264., 270., 277., 286. o. 

14 M T. Gökbilgin. Mihal-ooullarý, i. m. 285-292. o.; A. S. Levend: Gazavât-nâmeler, 187-195. o.; Olga 
Ziroyevič: Der Sandschakbey von Smederevo Ali-Bey Mihaloölu. In: VII. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 25-
29 Eylül 1970. Kongreye sunulan bildiriler. II. eilt. Ankara, 1973. (Türk Tarih Kurumu Yayýnlarýndan IX/7a.) 
567-577. o. 
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oglukkal. így pl. a kenyérmezei ütközet előtti évben (1478) együttes erővel borítottak 
lángba és vérbe velencei és karintiai területeket.15 

A határvidéken felnőtt és ott szolgálatot teljesítő Mihál- és Malkocs-ogluk a végvári 
harcmód minden csínját-binját ismerték. Ezért akkor is kikérték tanácsaikat és számítot
tak részvételükre, ha történetesen nem ők töltötték be a vég-szendrői vagy a boszna-
szeráji (szarajevói) bég posztját. Hivatalosan ugyanis e kettő feladata volt a Magyar- és 
Horvátország (meg néha a havaselvi és moldvai fejedelemségek) ellen intézett támadások 
szervezése és vezetése. Ezekre, úgy tűnik, rendszerint csak tartományuk gyorsan mozgó 
csapatait (a szpáhikat, az akindzsikat meg a lovas önkénteseket) vitték magukkal, míg a 
gyalogságot a várak őrzésére hagyták vissza. 

Az Oszmán Birodalom határain őrködő magyar-horvát végvárrendszer alapjait Zsig
mond király vetette meg, aki hosszú uralkodása idején egységes védelmi szervezetet 
alakított ki az Al-Duna mentén elhelyezkedő királyi várakból, majd 1427-ben, dinasz
tikus szerződés révén, Lazarevics István szerb fejedelemtől megszerezte a vidék le
gerősebb várát, Nándorfehérvárt (ma: Belgrád), a szerb fejedelemség egykori székhelyét 
is.1 A végvárrendszer kiteljesítése Mátyás király nevéhez fűződik, aki a legerősebb bos
nyák várak (különösen Jajca) és Szabács megszerzésével (1463, 1476) erős védelmi 
vonalat vont a különösen sokat veszélyeztetett Horvátország elé. (A magyar végvárrend
szer időlegesen Hercegovina egy részére is kiterjedt.) Látható: a Magyar Királyság 
valósággal pajzsként emelte országa elé azokat a peremvidékeket, amelyeket az elbukott 
balkáni államok testéből a törökök elől megkaparintott. 

Bár sok még a tennivaló, az elmúlt évtizedek történetírása átfogó képet rajzolt a XV. 
századi magyar határvédelmi szervezetről.17 Ezért itt csak a témánk szempontjából fontos 
részletekre térünk ki. Mindenekelőtt arra, hogy az ország keleti tartományában, az 1420 
óta oly sokszor támadott Erdélyben nem alakult ki olyan egységes végvárrendszer, mint a 
királyság más részeinek határán, hiszen azt a Kárpátok hegyvonulata is védte. Erdély vé
delme az ott élő kiváltságolt népelemek (a szászok és a székelyek) önvédelmi harcán és 
az erdélyi vajda (egyben székelyispán) mozgó kontingensein alapult. (Egyfajta erőssé
grendszer persze itt is kialakult, pl. a kerített szász városokból; miután a törökök több 

15 Franz Babinger: Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes der Malkoč-oghlu's. In: wo: Aufsätze und 
Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und der Levante. I. München, 1962. 355-369. o.; O. Zirojevič: 
Tursko vojno, i. m. 261. o.; uö: Die türkisch-ungarischen Kriege, Zusammenstöße und Streifzüge (1459-
1526). In: Habsburgisch-osmanische Beziehungen. Wien, 26-30. September 1983. Colloque sous le patronage 
du Comité international des études pré-ottomanes et ottomanes. (Hrsg. von Andreas Tietzé) Wien, 1985. 
(Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 13.) 1-15. o. 

16 Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély (1393-1437). Hadtörténelmi 
Közlemények 20 (1973) 431-440. o.; Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 
1984. 102-132. o.; Engel Pál: Ozorai Pipo. In: Ozorai Pipo emlékezete. (Szerk.: Vadas Ferenc) Szekszárd, 
1987. (Múzeumi füzetek) 67-79. o.; uő: Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437). 
Századok 128 (1994) 281-283. o. 

17 Szakoly Ferenc: A mohácsi csata. Budapest, 1975. 50-58. o.; Ferenc Szakály: The Hungarian-Croatian 
Border Defense System and its Collapse. In: From Hunyadi to Rákóczi. War and Society in Late Medieval and 
Early Modern Hungary. (Edited by János M. Bak - Béla K. Király) Brooklyn, 1982. (War and Society in 
Eastern Central Europe, 3; Eastern European Monographs, 104.) 141-158. o.; Pálfjy Géza: A török elleni vé
delmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. Történelmi Szemle 38 (1996) 166-
171. o. Az időlegesen magyar birtokba került hercegovinál' várakról: Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet- s 
nemzedékrajzi tanulmányok. Budapest, 1909. Az általunk ismert délszláv irodalomból: Vaskó Simoniti: 
Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju. Ljubjana, 1984. 
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ízben felprédálták őket, sorban erős falakkal vették körül magukat.18) Erdély védelmi 
szervezete azért alakult ilyen sajátosan, mert ennek az országrésznek nem volt közvetlen 
határa a törökkel, közéjük ékelődött két, Budán magyar, Isztambulban török hűbéresnek 
tekintett vajdaság: Havasalföld és Moldva. (Az utóbbi feletti felügyeletre időnként 
Lengyelország is igényt formált.) Bár a vajdaságok a töröknek is adót fizettek, s a havas
alföldi vajdák rendre-sorra részt vettek a törökök erdélyi betöréseiben, egyszerűen 
földrajzi fekvésüknél fogva bizonyos fokig mégis fékezték a török támadásokat. Amikor 
magyar erőfölényt éreztek, fegyverrel is szembeszálltak a törökökkel, de felvonulásukról 
rendszerint akkor is értesítették az erdélyieket, ha a betörőknek nem tudtak (vagy nem 
akartak) ellenállni. A törökök havasalföldi átvonulása általában is időt és lehetőséget 
biztosított az erdélyi vajdáknak, hogy a tartomány védelmére felkészüljenek.19 

A védelem súlypontozásáról, költségeiről és irányítóinak személyéről természetesen a 
király és a kormányzat rendelkezett, s így a végvárak és a mozgó elemek egységes rend
szer részeinek tekinthetők. Valójában azonban ez a 600 kilométernél is hosszabb, mé
lységében erősen tagolt védelmi vonal két egymástól független, sőt, meglehetősen elszi
getelt egységre hullott szét. A bosnyák-horvát végvidék ügyeiért a horvát-dalmát-szlavón 
bán felelt, a centrum és a keleti szárny irányítása rendszerint a macsói bán, a temesi 
ispán, majd az Alsó Részek főkapitánya (ez utóbbi két tisztet 1479-től egyazon személy 
viselte) feladata volt. A két különálló zóna fegyveres erői egymáson a nagy távolság 
miatt alig-alig segíthettek, s erre nem is igen tettek kísérletet. Támadás esetén viszont, 
nyilván központi kezdeményezésre, igyekeztek összehangolni tevékenységüket. A vé
gvárrendszert tovább tagolta, hogy a nagyobb várak (pl. Jajca, Szrebernik, Nádorfehé
rvár, Szörény) parancsnokai - őket is bánoknak nevezték - segítették és irányították a 
környékbeli kisebb várak tevékenységét is.20 

A védelem ügyéért felelős bánok és temesi ispánok igen kiterjedt hatalommal rendel
keztek. A macsói bán rendszerint egyszersmind Szerem, Valkó, Bács, Bodrog, Baranya, 
Tolna és Somogy ispáni tisztét is megkapta, a temesi ispán pedig fokozatosan felügyelete 
alá vonta a dél-tiszántúli, a Dél-Duna-Tisza közi, sőt némelykor - amikor egyben az Al
só Részek főkapitánya is volt - a Dráva és a Száva közi vármegyék egy részét is. (1498-
ban pl. Pozsega, Valkó, Szerem, Bács, Csongrád, Csanád, Torontál, Arad, Békés és Te
rnes vármegye tartózott alája.) így aztán ezek a végvidéki főtisztek közvetlenül ren
delkeztek a magyar határ mögötti területek katonai és anyagi erőforrásaival is.21 

Gustav Gündisch: Siebenbürgen in der Türkenabwehr 1395-1526. Revue Roumaine d'Histoire 13 
(1974) 315-443. o.; uô: Die Türkeneinfälle in Siebenbürgen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas 2 (197) 393. o. skk. 

9 Elekes Lajos: A magyar-román viszony a Hunyadiak korában. In: Mátyás király (Emlékkönyv 
születésének ötszázéves fordulójára). I—II. (Szerkesztette [mások segítségével] Lukinich Imre) Budapest, é. n. 
[1938] 170-228. o.; a havasalföldi dilemma axiómaszerü megfogalmazása: 205. o. 

" Gyakran a végeken állomásoztatták azon bandériumtartó urak - főként az egyháziak - csapatait is, 
akiknek birtokai az ország védettebb részein feküdtek. Kubinyi András: Az egyház szerepe az országos 
politikában és a honvédelemben a középkor végén. In: Egyházak a változó világban. (A Nemzetközi 
Egyháztörténet konferencia előadásai. Esztergom, 1991. május 29-31.) (Szerk.: Bárdos István és Beké Margit) 
H. és é. n. 23. o.; Kubinyi András: Mozgósítási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt. Hadtörténelmi 
Közlemények 103 (1990) 69-71. o. 

- 1 Erről az erőkombinációról: Kubinyi András: A megyésispánságok 1490-ben és Corvin János 
trónörökösödésének problémái (Adatok a veszprémi püspök örökös főispánsági joga felfüggesztéséhez). A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16 (1982) 174-175. o.; térkép: 172. o.; Fenyvesi László: Magyar-
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Szemben a közkeletű felfogással, a magyar, illetve a török határvédelmi szervezet 
nem úgy látta el feladatát, hogy a maga vonalán megállította az ellenséges támadást s 
megvédelmezte a mögötte levő terület lakosságát. Ellenkezőleg: a gyorsan mozgó ma
gyar-horvát portyázok rendkívül gyakran behatoltak az ellenséges területre. Mivel a 
török oldalról is így jártak el, a küzdelem általában nem a támadások elhárításával, 
hanem azok viszonzásával folyt. Ezzel igyekeztek a törökök a magyarokat s a magyarok 
a törököket saját vonalukhoz szögezni s a másik erejét a terület (a lakosság és az anyagi 
javak) pusztításával gyengíteni. 

A török és a magyar végvárvonalak mentén és mögött folyó állóháború e jellegzetes 
vonásait jól illusztrálja az az 1479-1482-es összecsapássorozat, amelynek fordulópontját 
a kenyérmezei csata jelzi. Már 1479 kora tavaszán erős török hadmozgást jeleztek Erdély 
délkeleti kapuja, Havasalföld felől. A brassóiak - rendes, nem indokolatlan szokásuk 
szerint - már áprilisban attól tartottak, hogy a Havasalföldön állomásozó török csapatok 
a Szászfőidet veszik célba, ám azok ezúttal - Tepelup, havaselvi vajda állítása szerint az 
ő ösztönzésére - nem a magyar területek, hanem Moldva felé haladtak tovább.22 A királyi 
udvarban - nyilván a kiválóan működő magyar hírszolgálat ezúttal nem egészen pontos 
helyzetértékelése alapján23 - még ennél is nagyobb veszélyt gyanítottak. Abból, hogy a 
magyar határvédelem keleti szárnyának két pontján, lényegében egyidejűleg, szokatlan 
változtatásokat hajtottak végre, egyenest arra kell következtetnünk, hogy nem erőpuha
toló portyára gondoltak, hanem valami jóval nagyobb szabású vállalkozástól féltek. 

Aligha lehet ugyanis véletlen egybeesés, hogy az Alsó Részek Főkapitányságának lét
rehozása - vagyis: Kinizsi Pál temesi ispán befolyási övezetének említett nagyfokú ki
terjesztése - nagyjában-egészében egybeesik az új erdélyi vajda kinevezésével. Kinizsi új 
címével először Mátyás király 1479. október 22-i levelében találkozunk {adiuncto secum 
Paulo Kinisi generali capitaneo inferiorum partium huius regni).' Mivel egy 1479. júli
us 11-én, a meglehetősen távoli (Kőrös megyei) Garignicán kelt végrendelet25 - amely
nek számunkra felettébb érdekes részleteire alább még visszatérünk - nem látszik tudni 
Kinizsi rangemeléséről, jóllehet a végrendelkező valamilyen módon kötődött hozzá,26 az 
új szervezeti formát valamikor július vége és október 13. között - de az sem kizárt, hogy 
korábban - hozták létre.27 

török kapcsolatok Mátyás király haláláig. Hadtörténelmi Közlemények 103 (1990) 80. o.; uő: A temesközi-
szörénységi végvárvidék funkcióváltozásai (1365-1718). In: Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. 
(Szerk.: Petercsák Tivadar és Szabó Jolán) Eger, 1993. {Studio Agriensia 16.) 242-245. o. A magyar 
országgyűlések közmunkára rendelték a végvárak közti megyék lakosságát: Kubinyi A.: Mozgósítási és 
hadseregellátási problémák, i. m. 70. o. 

~ G. Gündisch: Siebenbürgen in der Türkenabwehr, i. m. 434. o. 
23 A korabeli információszerzéshez I. Kubinyi András: A szávaszentdemeter-nagyolaszi győzelem 1523-

ban. Adatok Mohács előzményéhez. Hadtörténelmi Közlemények 25 (1978) 207-209. o. 
24 Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. Külügyi Osztály 1. 1458-1479. Budapest, 1893. 449-450. o. Nr. 

303.; magyarul: Magyar humanisták levelei, XV-XVI. század. (Közreadja: V. Kovács Sándor) Budapest, 
1971. 250-251. o.; Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából. (Szerk.: Nagy Iván és Nyáry Albert) 
II. k. Budapest, 1877. (Monumenta Hungáriáé Historica IV/1.) 395. o.; magyarul: Mátyás király levelei 1460-
1490. (Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta: V. Kovács Sándor) Budapest, 1966. 91. 
o. 

25 Magyar Országos Levéltár (MOL) DL 45 390. 
26 V.o. alább a 318. sz.oldallal. 
27 Kinizsi legközelebbi kiadványa kapitányi minőségében: MOL DL 56 091. (1479. dec. 12.) V. ö. 

Kubinyi A.: A megyésispánságok, i. m. 175. o. Kinizsi kinevezését tévesen 1481-re datálta Szakály F.: Mo-
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Nyilván nem csak minket, hanem a kortársakat is meglepte, hogy az e minőségében 
utoljára április 10-én szereplő vingárti Geréb Péter28 helyére nem kisebb úr, mint a felfu-
valkodottságáról ismert29 Báthori István országbíró érkezett vajdaként az erdélyi végvi
dékre.30 (Ebből annyi feltétlenül kiolvasható, hogy az uralkodó az Erdélyre leselkedő ve
szélyekhez mérve nem ítélte elégséges súlyúnak Gerébet - egyébként szegről-végről rok
onát31 -, s mindenképpen meg akart szabadulni tőle.) Egyelőre nem tudhatni, hogy az 
udvar akarta-e időlegesen eltávolítani Báthorit, vagy - dacára annak, hogy az országbírói 
és erdélyi vajdai tisztség összevonására addig még egyáltalán nem (utóbb is csak egy íz
ben) volt példa32 - , egyelőre felderíthetetlen oknál fogva, Báthori ragaszkodott ehhez a 
méltósághoz (is). Ő ugyan nem rendelkezett Kinizsi Páléhoz fogható katonai tapasztala
tokkal,33 de az Erdélybe rendelt királyi csapatok főparancsnokaként (supremus capi-
taneus gentium regalium in partibus Transsilvanis) már 1476 őszén megfordult ezen, az 
egyelőre csak potenciális hadszíntéren.34 Annyira tehát már ismerte a helyi adottságokat 
és körülményeket, hogy az erdélyi tisztet elvállalhassa. 

A vajdává kinevezett Báthorit május végétől fogva folyamatosan a leginkább veszé
lyeztetett térségben találjuk. Első, általunk ismert erdélyi oklevele május 29-én Nagysze
benben kelt, ugyanott tartózkodott július 3-án is. Augusztus 4-én Déváról, augusztus 14-
én pedig Szászsebesről osztogatta parancsait.35 Májusi parancsát Balázs mesterhez, Eltra 
királyi villa plébánosához intézte és egy kereskedelmi jellegű privilégiumot erősített 
meg. Ezt leszámítva valamennyi eddig előkerült vajdai kiadványa a várható támadás el
hárításával van kapcsolatban. (Mindezenközben irodája - az ott maradt országbírói pe-

hácsi csata, i. m. 55. o.; Fenyvesi L. (a 21. jegyzetben idézett tanulmányaiban) 1479 tavaszára teszi a 
változást, de sajátságos forráskezelése folytán nem derül ki, mire alapozza állítását. (Ami ettől még lehet 
helytálló.) Kinizsiről 1. még: Joan Hategan: Pavel Chinezul ín lupta antiotomana. Anni 1479-1482. Ziridava 
10(1978) 197-208. o. 

" Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen VII. 1474-1486. (Herausgegeben von 
Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad G. Gündisch und Gernot Nussbächer) Bukarest, 1991. 208-209. 
o. Nr. 4300. Alvajdájáról, Kendi Antalról 1479. márc. 13-án hallunk utoljára: MOL DL 26 806. 

" Később már vajdának és királynak képzelte magát tartományában, s állítólag kijelentette: két feje legyen 
annak, aki Budán rá panaszkodik, értsd: hogy miután az egyiket elvesztette, feltehesse a másikat. Mályusz 
Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában (A hűbériség és rendiség problémája). In: Mátyás király 
emlékkönyv. (Szerkesztette [mások közreműködésével] Lukinich Imre) Budapest, é. n. [1938] 387. o. 

30 Megjegyzendő, hogy Báthori már márc. 9-én is Erdélyben, közelebbről Kolozsvárt volt: magát csak 
„iudex curie"-nak titulálva igazított el egy Nagyszeben és Drágfi Miklós közti jogviszályt. Oklevéltár a Tomaj 
nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez. II. 1458-1526. (Szerk.: hányi Béla) Budapest, 1928. (A 
Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története) 203. o. Nr. 171. = Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen, i. m. VII. 206-207. o. Nr. 4297. ítélkező körúton aligha lehetett, hiszen több, e környékbeli 
jogszolgáltatási jellegű kiadványáról nem tudunk, s ezt az egyetlent is gyürüspecsétjével erősítette meg. A 
MOL állományjegyzékben 1479-re (május 9. és június 1.) datált Magyar Balázs-oklevelek, amelyek valóban 
erdélyi vajdának mondját őt (Df. 244 518. és 277 587), 1474-ben, ill. 1473-ban keltek. 

31 Kovács Péter: Mátyás király. Budapest, 1990. 23. o. 
32 Szentgyörgyi Péter viselte egyidejűleg e két méltóságot a XV-XVI. század fordulóján; az erdélyi 

vajdaságtól Szapolyai János „szabadította meg" 1510-ben. Kubinyi András szíves közlése. 
3 Igaz viszont, hogy - mint a többi főúr - ő is kivette részét Mátyás északnyugati háborúiból, de 

kiemelkedő haditettéről nem tudunk. Gyalókay Jenő: Mátyás király, a hadszervező és hadvezér. In: Mátyás 
király emlékkönyv, i. m. 272-284. o.; Báthoriról: 273. o. (1468) 

34 Brassó, 1476. október 2. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen, i. m. VII. 114. o. Nr. 4149. 
35 Uo. VII. 213-217. o. Nr. 4307., 4311., 4313. és 4315. sz. (Ezen oklevelein a már 1476-ban is használt 

gyűrüspecsét látható.) 
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csét alatt, ítélőmestere irányításával - az ő nevében folyamatosan ellátta a jogszolgál
tatással kapcsolatos tennivalókat.)36 

Az említett 1479. július 11 —í garignicai végrendeletből kiderül, hogy az uralkodó va
lamiféle mozgósítást is elrendelt; a hadaknak Temesvárott kellett gyülekezniök {de man
date regie maiestatis versus Themeswar ad exercitum contra thurcos per regiam maies-
tatem promulgatum). A mozgósítás hatálya láthatóképpen nemcsak Kinizsi Pál 
„megyéire" terjedt ki, hiszen Kőrös sohasem tartozott az Alsó Részek főkapitányainak 
felügyelete alá.37 Elképzelhető persze az is, hogy a végrendelet készítője, Pozsegai Mik
lós kastélyos úr azért szállt hadba, mert Kinizsi familiárisai közé tartozott. Erre utalhatna, 
hogy javait és családját az ő oltalmába ajánlotta, ellene szól viszont, hogy nem mondja őt 
dominusának, valamint, hogy Nagylucsei Orbán prépostot, a kincstartót is megnevezte 
tutorként (egregii domini Urbani prepositi etc. thesaurarii regie maiestatis ac magnifici 
Pauli comitis de Themeswar tuitionem et protectionem requisissemus [?]). Mindezek 
alapján egy, legalább a végvárvidék centrumára és keleti szárnyára kiterjedő „általános" 
mozgósításra gondolunk. 

Visszatérve a törökök mozgására: a veszély áprilisban csak időlegesen múlt el Erdély 
fölül; júliusban újabb nagy sereg érkezett a Havasalföldre, ahonnét a hírek szerint Foga-
ras vidékét készült megtámadni. Erre Báthori készenlétbe helyezte a tartomány védelmi 
erőit s lépéseket tett az, úgymond, a várnagy-változás miatt élelmiszer nélkül és pusztán 
álló Törcsvár ellátása érdekében, részleges mozgósítást rendelt el, s 2 forintos hadiadót 
vetett ki (aligha csak Brassóra, amelynek levéltárában az oklevél fennmaradt, hanem le
galább az összes szász városra).39 

Maga Mátyás király úgy vélekedett, hogy az 1479. január 25-én, Konstantinápolyban 
aláírt török-velencei békeszerződés - amely tizenhat esztendős háborúskodás végére tett 
pontot - magyarázta a törökök Magyarország elleni vállalkozásainak megszaporodását. 
„Miután Velence és [III. Frigyes német-] római császár megbékéltek a törökkel - írja a 
kenyérmezei győzelemről a pápához intézett beszámolójában - , legkegyetlenebb ellensé
günk minden gyűlölködő dühe és támadása egyedül csak ellenem és az én magyar 
királyságom ellen irányul."40 Pedig a szerbiai határbégek betörései a velencei-török 
háború idején sem szüneteltek. Mint említettük, pl. Ali bég hadai 1474 nyarán végig
dúlták a Tiszántúl déli részét, s felgyújtották és kifosztották Nagyváradot is.41 (Erre, a 

Azon oklevelei, amelyeket irodája bocsátott ki, már arról is felismerhetők, hogy bennük a „iudex curie 
regie maiestatis" címet viselte, míg azok, amelyeket ő maga adott ki, a „iudex curie regie maiestatis ac 
vaivoda Transylvanus Siculorumque et cetera comes"-nak mondják Báthorit. Irodája kiadványaiból: május 
28.: MOL DL 25 254., június 11.: 70 992, július 16.: 25 255., augusztus 20.: 10 008., szeptember 14.: 
100 924., szeptember 15.: 83 448. és 83 850., szeptember 18.: 102 205. és 107 041 stb. (valamennyi Budán 
kelt). Báthori ítélőmestereiről: Bonis György: Jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 
1971.265-266.0. 

37 A korábbi helyzetről: Engel P.: i. m. 60-61.; uő: Magyarország világi archontológiája, 1301-1457. 
Budapest, 1997. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) 11-15., 202-205. o.; különösen 15. és 204. o. 

38 A 25. jegyzetben idézett helyen. 
39 G. Gündisch: Siebenbürgen in Türkenabwehr, i. m. 434. o.; Urkundenbuch der Deutschen in 

Siebenbürgen, i. m. VII. 214-215. o. Nr. 4311. („quomodo castrum Therch ad praesens per remutationem 
castellanorum" es „officialium eiusdem castri victualibus privatum et destitutum"); 217. o. Nr. 4315. („Item 
stipendiariis vestris, qui sunt ex alienis natiofnibus] et partibus singulos ... duos florenos dare velitis"). 

40 Fraknöi V.: i. m. I. 449-450. o. Nr. 303. = Magyar humanisták levelei, i. m. 251. o. 
41 A. S. Levend: Gazavât-nâmeler, i. m. 191. o.; M. T. Gökbilgin: Mihal-oôullarý, i. m. 287. o.; S. Tansel: 

Fatih Sultan Mehmed'in, i. m. 185-186. o. Török csapatoknak az ideig kevésszer sikerült ilyen mélyen 
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déli végek védelmének elhanyagolása címén, főúri szervezkedés támadt a Csehországban 
tartózkodó Mátyás ellen, amely rövid, de súlyos kormányzati-politikai válsághoz 
vezetett.) A porta urai azonban óvakodtak attól, hogy Mátyással ujjat húzzanak, és ezzel 
egy kétfrontos európai háború veszélyét idézzék magukra. 

Mátyás minden jel szerint tévedett (de az sem kizárt, hogy szándékosan túlzott), 
amikor a török-velencei békekötést és a kenyérmezei csatával végződött 1479. évi török 
beütést összefüggésbe hozta.42 Sokkal valószínűbbnek látszik, hogy a török támadás a 
Havaselve és Moldva körüli diplomáciai és katonai csatározásoknak „köszönhető". Az 
oszmánok ugyanis 1455-1456 óta mindkét fejedelemséget adófizető vazallusuknak tekin-
tették,4j ám sem a magyar befolyásnak nem tudtak véget vetni, sem annak, hogy a vajdák 
időnként fegyvert fogjanak hűbéruruk ellen. Különösen igaz ez Nagy István (Stefan çel 
Mare) moldvai vajdára, aki - tulajdonképpen szöges ellentében országa gazdasági 
érdekeivel - 1473-ban megtagadta az adófizetést a töröknek, 1475-ben hűségesküt tett a 
magyar királynak, és vele szövetségben törekedett a törökök kiszorítására Havas
elvéről.44 Ez rendkívül érzékenyen érintette a Portát, amely éppen ez idő tájt próbálta 
saját ellenőrzése alá vonni a Fekete-tenger nyugati partján futó (vagy oda torkolló) ke
reskedelmi utakat (az ún. „moldvai utat").45 Nem véletlen, hogy a szultán az albániai 
Scutari alól már 1474 végén Moldva ellen rendelte Szülejmán pasa ruméliai beglerbéget, 
aki azonban (a vele tartó Mihál-oglu Ali béggel együtt) 1475. január 10-én Vasluiu-nál 
hatalmas vereséget szenvedett Nagy István hadaitól.46 Kaffa ez évi elfoglalása és a Krími 
Kánság alávetése47 után 1476-ban Mehmed szultán elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
személyesen térítse észre a vakmerő vajdát, s országa elfoglalásával tegye teljessé a Fe
kete-tenger bekerítését. A rendkívüli nélkülözések közepette lefolyt hadi vállalat azonban 
felettébb kétes eredményeket hozott; bár a július 26-án megvívott räzboeni csatában a tö
rököké lett a győzelem, visszavonulásuk után a vajda ott folytatta, ahol korábban abba
hagyta. Már ez év végén segítette az erdélyi királyi hadak fővezérét, Báthori országbírót 
a törökbarát havaselvi vajda elűzésében, s 1477-ben ismét az ö támogatásával került sor 
vaj da-váltásra a déli szomszédnál.48 Ezek a kísérletek azonban végső soron eredmény
telenek maradtak (hiszen a török betörésekkel szemben védtelen havaselvi vajdák rövid 

behatolniuk Magyarországra. Ezekről 1. Aurel Decei: Deux documents turcs concernant les expéditions des 
sultans Bayazid Ier et Murad II dans les Pays Roumains. Revue Roumaine d'Histoire 13 (1974) 395-413. o. 

42 Hasonlóan látja Kenneth M. Setton: The Papacy and the Levant (1204-1571). Volume II. The Fifteenth 
Century. Philadelphia, 1978, 330. o. 

Perban Papacostea: La Moldavie État tributaire de l'Empire Ottoman au XVe siècle: le cadre 
international des rapports établis en 1455-1456. Revue Roumaine d'Histoire 13 (1974) 445-461. o. 

44 Elekes Lajos: Nagy István moldvai vajda politikája és Mátyás király. Budapest, 1937. 46-52. o. V. ö. 
újabban: Perban Papacostea: Stephen the Great. Prince of Moldavia 1457-1504. Bukarest, 1996. 

45 Mihnea Berindei: L'Empire ottoman et la „route moldave" avant la conquête de Chilia et de Cetatea-
Albâ (1484). Journal of Turkish Studies 10 (1986) 47-71. o. (bőséges irodalommal; újraközölve: Revue 
Roumaine d'Histoire 30:3-4 [1991] 161-188. o.); Székely György: Moldvai oszmán hadicélpontok földrajzi és 
történeti kérdései. Keletkutatás 1989 tavasz, 48-52. o.; Halil Ýnalcýk: The Ottoman State: Economy and 
Society, 1300-1600. In: An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. (Edited by 
Halil Ýnalcýk with Donald Quataert) Cambridge, 1994. 271-314., főleg 285. o. skk. 

46 Elekes L.: Nagy István, i. m. 48-49. o.; C. Imber: The Ottoman Empire, i. m. 223-225. o. 
47 Halil Ýnalcýk. Yeni vesikalara göre Kýrým Hanlýôýnýn Osmanlý tabiliöine girmesi ve ahidname 

meselesi. Belleten 8 (1944) 185-229. o.; Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Budapest, 
1994. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 22.) 16-19. o.; C. Imber: i. m. 225-228. o 

48 Elekes L.: Nagy István, i. m. 63. o.; S. Tansel: i. m. 225-229. o.; C. Imber: i. m. 228-232. o. 
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időn belül mindannyian kiszolgálni kényszerültek a Portát), sőt - az eredeti szándékot 
visszájára fordítva - gyakran váltottak ki török visszacsapásokat.49 

Nézetünk szerint az 1479. évi támadás sem volt más, mint a törökök arra irányuló kí
sérlete, hogy megerősítsék havasalföldi befolyásukat, és elvegyék a „zavarok" fő forrásá
nak tekintett magyarok kedvét az ottani beavatkozástól. Mátyás királynak annyiban két
ségtelenül igaza volt, hogy a kenyérmezei csatával végződött erdélyi betörés mögött a 
mediterrán fronttal kapcsolatos török elképzelések is meghúzódtak, abban azonban téve
dett, hogy a Velencével kötött békeszerződés nyomán a Porta súlypontáthelyezést hajtott 
volna végre Magyarország rovására. Valójában pontosan az ellenkezője következett be: a 
szultáni udvar figyelme ekkor már egyre inkább Itália és a Mediterráneum irányába for
dult. (Amit Mátyás 1479 késő őszén még nem feltétlenül érzékelhetett.) 

Ezenkívül a szultánt valószínűleg személyes bosszúvágy is sarkallta a támadás elren
delésére. 1476 őszén ugyanis a moldvai hadjáratról Edirnébe érkezve hírül vette, hogy 
legfontosabb északnyugati végvárát, Vég-Szendrőt, a magyarok három, közelében emelt 
gerendavárral blokád alá vették, és az őrség kezdett kifogyni a készletekből. II. Mehmed 
kénytelen volt ismét hadba szólítani holtfáradt csapatait, gyors menetben a Dunához vo
nulni, s ott nagy hóban, kegyetlen fagyban ostrom alá venni a legnagyobb erődítést (a két 
kisebbet védői időközben kiürítették). A magyarok és a szerbek azonban vitézül tartották 
magukat, rengeteg kárt okoztak az ellenségnek, mielőtt a végén, amikor világossá vált, 
hogy a törökök a vár körül fát felhalmozva ki akarják fűstölni őket, szabad elvonulás fe
jében megadták magukat.50 E „rettenetes" sérelmet a szultán nyilván nehezen emésztette 
meg, ám megtorlásra a következő két évben nem gondolhatott, mert szinte valamennyi 
ruméliai katonájára szüksége volt Scutari ostrománál és a Velence elleni portyákhoz. Ám 
amikor a háborút győzedelmesen befejezte, azonmód megparancsolta az állomáshelyükre 
visszatért határbégeknek, hogy „az akindzsik a maguk erejével és lovaik tömegével in
tézzenek beütést" Magyarországra.51 

Az Erdély elleni 1479. évi török támadás végül is elég későn, október elején indult 
meg. Bár Erdélyben és Moldvában főként Ali bég mozgását vigyázták, a betörő sereg 
élén az a Haszán bég-oglu Isza bég állott, aki Mátyás említett levele szerint az anatóliai 
beglerbég után a birodalom második legnagyobb hatalmassága,52 egy egykorú német 

A krími konszolidációt és az oszmán fennhatóság megszilárdulását (1478) követően hamarosan Moldva 
is visszasorolt az oszmán politikai és gazdasági érdekszférába; 1. Perban Papacostea: La guerre ajournée: les 
relations Polono-Moldaves en 1478. Réflexion en marge d'un texte de Filippo Buonaccorsi-Callimachus. 
Revue Roumaine d'Histoire 11 (1972) 3-21. o.; Mustafa A. Mehmed. La politique ottomane à l'égard de la 
Moldavie et du Khanat de Crimée vers la fin du règne du sultan Mehmed II „le Conquérant". Revue Roumaine 
d'Histoire 13 (1974) 509-533. o. 

50 Antonio Bonfmï. A magyar történelem tizedei. (Ford.: Kulcsár Péter) Budapest, 1995. 804-805. o.; 
Török történetírók. I. (Ford. és jegyzetekkel kísérte: Thúry József) Budapest, 1893. (Török-Magyarkori 
Történelmi Emlékek. Második Osztály: írók) 167-168. o. (Szádeddin); Ivics Sándor: A magyarországi szerbek 
történetéből... In: Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium. Budapest, 1918. 673. o.; S. Tansel: i. m. 187-
189. o.; C. Imber: i. m. 232-233. o. 

Ýbn Kemal: Tevârih-i Àl-i Osman. VII. Defter. (Önsöz, indeks ve içindekileri hazýrlýyan Serafettin 
Turarí) Ankara, 1954. (Türk Tarih Kurumu Yayýnlarýndan 1/5.) 466. o. (a továbbiakban: Ybn Kemal I.); Ýbn 
Kemal: Tevârih-i Àl-i Osman. VII. Defter. (Tenkidli transkripsiyon). (Hazýrlýyan Serafettin Turan) Ankara, 
1957. (Türk Tarih Kurumu Yayýnlarýndan III/5.). 423 (a továbbiakban: Ýbn Kemal II.) Ýbn Kemal (törökös 
nevén: Kemálpasazáde) leírását a kenyérmezei ütközetről magyarra fordítva 1. a Függelékben. 

' Fraknói V.: i. m. 450-451. o. = Magyar humanisták levelei, i. m. 251. o. 
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nyelvű beszámoló szerint pedig a szultán tanácsosa volt. Ezzel összhangban az ekkori
ban török szolgálatban álló Gianmaria Angiolello is „régi kapitányként és híres ember
ként" {capitano antico et huomo famoso) jellemzi, és a szilisztrai szandzsák birtokosának 
mondja (ám az, hogy a vállalkozást tévesen 1477-re teszi, némileg megingatja utóbbi ál
lításának hitelét).54 Az Ali bég tetteit megéneklő gazavátnáme Kodzsa (vagyis „Öreg") 
Isza bégnek nevezi, s az akindzsik nagy tekintélyű elöljárójaként mutatja be: 
„fejedelmünk vagy a szív és a lélek birodalmában, főnökünk és szentünk vagy ezen az 
úton [ti. a hitharcban]" - méltatja őt Ali bég, amikor korábban felkeresi, hogy átvegye 
tőle a portyát elrendelő szultáni utasítást.55 Mindezek alapján - a nyilván már előrehala
dott korban lévő - Iszát azzal a fentebb már említett „főparancsnokkal" azonosíthatjuk, 
aki az uralkodó bizalmasaként őrködött a ruméliai akindzsik hűsége felett. Hogy ezúttal 
maga vette kézbe az irányítást, alkalmasint azt jelzi: a szultán nagy fontosságot tulajdo
nított a vállalkozásnak.56 Vele tartottak mindazok a határbégek, akiknek nevét már régen 
megtanulta rettegni a határközeli magyar megyék népe. így a két Mihal-oglu: Ali és Isz-
kender, valamint Malkocs-oglu Báli bég is. Az előrenyomuló törökök csatlakozásra ké
nyszerítették TepeluJ) Basarab havaselvi vajdát (akit a latin nyelvű ún. dubnici krónika 
magyar szóval „Kysbazarad" [=Kisbaszarab]-nak nevez) és hadát is, ami egy-kétezer -
nagyobb részt gyalogos - harcossal növelte meg a török sereg létszámát.57 (Tepeluf) -
akinek más választása amúgy sem volt - ezúttal annál is szívesebben csatlakozott a törö
kökhöz, mert az remélte, hogy a betörés során kézre kerítheti Erdélybe menekült riváli
sát, Laiotät, az „idősebb" Basarabot, akit 1478 első felében túrt ki a hatalomból.) 

A korabeli források ellentmondó adatok közölnek a török sereg nagyságáról. A 
szemtanú által írt rövid német nyelvű beszámoló - a vlachokkal együtt - 45 000, Mátyás 
király levelei - vlachok nélkül - „körülbelül" 43 000, a dubnici krónika 35 000 emberre 
teszi, míg Bonfini és az 1536-ban írott Hungáriában Oláh Miklós 60 000, a lengyel 
Dlugosz pedig - engedve a korabeli krónikások kerek számok iránti vonzódásnak -
100 000 főben adja meg a törökök haderejét.58 E létszámok azonban - későbbi analógiák 

Bayerische Staatsbibliothek. Handschriftensammlung (a továbbiakban: BStB HSs), Cgm. 331. 71r. 
Érthetetlen kihagyásokkal kiadta: /. Ursu: Descrierea bätäliei de pe Câmpul Pânii de lângâ Orâ^tie (1479 Oct. 
13). Revista pentru istorie, archéologie pi filológie 14 (1913 [1914]) 147-150. o. A szöveg a kenyérmezei 
ütközet egyik szász résztvevőjétől származik. Átírását és fordítását I. a Függelékben. 

4 Donado da Lezze [Gianmaria Angiolello]: História turchesca (1300-1514). (Publicatâ, adnotatâ, 
îpreunâ eu o introducere de /. Ursú) BucureJDti, 1909. 96. o. 

55 A. S. Levend: Gazavât-nâmeler, i. m. 270. o. 
6 Az egyéb török források kevés értékelhető információt nyújtanak Isza bég és atyja kilétéről; ezért utólag 

többen az Evrenosz-család tagjának vélték, ami nem felel meg a valóságnak. V. ö. Ý. H. Uzuncarpýlý: 
Evrenos, i. m. 417. o. 

M. Florianus: Chronicon Dubnicense... Quinque-Ecclesiis 1884. 202. o. Serege a német nyelvű 
beszámoló szerint 4-5 000 főből állt, a valóságban azonban legfeljebb fele akkora lehetett: BStB HSs Cgm. 
331. 72r. V. ö. /. Ursu: Bätälia de pe Câmpul Pânii (1479). Revista pentru istorie, archeológie pi filológie 14 
(1913 [1914]) 142. o. 

58 BStB HSs Cgm. 331. 71r.; Fraknói V.: i. m. 450. o. = Magyar humanisták levelei, i. m. 251. o.; M 
Florianus: Chronicon Dubnicense, i. m. 202. o.; A. Bonfini: i. m. 842. o.; Janus Pannonius - Magyarországi 
humanisták. (A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Klaniczay Tibor munkája) Budapest, 1982. 
(Magyar remekírók). 1084. o.; Ioannis Dlugossi seu Longini canonici quondam Cracoviensis Históriáé 
Polonicae Liber XIII et ultimus. Tomus II. Lipsiae, 1712. 586. hasáb. V. ö. /. Ursu: i. m. 142. o. A német nyel
vű beszámoló és Mátyás adatai nem véletlenül állnak közel egymáshoz: mindegyik a csatában magyar oldalon 
résztvettek első, és feltehetőleg szándékosan túlzó becsléseit tükrözi. (A királyhoz már az ütközet éjszakáján 
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és a török hadszervezet ismeretében - még akkor is erősen eltúlzottaknak látszanak, ha 
helytálló az a Mátyástól származó híradás, miszerint hét további szandzsákbég volt a 
hadban,59 s ezek, értelemszerűen, magukkal hozták kormányzóságuk szpáhijait is. An-
giolello viszont úgy tudta, hogy Iszát öt szandzsák katonasága és 6 000 akindzsi, össze
sen 20 000 ember kísérte el Magyarországra.60 

Magunk - Orudzs török krónikással egyetértésben61 - úgy gondoljuk, hogy az 
egyesült török-havaselvi haderőben aligha lehetett több 15 000 katonánál, de könnyen 
előfordulhat, hogy még ez a becslés is túl magas.62 A török sereg java része szokás 
szerint nyilván kisebb harcértékű - inkább csak gyújtogatásra és fosztogatásra, semmint 
rendszeres hadműveletekre, s még kevésbé nyílt mezei csatában való helytállásra alkal
mas - akindzsikból, martalócokból és önkéntesekből állhatott. Mindezzel együtt számban 
messze felülmúlta azt a haderőt, amelyet Erdélyország, a vele szomszédos határvédelmi 
szakasz csapataival együtt, valaha is kiállíthatott. így aztán nagyon is kétségesnek tűnt, 
hogy a magyar védősereg jobb harcértékével, terepismeretével és ügyes taktikai fogások
kal ellensúlyozni tudja-e majd a támadók nyomasztó számbeli fölényét. Annál is inkább, 
mert a törökök ágyúkat is hoztak magukkal, ami nagyobb harcértékű csapatok jelenlétét 
is sejteti. A német híradás szerint azzal az - egyébként nehezen hihető - szándékkal jöt
tek, hogy különféle erősségeket elfoglalva „befészkeljék magukat a tartományba".63 

Elképesztő balszerencsénkre keltezetlen az a két TepeluJ>levél - mindkettő Brassó 
tanácsának szól - , amely, kölcsönösen segítve egymás datálását, a támadás kibontakozá
sának részleteit és a törökök havasalföldi mozgását megvilágíthatná. A leveleket kiadóik 
- aligha helyesen - október 27. körűire, vagyis a török vereségnél két héttel későbbre 
tették. Benyomásunk szerint nagyjából egy időben, valamikor szeptember végén íródhat
tak, s belőlük talán valaminő - igaz, homályos - képet alkothatunk néhány fontos moz
zanatról. (Ráadául azt a Nagyszebenhez intézet Tepelujj-levelet, amelyet kiadói október 
13. előttre datáltak, alighanem nyugodtan kizárhatjuk az idevonható források sorából. Ez 
a vajda kancellárjának, Vintilénak Isztambulból hozott híreit továbbítja a szászokhoz, s 
rajtuk keresztül Báthori vajdához. A szultán, úgymond, felkészítette seregét, s már két 
hete táborba küldte beglerbégjét, amiből alkalmasint hajlamosak lennénk arra következ
tetni, hogy itt Haszán bég-oglu Isza indulásáról nyerünk - pontos időponthoz nehezen 
köthető - információt. Csakhogy a híradás azzal folytatódik, hogy karácsony előtt négy 
nappal maga a szultán is hadba száll, ami teljességgel lehetetlenné teszi a levél október 
13. előttre keltezését, sőt nagyban valószínűsíti, hogy az nem is 1479. évi, hanem Vintilä 

hírnököt küldtek.) Kemálpasazáde a létszámokról hallgat, de a csata leírásakor Malkocs-oglu akindzsijait 5-
6 000 főre teszi (Ýbn Kemal I. 472. o.; II. 422. o.). 

Fraknói V:. i. m. 450. o. = Magyar humanisták levelei, i. m. 251. o. 
60 G. Angiolello: História turchesca, i. m. 96. o. Vele egyezően J. Dlugosz is öt „basa nevű kapitány" 

részvételéről ír (i. m. 587. hasáb). Valószínűleg ők tudták helyesen. 
61 Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch. (Nach den Handschriften zu Oxford und Cambridge 

erstmals herausgegeben und eingeleitet von Franz Babinger) Hannover, 1925. (Quellenwerke des islamischen 
Schrifttums 2.) 130. o. 

62 Már csak azért is, mert a ruméliai akindzsik összlétszámát Iacopo de Promontorio de Campis mindössze 
6 000-re teszi! L. F. Babinger. Die Aufzeichnungen der Genuesen, i. m. 54-55. o. 

63 BStB HSs Cgm. 72v. 
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/ogo/ërségének valamely más olyan évében [1480-ban vagy 1481-ben] íródott, amikor 
Báthori már erdélyi vajda volt.)64 

Meglehet persze, hogy a két „brassói" levél valóban október 27. körüli, ám ez esetben 
jóval korábbi információkat tartalmaznak. A bennük foglaltak ugyanis egyértelműen nem 
menekülő, hanem felvonuló török csapatokra utalnak. TepeluJ) biztosítja Brassót, hogy 
mindazokat a megállapodásokat, amelyekre esküvel kötelezte magát, be fogja tartani. 
Embereit a Portára küldte, ezek visszatérőben a Dunánál visszatartották Ali béget, míg 
összes csapatai át nem keltek a folyón. Ali magához rendelte a vajdát is, és (vele együtt) 
Brassó ellen akart indulni, amire az bojárjaival együtt könyörögni kezdett neki, hogy 
Brassót, amellyel békében él, és amellyel megállapodásai vannak, kímélje meg. Ali erre 
Nagyszeben felé indult, ám onnét portyázókat akart küldeni Brassó tájára is, amiről a 
vajda azzal igyekezett lebeszélni, hogy azt a vidéket a bég prédálói már amúgy is elnép
telenítették. A vajda azzal toldotta meg a címzettek érdekében tett (állítólagos) 
erőfeszítéseinek felsorolását, hogy arra is megkérte Ali béget: küldjön futárt a szultán
hoz, és eszközölje ki nála, hogy Brassót akkor is megkíméli, ha közte és Mátyás király 
között sohasem jön létre békeszerződés. Ezen szolgálatai fejében azt kérte a tanácstól, 
hogy ellenfelét, Laiotät szolgáltassák ki neki, különben ő maga dúlja fel a város 
környékét. Egyébként tartományában szavatolja a brassói futárok és kereskedők szabad 
mozgását. (A vajda egy másik, úgyszintén datálatlan „brassói" levélben azzal tódítja 
érdemeit, hogy nemcsak Brassó, hanem az egész Barcaság pusztításától igyekezett 
visszatartani Alit, célzatosan utalván arra is, hogy a török ellen a bátorság nem elegendő, 
célszerű ajándékokkal is kedveskedni neki.)65 

A felsorolt adalékok tehát sokkal inkább illeszkednek a csata előtti, mint az azutáni 
eseményrendbe, mégis elképzelhető, hogy téves irányban kereskedünk. Nagyot azonban 
nem tévedhetünk, hiszen az eddig sem volt kétséges, hogy Ali bég a maga állomáshe
lyeiről csakis a Dunán átkelve juthatott a Havasalföldre s onnét Erdélybe. Az is 
feltevésünk mellett szól, hogy az 1479. évi török támadás valójában a Brassótól megle
hetősen távoli Szebenszék ellen irányult, jóllehet a behatolók, úgy tűnik, Nagyszebeni is 
elkerülték, és a szék északi csücskében - inkább Gyulafehérvárhoz, semmint Szebenhez 
közel - állították fel bázisukat. 

Annyi nagyban valószínűsíthető, hogy a török sereg Vég-Szendrőn gyülekezett, s a 
Havasalföldön át érte el Erdélyt, majd a havasok közt, a Lator forrásvidékénél nyíló há
gón át október 9-én zúdult annak területére, hogy onnan - a kelneki vár alatt vezető úton 
- csakhamar eljusson a Királyföld északnyugati részére.66 A pusztítás iszonyú munkáját a 
következő napon Ali bég csapatai kezdték meg, a következő két napon aztán a többi bég 
fegyveresei is kirajzottak a török táborból, hogy ízzé-porrá zúzzanak mindent, ami útjuk
ba esik. A portyázok, akik - nyilván túlzó becslések szerint - 200 helységet semmisítet
tek meg, Gyulafehérváron túlra is eljutottak és rengeteg rabot ejtettek (főleg asszonyokat 

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen, i. m. 218. o. Nr. 4317-4318. (A kiadók semminő közvetlen 
bizonyítékkal sem tudták datálásukat alátámasztani, s alighanem helytelenül kerestek kapcsolatot ezen oklevelek 
és Jepeluf) Bukarestben kelt, október 27-i levele (i. m. 219. o. Nr. 4319.) között. A csata előtt keltnek tűnik 
viszont az október 27. utánra tett, úgyszintén Brassóhoz intézett Jepelu]>levél is: i. m. 219-220. o. Nr. 4320. 

I. m. 217. o. Nr. 4316. loan Hafegan szerint a Vöröstoronynál lépett be Erdély területére: Bätälia de pe 
Címpul Pánii (13 octombrie 1479). Apulum 16 (1978) 267. o. 

Chronicon Dubnicense, 202. o.; G. Gündisch: Siebenbürgen in der Türkenabwehr, i. m. 434-435. o. 
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és gyermekeket). A legnagyobb csapás azonban, úgy tűnik, Szászsebes környékét érte. 
Hogy maga a város is súlyos károkat szenvedhetett, kitetszik abból, hogy Báthori vajda 
még hetekkel a kenyérmezei csata után is a törökök által a Havasalföldre hurcolt szászse-
besiek váltságdíjának összegyűjtésén fáradozott, mivel - mint egyik levelében írja -
maga a város éppen a törököktől elszenvedett károk és elnyomorodása miatt nem képes 
kifizetni azt. A törökök - TepeluJ) szerint - Brassó és Nagyszeben megtámadását is 
tervezték, s ettől a szándékuktól az ő közbenjárására álltak el (mindkét állítás tőle szár
mazik, vagyis: erősen kétséges).68 

Báthori vajda, ahogy ilyen esetekben a magyar határvédelem irányítói rendszerint 
tenni szoktak, nem kísérletezett azzal, hogy a törököknek rögtön a betöréskor útját állja. 
A tapasztalat ugyanis arra tanította, hogy célszerűbb akkor támadni, amikor a portyázás 
kifárasztotta, a zsákmányolás demoralizálta őket, s amikor már nehezen mozognak a sok 
zsákmánnyal teli szekér és rab miatt. A vajda ezért távolról követte a támadók had
mozdulatait (a csata előtti napon pl. Szászsebesen volt), a környékbeli parasztoknak 
pedig megparancsolta, hogy húzódjanak a hegyekbe és az erdőkbe, s vágják be maguk 
után az utakat és az átjárókat. Ezzel egyidőben segítségül hívta a délkelet-magyarországi 
katonai parancsnokokat: Kinizsi Pál temesi ispánt és az Alsó Részek főkapitányát, Vuk 
Brankovics szerb despotát és a Jaksics-testvéreket. 

Báthori és vezértársai, három napos török fosztogatás után, október 13-án vélték elér
kezettnek az időt arra, hogy a betolakodókkal megmérkőzzenek. A törökök ekkor a 
Kenyérmezőnek nevezett síkságon, Zsibód falunál táboroztak. Antonio Bonfini, Mátyás 
király és II. Ulászló király udvari historikusa úgy tudja, hogy már visszavonulóban vol
tak, s „csupán" azért álltak meg Zsibódnál, hogy a vajdát bevárják és megverjék.69 Ezen 
közlését Kemálpasazáde krónikája is támogatja; ő a résztvevőktől úgy hallotta, a török 
parancsnokok azonnal a harc felvétele mellett döntöttek, amikor tudomásukra jutott, 
hogy az ellenség a nyomukban van.70 Hasonló értesülések jutottak el Mátyás királyhoz is; 
vonatkozó leveleiben az áll, hogy az ütközetre akkor került sor, amikor a törökök már 
hazafelé igyekeztek Erdélyből.71 Mindezek ellenére az sem zárható ki, hogy a törökök 
eredeti táborhelye ott volt, ahonnét portyázóik kirajzottak a környező vidékek dúlására. 
Erre a feltevésre a német nyelvű beszámoló ad alapot, sejtetvén, hogy a török vezérek 
végig egyazon helyen tartózkodtak. Vagyis valószínűleg az történt, hogy az egész idő 
alatt a Kenyérmezőn táborozó törökök már szedelőzködtek és indulásra készülődtek, 
amikor hírt kaptak a magyar csapatok felbukkanásáról. 

A kenyérmezei csata helye könnyen azonosítható, mivel Báthori vajda a győzelem 
emlékére kápolnát emeltetett ott, amelynek romjai még e század elején is álltak. Albert 
Amlacher szász történetíró - aki a csata négyszázadik évfordulóján elkészítette annak 
első tüzetesebb leírását, s aki közreadta Szászváros oklevéltárát is72 - saját tapasztalatai 

67 BStB HSs Cgm. 331. 71r, 72v; Ýbn Kemal: I. 467. o. és II. 424. o.; /. Ursu: Bätälia de pe Câmpul Pânii, 
i. m. 145. o. 

68 G. Gündisch: i. m. 435-436. o. 
69 A. Bonfini: i. m. 843.0. 
70 Ýbn Kemal: I. 467. o. és II. 424. o. 
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2 Albert Amlacher: Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum Übergang 

Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Österreich. Hermanstadt, 1879. 



alapján ekként írja le a Kenyérmezőt: Egy órányira Alvinctől, ahol Balamér falutól 
keletre az egykori szászvárosi szász szék keleti határa húzódott, a Maros folyó, amely 
addig közvetlenül az erdélyi Érchegység nyúlványai mentén hömpölygött, hirtelen átvág 
a völgyön, hogy mintegy 2000 méter hosszan kövesse az erdélyi havasok északra nyúló 
dombvonulatát. Aztán hirtelen nagy ívben visszatér eredeti folyásirányához s egy nagy 
síkság északi szélén, a Rebberge lábainál folyik tovább. Ez a síkság - a Kudschierer 
patak északra nyíló völgyével együtt - egy nagy fennsíkot alkot. Ez a Kenyérmező, 
amelyet nyugaton a Szaraikóval szemben a Marosig ereszkedő Obersta Mare nevű 
emelkedő, keleten pedig a Kudschierer patakot követő la Serata és az említett Maros
kanyarulat határol. A Kenyérmezőn népes települések sorakoznak: csaknem a közepén 
Alkenyér (más néven Zsibód), a keleti szélén Balamér, a nyugatin Bencenc, a délin pedig 
Felkenyér helyezkedik el. A síkság falvait a csata idején Bonfini szerint „földönfutó oláh 
nép" lakta.73 

Ha az eddigiekben olykor hivatkoztunk is Bonfinire, az ezután következő események 
rekonstruálásánál már csak nagy óvatossággal használtuk krónikáját. A csatáról szóló 
leírása ugyanis - amelyen az eddigi feldolgozások többsége alapult - lényeges pontokon 
ellentmond az elsődleges forrásokból kirajzolódó képnek. Mentségére szolgáljon, hogy 
minden jel szerint egyhamar (szinte már az ütközet estéj én-másnapján) megszületett és 
mindenüvé villámgyorsan elterjedt „legenda" áldozata lett. Itt nem tudjuk tüzetesen 
megvizsgálni, kiknek állott érdekében a történteket kissé színpadias elemekkel színezni 
(amelyekkel mintha Báthori - amúgy is kimagasló - szerepét igyekeztek volna a 
valóságosnál nagyobbnak feltüntetni), mindenesetre sikerült alaposan megtéveszteniük 
mind a kortársakat, mind pedig az utókort.74 

Bonfini - dramaturgiai szempontból remekbe sikerült - története tömören a követke
ző: Báthori István vajda abban bízva, hogy a segítségül hívott Kinizsi időben megérkezik 
a délvidéki csapatokkal, egyedül (ti. az erdélyi sereggel) kezdett csatát a túlerőben lévő 
törökökkel. Az ütközet első szakaszában a törökök megverték és a Maros folyó felé szo
rították a jobbszárnyon elhelyezkedő szászokat és a vlach segédcsapatokat, mire Báthori 
a nehézpáncélos bandériumokkal középen indított támadást. Ám hiába küzdött hősiesen, 

Albert Amlacher. Die Türkenschlacht auf dem Brotfelde (Ein Erinnerungsblatt zum vierhundersten 
Gedenktage derselben). Hermannstadt, 1879. Az idézet: A. Bonfini: i. ni. 843. o. 

74 Már az 1480-ban elhunyt híres lengyel történetíró, Jan Dlugosz is (i. m. 586-587. hasáb) úgy tálalja az 
eseményeket, ahogy később Bonfini. Az említett szerzőkön (Amlacher, Babinger, Ursu, Tansel, Gündisch) 
kívül szintén Bonfínit követi Joseph von Hammer: Geschichte des osmanischen Reiches... 2. Bd. 1453-1520. 
Pesth, 1828. 172-173. o.; Gróf Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. V. Pest, 1856, 115-124. o.; 
Ballun Ernő: A kenyérmezei diadal Bonfini Decasaiban. A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 
évkönyve 16 (1906) 73-87.; Magyarország hadtörténete két kötetben. (Főszerk.: Liptai Ervin) Budapest, 1984. 
I. 124-125. o., és érthetetlen módon a gazdag forrásanyagot mozgósító loan Hafegan idézett tanulmánya is: 
Bätälia de pe Câmpul Pânii i. m. 269-273. o. C. Imber (i. m. 244-245. o.) csak Kemálpasazádéra támaszkodik, 
leírása ezért pontatlan (például magyar túlerőről ír, ami képtelenség). Fő vonalaiban viszonylag pontos, de 
nagyon vázlatos képet adott a történtekről a német beszámolóra is hivatkozó Nicolae Jorga: Geschichte des 
osmanischen Reiches. (Nach den Quellen dargestellt) II. (bis 1538) Gotha, 1909, 181-182. o. Gyalökay Jenő 
(i. m. 269-270. o.; 1. a 33. jegyzetben) szép kerek képet rajzol a csatáról, amit helyszínrajzon is ábrázol. Még 
azt is tudni véli, hogy „a középhadat Geréb László erdélyi püspök, a jobbszárnyát Kende Antal, a balszárnyat 
pedig, amelyben a szász és oláh segítő csapatok voltak, Hecht György szász comes vezette". Közlése azért 
zavarba ejtő, mert mindhárom megnevezett létező személy volt - igaz, Kendét, a korábbi alvajdát valójában 
Kendinek hívták - , ám ezt igazoló adatok sem a hivatkozott Mátyás levélben, sem a nem idézett, ám követett 
Bonfininél sem találhatók. 
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és szerzett rövid idő alatt hat sebet, a túlerő már-már legyűrte, amikor az utolsó pillanat
ban a törökök hátában feltűnt Kinizsi serege, s a friss nehézpáncélosok öldöklő 
küzdelemben felmorzsolták és megfutamították a fáradt törököket. 

A valóság sem nélkülözte a hatásos drámai elemeket, ám kissé más formában. Szem
ben Bonfini állításával, Kinizsi Pál temesi ispán és az Alsó Részek főkapitánya, a király 
utasítására - mint a július 11-i végrendeletből kiderül - már jóval korábban összevonta a 
délvidéki bandériumokat és a királyi zsoldos csapatokat,76 s amikor, a fentebb jelzett 
harcmodornak megfelelően, a magyar vezetők elérkezettnek látták az időt a támadásra, 
már Báthori oldalán találjuk. Ugyanígy idejében érkezett a segítségül hívott szerb des
pota és 900 huszárja élén Jaksics Demeter, Mátyás király kedvelt szerb vitéze is, aki vi
tézsége mellett könyörtelenségéről volt közismert. (Mellesleg: ezek hosszú vonulás után 
aligha bukkanhattak volna fel harcra kész állapotban a törökök hátában, hiszen vélhető 
kiindulópontjuk, Temesvár és a Kenyérmező között légvonalban 175 kilométer a távol
ság, ami akkor is megviselte volna mind a gyalogságot, mind a nehézlovasságot, ha azt 
nyugodt tempóban gyűrik le. Bár valószínűleg már Brankovics és Jaksics is huzamosabb 
ideje Temesvárt tartózkodott - e feltevésre ismét a július 11-i végrendelet jogosít fel - , 
amennyiben azonban mégis „otthonról" indultak, Brankovics a 300 km-re fekvő Szerém-
ségből, Jaksics pedig - birtokainak fekvéséből következtetve - a Tisza vidékéről, vagyis 
250 kilométer megtétele után érkezett. Ami pedig a segédcsapatok váratlan „befutását" 
illeti: a magyar hírszolgálat sokkal szervezettebb volt annál, semhogy két, a végvidéki 
harcokban járatos vezér mintegy a sötétben tapogatódzva keresgélje egymást.) 

1479. október 13-án, Szent Kálmán napján, Báthori és Kinizsi az összevont hadnépet 
a török tábor közelébe, a Kenyérmezőt szegélyező erdőbe lopta, s annak fedezetében 
csatarendbe állította.77 A szász szemtanú beszámolóját követve a seregtestek feltehetőleg 
a következőképpen álltak fel: bár a különböző eredetű és irányítású csapatok (Kinizsi, 
Báthori, Vuk Brankovics, Jaksics és az erdélyi szászok egységei) nem keveredtek össze 
egymással, valószínűleg három tömbben sorakoztak fel. Az egyik szárnyat (talán a jobb
oldalit) Kinizsi, a másikat a despota vezette, s hozzá osztották be Jaksics könnyűlovasait 
és a szász egységeket is. A centrumot Báthori irányította. A Kemálpasazáde által meg
adott elrendezés nagyjából megfelel ennek az elképzelésnek; ő is határozottan állítja, 
hogy Kinizsi - nehézpáncélosaival együtt - kezdettől fogva részt vett a csatában, s ellen
félül Ali béget kapta. A második magyar seregrész parancsnokaként Báthorit nevezi meg, 
akivel a másik oldalon a török fővezér, Isza bég nézett farkasszemet. A harmadik (és 

75 A. Bonfini: 842-848. o. 
76 A király mindkét idézett levelében nyomatékosan említi, hogy Kinizsi az ő parancsára vitt segítséget a 

vajdának. Fraknói V.: i. m. I. 450. o. = Magyar humanisták levelei, i. m. 251. o.; Nagy I.-Nyáry A.: i. m. II. 
395. o. = Mátyás király levelei, i. m. 92. o. 

77 Az itt kővetkező eseményeket elsősorban a már többször hivatkozott szász szemtanú és Kemálpasazáde 
- egymást jól kiegészítő - leírásaiból rekonstruáltuk (BStB HSs Cgm. 331. 7ľ-72v; Ýbn Keniat I. 466-473. 
o.; II. 423-428. o.; e szövegek magyar fordítását 1. a függelékben), felhasználva a dubnici krónika, Dlugosz, 
Angiolello, Mátyás két levele és Bonfini hasznosítható adatait is: M. Florianus: Chronicon Dubnicense, i. m. 
201-202. o.; J. Dlugosz: i. m, 386-387. hasáb; G. Angiolello: História turchesca, 96-97. o.; Fraknói V.: i. m. I. 
449-450. o. = Magyar humanisták levelei, i. m. 250-252. o.; Nagy I.-Nyáry A.: i. m. II. 394-395. o. = Mátyás 
király levelei, i. m. 91-92., 95. o.; A. Bonfini: i. m. 842-848. o. Tartalmaz használható adalékokat Oláh Miklós 
1536-ban írt Hungáriája is; előadása hitelét nagyban erősíti, hogy a megírás idején a szerző testvére, Oláh 
Máté volt Szászváros elöljárója. Ezekre a forrásokra a csata leírásakor nem hivatkozunk külön. Janus 
Pannonius - Magyarországi humanisták i. m. 1084. o. 
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egyben utolsó) hadoszlopot, úgymond, Laiotä Basarab vezette s 10 000 főnyi, „vasba 
öltözött" vlach alkotta volna, mellyel szemben Malkocs-oglu akindzsijai sorakoztak fel. 
A magyar seregben Bonfíni szerint is nagyszámú vlach katonaság volt. Szász infor
mátorunk azonban mit sem tud erről, ezért mindkét krónikás állítását (mind Kemál-
pasazádéét, mind Bonfiniét) meg kell kérdőjeleznünk. (Ami persze egyáltalán nem zárja 
ki azt, hogy Laiotä kisebb csapattal valóban ott volt a Kenyérmezőn, ám azt igen, hogy 
ilyen híres hadvezérek jelenlétében őrá bízták volna az egyik szárny parancsnokságát). 
Kemálpasazáde leírása annyiban viszont meglepő, hogy elfelejti megemlíteni: török 
oldalon valóban pár ezer fős vlach kontingens harcolt. (Az ütközet menetéből következ
tetve az kezdetben valahol a második vonalban foglalhatott állást.) A török krónikást 
láthatóan két dolog motiválta: egyrészt „tiszta" muszlim sereg képét kívánta az oszmán 
olvasók elé állítani, hogy annak hitharcos küldetését semmi se árnyékolhassa be, más
részt annak teljesítményét igyekezett azzal is felértékelni, hogy egyfajta keresztény 
koalíciót állított vele szembe. 

A két sereg felkészülése órákon keresztül tartott; állítólag eközben hangzott el Báthori 
István buzdító beszéde, melyet Bonfíni - a humanista történetírók előszeretettel alkalma
zott receptje szerint - hosszasan idéz. Szerinte a vajda először a török és a magyar 
hadicélok közti minőségi különbségről beszélt. Amazok - mondotta - császárukért és 
gyorsan múló evilági érdemekért és előnyökért hadakoznak, a keresztény had viszont a 
kereszténységet, saját országát, a tartományát, családi tűzhelyét és javait védelmezi. Ez 
esetben elősorban azért küzdenek, hogy a török el ne rabolhassa, ami az erdélyi or
szágrészből még megmaradt, hogy feleségeik és gyermekeik megmenekedhessenek a 
megbecstelenítéstől, a rabságtól és a pusztulástól. Elszántságukat nem törheti meg -
folytatta -, hogy a betolakodók túlerőben vannak, hiszen a török-magyar háborúk során 
már sokszor győzedelmeskedtek, holott mindig kevesebben voltak, mint a törökök. Azok 
pedig, akik e szent és üdvös célokért küzdve elesnek, egy pillanat alatt elnyerik azt, 
amiért mások egész életükben önmegtartóztatással és böjttel törekszenek: az örök életet 
és üdvösséget a mennyországban. Az állítólagos beszéd tehát a leglaposabb közhelyekből 
állott (volna). A dél-erdélyieknek azonban aligha kellett ecsetelni a török veszélyt, azzal 
pedig - az 1474. évi betörés után öt esztendővel - aligha lehetett feltüzelni őket, hogy 
volt már olyan eset, amikor a magyarok győztek. 

Több körülmény szól azonban az ellen, hogy a Báthorinak tulajdonított szónoklatot e 
formában hitelesnek fogadjuk el. Egyfelől: a német nyelvű beszámolóból kivehetően a 
„magyar" seregben inkább Kinizsi Pált tekintették az „első katonának", „nemhivatalos" 
vezérnek, ennél fogva, ha valaki, hát ő intézhetett volna lelkesítő szózatot a felsorakozott 
katonákhoz. Ezenkívül a szász beszámolóból az is kiderül, hogy a keresztény sereg va
lójában Isten és Szent László nevének kiáltozásával élesztette harci szellemét és erősí
tette lelki állóképességét. De a beszéd fésültsége és rendszerezettsége önmaga is arról 
árulkodik, hogy a tudós humanista történetíró saját, képzeletszülte gyártmánya. (Amiből 
persze nem következik, hogy ne lett volna valami alapja. Bonfíni vélhetőleg azt a 
Dlugosz által megörökített mozzanatot színezte ki, amikor Báthori az ellenfél sokaságá
tól megrettent erdélyi sereg előtt térdre ereszkedve megesküdött: „inkább meghal, mint 
hogy elmeneküljön".) Megismerkedni azért érdemes vele - ezért is foglaltuk össze itt rö
viden -, mert tartalmazza a törökellenes háború egész ideológiai érvrendszerét, mindazo-
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kat a gondolati elemeket, melyek a XV-XVI. századi katonáskodó rétegek törökhöz való 
viszonyát meghatározták.78 

Az ütközetet egy különös, sőt kifejezetten bizarrnak tűnő jelenet vezette be. A 
törökök közül hirtelen kivált egy pazar fejfedőt viselő lovas, odarúgtatott Kinizsi csa
patához és kihívóan a vezér felé köpött. Ezután Báthori, majd a despota előtt is kiköpött 
a földre. Amikor a szászokhoz ért, az egyik harcos nem bírván tovább tétlenül nézni a 
provokációt, üldözőbe vette és rövid harcban fejét vette a töröknek (aki bizonyára főem
ber lehetett, hiszen állítólag egyedül a fövege „nyolcszáz guident ért" - amit megle
hetősen nehéz elképzelni). Ez a párviadal, amely azzal ért véget, hogy a keresztény ka
tona diadalmasan felmutatta ellenfele levágott fejét, nyilván jócskán megnövelte a 
magyar sereg önbizalmát. A vértől csöpögő fejet meglátva - mintha csak jeladás lett 
volna - mindkét oldal támadásba lendült. 

A leghevesebb küzdelem a centrumban bontakozott ki, ahol Báthori és Isza bég csa
patai estek egymásnak. Oláh Miklós helyszíni értesülése szerint „akkora öldöklés támadt 
mindkét részről, hogy a mező közepén folyó patakocskáról azt hallottam azoktól, akik e 
csatában ott voltak, hogy vérrel keveredett". Kezdetben a törökökhöz pártolt a szerencse: 
első támadásukkal sikerült megbontaniuk az erdélyi sereg rendjét. Még nagyobb lett a 
zavar, amikor híre ment, hogy Báthori vajdát baleset érte. Egyes híradások szerint lova 
megbotlott és gazdájával együtt a földre zuhant, amit a körülötte állók igen rossz előjel
nek tekintettek (a dolog nyilván kisebbfajta pánikot okozott); a török krónikás viszont azt 
állítja - s valószínűleg ez áll közelebb az igazsághoz -, hogy a vajdát Isza bég harcosai 
„döntötték le lováról". Bárhogy volt, ezt látva az erdélyi katonák futásnak eredtek. A 
csatából megmenekült törökök úgy tudták, hogy ekkor egy „Nodzs Antal nevű nemtelen 
és halálra szánt gyilkos" sietett Báthori segítségére: kemény harcban kimentette és saját 
lován elmenekítette. E rejtélyes személyről - akinek neve bizonyára Nagy Antal lehetett 
- semmi közelebbit nem sikerült kideríteni, de nem kizárt, hogy valóban létezett és vég
rehajtotta a neki tulajdonított hőstettet. Akárhogy történt is, tény, hogy Báthori, aki több 
forrás szerint a combján súlyosan megsérült (Oláh tudomása szerint viszont sértetlenül 
úszta meg a bukást), rendkívül szorult helyzetbe került, még akkor is, ha szidalmaival 
sikerült visszafordítania menekülő katonáit.79 

Közben Malkocs-oglu Báli bég jobbszárnyon elhelyezkedő akindzsijai és a velük 
szemben álló szerb-szász-vlach-magyar egységek szintén összecsaptak, és derekasan ap
rították egymást. Ha hihetünk Kemálpasazádénak, a törökök hamarosan visszaszorították 
ellenfelüket, anélkül azonban, hogy döntő fölényt tudtak volna kicsikarni. 

Másként - és meglehetősen váratlanul - alakultak a dolgok a bal (magyar szempont
ból: jobb) szárnyon. Egyetlen érdemleges forrásunk, Kemálpasazáde kissé megszépítő 

Ehhez 1. Fodor Pál: Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma" legendája. A török a 15-16. 
századi magyar közvéleményben. Történelmi Szemle 39 (1997) 21-49. o. 

9 Dlugosz - kifejezetten a centrumban - az erdélyi szászok megfutamodásáról beszél (fugaque a civibus 
Septem Castrensibus ... coepta est), ami, ha igaz, megdönti fenti hadfelállás-rekonstrukciónkat. Értesülése 
azonban alighanem félreértésen alapul - amitől a szászok persze még valóban megfuthattak - , ugyanis ezt 
nemcsak a német leírás, hanem Mátyás azon 1479. november 5-én, Budán kelt levele is cáfolni látszik, 
amelyben a király pontosan a szászoknak a hadviselés terén és másban tett szolgálatait jutalmazandó 
parancsolta meg az erdélyi részek dikátorának, Batthyány Boldizsárnak, hogy a kivetett 12 000 Ft-nál ne 
terhelje többel a szászokat. MOL DL 101 722. 
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leírásából is világosan kitetszik, hogy a nagyhírű Ali bég meglepően gyáván viselkedett. 
Miközben vezértársai tömegerejükkel és vitézséggel kiegyenlítették felszerelésbeli hátrá
nyaikat, ő megijedt Kinizsi nehézpáncélosaitól, s úgy ítélte, hogy „a roham szelével nem 
tudja kitépni és kimozdítani helyükből azokat az acélba bújt ördögfajzatokat, s nem vál
lalkozhat arra, hogy a fáradt, kimerült és felbomlott akindzsikkal megmérkőzzék velük". 
Ezért egy ideig farkasszemet nézett Kinizsi seregével, majd anélkül, hogy támadott vagy 
akár csak megtévesztő hadmozdulatot tett volna, fogta magát és elvonult a csatatérről. 
Azzal a szándékkal cselekedett így - magyarázta később otthon -, hogy ellenfelét maga 
után csalva akkor ütközzék meg vele, amikor annak zárt sorai már felbomlottak. 

Utólagos mentegetödzése ellenére Ali bég minden jel szerint magára hagyta vitézül és 
eredményesen küzdő bajtársait, s ezzel el is döntötte az ütközet kimenetelét. A munka 
nélkül maradt magyar jobbszárny ugyanis, Kinizsivel az élén, oldalba vagy hátba kapta a 
Báthorit szorongató törököket, és megpróbált utat vágni a végveszélyben levő vajdához. 
A lehető legjobbkor, mert - mint a német nyelvű beszámolóban olvassuk - „ha Kinizsi 
Pál a csapatával nem tört volna Báthori István felé, akkor Báthori Istvánt egész hadnépé
vel együtt legyőzték volna". (Nyilvánvalóan e hadmozdulat lett a kiindulópontja annak a 
történetnek, ami Dlugosz és Bonfíni leírásában szerepel Kinizsi „legendás", utolsó pilla
natban való megérkezéséről.) Több órás öldöklő küzdelem kezdődött, amelyben a hara
pófogóba került törökök vitézül állták a magyarok rohamait. (Kinizsi utólag bevallotta, 
hogy ilyen ellenállással sohasem találkozott még). Csak akkor inogtak meg, amikor vezé
rük, Isza bég súlyos sebet kapott, és kidőlt a sorból. Ekkor a centrumban harcoló török 
lovasság vad menekülésbe kezdett. Rövid időn belül követték őket Malkocs-oglu 
akindzsijai is: miután a középen felszabadult magyar csapatok és a balszárny katonái 
közrefogták és kezdték módszeresen lekaszabolni őket, „a próféták hagyományos útjára 
térve a menekülést választották az elviselhetetlen helyzet miatt. A legsúlyosabb holmikat 
elhányták és eldobálták; könnyűek lettek, mint a szél, és elfutottak" (Kemálpasazáde). 

A csata délután egy órakor kezdődött, s öt óra lett, mire a magyarok legyűrték és meg
futamították a török lovasságot. A küzdelem azonban nem ért véget, mert a havaselvi 
(vlach) gyalogság - amelyet a menekülő lovasok, a kor szokása szerint, egyszerűen fa
képnél hagytak - még mindig szívósan tartotta magát a vasvillákból és egyéb szúróesz-
közökből összeállított akadályok mögött. Sőt, a „falanxaikból" hajigált dárdáikkal ko
moly veszteséget okozott a támadóknak. A magyar hadvezetés végül kénytelen volt ne
hézpáncélos egységeket küldeni ellenük, amelyek hosszú közelharcban felmorzsolták 
őket. Amikor végeztek velük, újabb csatakiáltást hallattak; innen tudta meg mindenki, 
hogy a magyaroké lett a győzelem. 

Az ütközet utolsó szakaszában lényegében mészárlássá fajult. Az életben maradt tö
rökök és a havasalföldiek már csak a meneküléssel törődtek. Hiába igyekeztek azonban 
egérutat nyerni a hegyi ösvényeken és az úttalan sziklákon át, az üldözők ott is elérték 
őket. (Egyeseket a lábuknál fogva rángattak vissza a meredek sziklafalról.) Akiknek sike
rült messzebbre jutniuk, azokat a környékbeli parasztok verték agyon, vagy bujdosás 
közben az éhségtől és a kimerültségtől pusztultak el. 

Az üldözésnek csak a gyorsan leereszkedő sötétség vetett véget. A győztesek közben 
persze kiszabadították a török táborban talált foglyokat, majd velük együtt győzelmi tort 
rendeztek a zsákmányolt ételekből és italokból. Asztalul és ülőhelyül a több rétegben 
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egymáson heverő holttestek szolgáltak. „A vacsora vitézi ének kíséretében folyt - meséli 
Bonfini -, a vezérek és a daliák dicsőségét szabálytalan, rögtönzött versben énekelték 
meg; később, hogy Bacchus nekitüzesedett, haditáncot jártak. Miközben még fegyvere
sen ropták a harci táncot, a tömeg messzehangzó ordibálása mindent betöltött, aztán, 
mert az általános vígság jeleként mind valahány vitéz hadonászással, testmozgással igye
kezett a többit megröhögtetni, Pált is táncba vitték, ő pedig a kör közepére úgy szökött 
ki, hogy egy földön elnyúlt ellenséges hullát a keze segítsége nélkül a fogával felragadott 
a derekánál, és a nézőknek inkább megdöbbenésére, mint mulatságára szaporán körbe
járt, és önmagához mint valami Herkuleshez méltó táncot mutatott be. Ez az éj a tomboló 
vígasságban álmatlanul telt el." 

A kenyérmezei ütközet meglehetősen nagy véráldozatot követelt győztestől és vesz
testől egyaránt. Bár a törökök veszteségeit (ide számítva nyilván a havaselvieket is) a ko
rabeli források több tízezerre teszik, a seregek nagyságáról mondottakból következően ez 
a szám legfeljebb 5-6 000 körül mozoghatott. Számarányukhoz képest a legnagyobb árat 
feltehetőleg a havaselvi segédcsapatok fizették, hiszen gyalogságuk java része megsem
misült. A csata színhelyén még évtizedek múltán is mutogatták azokat a halmokat, ame
lyeket a betolakodók hullái fölé emeltek; s a környező hegyek lejtőin még sokáig ott fe
hérlettek a menekülés közben elpusztultak csontjai. A győztesek - akik felsőbb parancsra 
kegyetlen mészárlással igyekeztek a törökök kedvét elvenni az ilyenfajta vállalkozásoktól 
- csak valami 50, tekintélyes külsejű törököt hagytak életben: olyanokat, akiktől különö
sen nagy váltságdíjat remélhettek. Később persze sok, hegyekben és erdőkben tévelygő is 
fogságba eshetett; olyannyira, hogy szinte ára sem volt a török fogolynak. Egy paraszt fél 
aranyért vásárolt hármat és körbevezette őket a táboron, „hogy emlékezetébe vésse min
denkinek: Mátyás király idejében fél guldenért adtak három törököt".80 Állítólag a fog
lyok között volt Isza bég fia, valamint egy Alar Alkan (?) nevű és más híres főemberek. 
Ugyanez a forrás számol be arról is, hogy az ütközet utáni pénteken (október 15-én) hol
tan találták az erdőben Albagisthar-t (?), aki a csatában szerzett sebesülésébe pusztult 
bele. (Eszerint a végvidéken közismert személyiség lehetett, ám egyelőre nem tudtuk 
azonosítani.)81 

A török vezérek sorsáról egyébként ellentmondó hírek keltek szárnyra; széltében el
terjedt, hogy (a valószínűleg sebesülten kézre került és kivégzett) Isza bégen kívül elesett 
Iszkender bég is, Malkocs-oglu Báli bég és Mihál-oglu Ali bég pedig nehéz sebekkel -
az utóbbi lándzsával a mellében - próbált egérutat nyerni. Ez a híradás azonban nyilván
valóan téves. Iszkender, Báli és Ali ép bőrrel megúszták a kalandot, és hamarosan haza
jutottak. " Összes forrásunk közül egyedül a német beszámoló említi, hogy a győztesek 
jegyzékbe vették az ellenségtől szerzett lovakat: állítólag valami 30 000 állatot fogdostak 
össze. Ez a szám alátámasztja fenti létszámbecslésünket: miután az akindzsik általában 

SÜBStBHSsCgm.331.72v. 
81 

Uo.; N. Jorga (Geschichte, i. m. II. 182. o.) Isza béggel azonosítja, pedig a szász szemtanú 
félreérthetetlenül két különböző személyről beszél. 

" Isza és Iszkender haláláról és a másik két vezér sebesüléséről Mátyás király levelei és a dubnici krónika 
tudósítanak. Angiolello - Kemálpasazádéval egyetértésben és helyesen - csak Isza bég elestéről tud. Bonfini 
szerint Ali havasalföldi pásztornak öltözve menekült. A nürnbergi birodalmi gyűlésen 1479-ben a magyar 
követek azt állították, hogy a Mihál-ogluk több fiatal rokona is fogságba esett (N. Jorga: i. m. II. 182. o.). 

— 330 — 



legkevesebb két lóval indultak portyára, az Erdélybe betörök ezúttal valóban nem lehet
tek többen 15 000-nél. 

A magyar sereg vérvesztesége nemcsak a törökétől, hanem a rendszerint feltételezett 
8-10 000 főtől is messze elmaradt. Leghihetőbbnek ismét csak a mértéktartó szász 
szemtanú közlése tűnik, aki szerint „a királyi részen" 3 000-re rúgott az elesettek száma 
(közöttük ezer lándzsás). Oláh Miklós úgy hallotta, hogy csupán az „erdélyi püspöknek 
kétszáz teljes fegyverzetű páncélosa maradt ott ezen a csatatéren (akik alkalmasint a 
centrumban küzdöttek). Testük felkeresésére ő maga jött el Gyulafehérvárról, mely mint
egy három mérföldnyire van ettől a mezőtől, végig gyászmenetben vitte őket haza. 
„Ekkora volt e derék férfiú kegyelete övéi iránt, kiket a hazának az ellenségtől való ol
talmazása közben mészároltak le". Ha ez a veszteség első pillantásra nem is tűnik 
tragikusnak, az utánpótlási gondokkal küszködő magyar hadszervezetnek ez a 3 000 em
ber is nagyon hiányozhatott a következő évek (évtizedek) harcaiban. A probléma súlyát 
egy későbbi példával érzékeltethetjük: 1523-ban, a szintén magyar győzelemmel 
végződött szávaszentdemeteri ütközetben kb. 700 magyar katona esett el, s ezt a magyar 
államvezetés pótolhatatlan veszteségként értékelte!84 (Ami egyébként erős kételyeket 
támaszt a minimálisnak tetsző „kenyérmezei" számmal szemben is!) Nemigen volt más a 
helyzet 1480 táján sem, ráadásul akkoriban még jóval elnyújtottabb fronton kellett helyt
állni a szakadatlanul támadó törökökkel szemben. Mindent összevéve, a kenyérmezei üt
közet még „csökkentett" veszteségekkel (3 000 fő 6 000 ellenében) számolva is az egyik 
legvéresebb összecsapás lehetett a százötven éves török-magyar háború történetében. 

Ritka volt az ilyen véres ütközet, de még ritkább a hozzá fogható magyar győzelem. 
Nem csoda hát, ha az erdélyi és a magyarországi nép emlékezete évszázadokon át 
őrizgette és éltette e csata emlékét. Bonfini említi - fentebb idéztük - , hogy már a csata 
vértől, győzelemtől és bortól mámoros éjszakáján szárnyra keltek az első vitézi énekek a 
vezérek tetteiről, s Bonfini forrásainak elemzője, Kulcsár Péter alighanem joggal felté
telezi, hogy az itáliai humanista elbeszélésének forrásául éppen ezek szolgáltak.85 Liszthy 
János veszprémi püspök azonban, aki a XVI. század közepén még hallotta az erdélyi 
ivókban forgó „hegedősöktől" ezeket a dalokat s olvasta Bonfini krónikáját is, minden
esetre úgy találta, hogy a hősénekek „messze másként és igazabban" adják vissza az 
eseményeket, mint a történetíró. Liszthyben talán az keltett ellenérzéseket, hogy Bonfini 
irodalmiasította, latin példaképeihez igazította, ezzel szükségképpen megváltoztatta s al
kalmasint el is torzította a hősénekek nyersebb előadását.86 

A kenyérmezei győzők nevét hamarosan egész Európa megtanulta, s példaszerű helyt
állásukra még évtizedek múlva is szívesen hivatkoztak mindazok, akik a keresztény világ 
szoros összefogását szorgalmazták a törökökkel szemben. így többek között Johannes 
Cuspinianus, Ferdinánd király jeles diplomatája is, aki 1526 végén a német fejedelmek
hez és előkelőkhöz intézett buzdító beszédében ekképpen idézte fel Kinizsiék tetteit: „De 

8J K. Mihajlovic: Memoirs, i. m. 178-179. o. 
8 Kubinyi András: A szávaszentdemeter-nagyolaszi győzelem, i. m. 220. o.; Szakály F.: A mohácsi csata, 

i. m. 75. o. 
8 Kulcsár Péter: Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. Budapest, 1973. 132. o. 
86 Adnotationes Joannis Listii episcopi Vespremiensis in exemplári Bonfïnii, quod ei Joannes Sambucus 

dono misit anno 1568. 10. Junii. In: Martinas Georgius Kovachich: Scriptores rerum Hungaricarum minores 
hactenus inediti, synchroni, aut proxime coaevi, Budae, 1798. 337. o. 
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akkor még élt Gnysi Pál, az idősebb Báthori István, olyan férfiak - a halhatatlan Istenre! 
- , akik mindennap összecsaptak és mindig győztesen csaptak össze a törökkel, úgyhogy 
ragyogó tetteiket ma citeraszó mellett éneklik. Mert nem szerelmes dalokat terjesztenek 
ám, mint mifelénk, hanem hős vitézek tetteit, Hunyadi Jánosról, Mátyásról, Gnysi Pálról, 
az öreg Báthori Istvánról".87 

A XVI. század közepén, amikor a török-magyar határ az ország közepére tevődött át, 
s a magyar végvári katonák még a korábbiaknál is sanyarúbb körülmények között, ma
gukra hagyatva igyekeztek gátat vetni a török terjeszkedésnek, Kinizsi és Báthori hősies
sége és példás együttműködése még mindig követendő mintaként állott a vitézlő rend 
előtt. 

Itt csak egy példacsokorra hivatkozunk: Nádasdy Tamás kanizsai prefektusa, Csányi 
Ákos, 1549 és 1562 között írott ötszáz levelében háromszor is megemlékezik a kenyér
mezei csatáról, a Mátyás alatti rendet szegezvén szembe a XVI. század végvári szerve
zetlenségével.88 1560. július 24-én így: „Nagyságodtul hallottam, kenyérmezei viadalkor 
Báthori Estván uram erdélyi vajda lévén, két inasát hagyta volt megnézni, az hadnak 
győzelme kinek adathatik, hogy jó volna Szigetbe két főkapitánynak és két vitéznek len
ni. Nándorfejérvárba is úgy volt...". (Az érthetőség kedvéért megjegyezzük, hogy Csányi 
hajlamos az idősíkok -jelen példánkban: az 1479-es, az 1560-as és az 152 l-es - össze
keverésére, odavetett utalásai pedig néha kifejezetten zavarba ejtök. Idézett közléséből 
például az olvasható ki, hogy Báthori távol maradt a csatától, ami minden más forrásnak 
ellentmond. Ráadásul nehezen érthető, mi köze a két inasnak ahhoz a - Nádasdy körében 
valóban sokat felhánytorgatott - igazsághoz, hogy egy nagy vár irányítását két kapitányra 
kell bízni.89 Ami egyébként a példaként felhozott Nándorfehérvár esetében csak akkor 
helytálló, ha Csányi az 1456. évi ostromra gondolt, amikor is Hunyadi egy ideig kívülről 
támogatta sógora, Szilágyi Mihály várkapitány erőfeszítéseit.90) 1561. április 23-án ek
képpen ír egy birtokos sorsán meditálva: „Azulta mi az üfelsége hűségébe nyomorgóit az 
kevés jószágon, kit atyja vérének hullásáért az Kenyérmezején, ura feje szabadulásáért 
adott neki szegény Báthori István vajda". Témánk szempontjából nézve a legbecsesebb 
az 1561. július 22-i levél: „Keseredjék meg szüvek az keresztény vérnek kiontásán, és 
hogy ilyen nemes országnak, kiből az egész kereszténységnek romlása leszen. Az üfel
sége fejedelemsége alatt elveszni ne hagyják ilyen könnyen és szabadon. Vessen üfelsége 
jó szertartással, jó módon való népet, s nemcsak huszárt, fegyverest [=nehézlovast] is. És 
mindazoknak Dunán innét egy fejedelmet, Deráván túl másikat, hasonlóképpen Kinizsi 
Pál és Báthori Estvánhoz. Ha Erdélyre [ront] az török, Kinizsi oda, mint Báthori mond, 
mívele. Ha Temesvár felé [megy] az török, Báthori oda, mit Kinizsi mond, azt mívele. 
Kenyérmezején megütvén orrát az töröknek, nem ment azután Erdélyre az hódol[tat]ásra. 

Johannes Cuspinianus buzdító beszéde a Szent Római Birodalom fejedelmeihez és előkelőihez... (Ford.: 
Kulcsár Péter) In: Mohács emlékezete... Budapest, 1979. 271-272. o. 

500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-1562. (Kiadja Őze 
Sándor) Budapest, 1996. II. 211. o. Nr. 375.; 252. o. Nr. 402. és 280. o. Nr. 419. (modernizált helyesírással, 
átdolgozott központozással, ahol szükséges, az olvasati hibák kigazításával, ami nem teszi indokolatlanná a 
kiadásnak az eredetivel való összevetését). 

V. ö. pl. Nádasdy 1556. április 16-án Horváth Márkhoz intézett levelével. MOL Magyar Kamara 
Archívuma. Nádasdy lt. Misszilisek. 

Barta G.\ Nándorfehérvár, 1456, i. m. 229. skk. o. 
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Legyen változtatás, mi jót remélünk, és miért vakultunk így meg az holdolásnak [a török 
adó vállalásának] engedelmével." 

Még egy apróság: Báthori vajda emlékezete családja tudatában is összefonódott a ke
nyérmezei győzelemmel. Báthori István, úgyszintén országbíró (1586-1605) végrende
letében olvassuk: „vagyon tárházamban az régi jó Báthory István uram pecsétes gyűrűje, 
ki a törököket Isten segítségébül megverte volt Kenyérmezejín, az ő urának és hazájának 
szolgálván, mely gyűrűt az jó hírű-nevű István lengyel király, kit az Úristen szegény 
nemzetünkből támasztott vala, újság csodájára küldött vala...".91 

A „kenyérmezei hősök" töretlenül élő kultuszának bizonyítéka továbbá, hogy - immár 
Bonfini nyomán - a XVI. század hatvanas éveiben egyszerre két magyar nyelvű históriás 
ének is keletkezett a kenyérmezei viadalról: az egyik a Nikolsburgi Névtelenként emle
getett énekszerző (1568), a másik Temesvári István telegdi iskolamester (1569) alkotása. 
Mindkettő abból a célból íródott, hogy e szerénszerte ismert történeti epizód magyarítá
sával a régi magyarok vitézi példájának követésére intsen és buzdítson. Az idők változá
sának jele, hogy a Nikolsburgi Névtelen egyszersmind arra is felhasználja munkáját, 
hogy a reformáció szellemében üssön a katolikusok balga és bűnös szokásain. Ő úgy ala
kítja Báthori - Bonfini által koholt - beszédét, mintha az kritika lett volna a protestánsok 
által olyannyira megvetett szerzetesség ellen.92 

Természetesen a buzgón katolikus Báthoritól mi sem állott távolabb, mint hogy be
szédét egy csaknem harminc esztendővel később jelentkező vallásszemlélet toposzaival 
tűzdelje meg. Sőt, egyházi alapítványokkal járult hozzá ahhoz, hogy a kenyérmezei csata 
és személy szerint saját maga csodával határos megmenekedése emlékét katolikus szel
lemben ápolják. (Más „választék" ekkortájt persze még nem is volt.) Azon a helyen, ahol 
az elesett magyarok tetemét elföldelték, kápolnát emeltetett s abban minden esztendőben 
gyászbeszédet és misét mondatott.9 Ugyanő a lorettoi Basilica delia Casában, a közép
kor közkedvelt itáliai zarándokhelyén is emlékmüvet állíttatott. Az emlékművön a Szűz 
Mária előtt térdeplő Báthori látható, felirata pedig így szól: „A nagyságos Báthori István 
ispán [emeltette] az istennek és szülőanyjának, Máriának tiszteletére azon okból, hogy 
1479-ben bizonyos igen nagy veszélyből megszabadíttatott."94 

Visszakanyarodva most már ismét az események menetéhez, a kenyérmezei győzelem 
csakhamar éreztette hatását a térség erőviszonyainak alakulásában, elsősorban a havasal
földi vajda magatartásának megváltozásában. TepeluJD, aki túlélte az erdélyi kalandot, si
etve mentegetődzött a támadásban való részvétele miatt; őt, úgymond, a törökök erő
szakkal kényszerítették együttműködésre, de ígéri, hogy többször nem engedi át őket or
szágán. Közreműködött a törökök által elhurcolt szászsebesiek kiváltásában is; igaz, nem 

Takáts Sándor. Abstemius Bornemissza Pál. In: Hangok a múltból. Budapest, é. n. 10. 
" Horváth János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. 1957.2 

453-457. o.; Temesvári István: Históriás ének az jeles győzelemről .... Érdélbe a Kenyérmezőjén (1569). In: 
Históriás énekek és széphistóriák. (Válogatta, a szöveget gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta Molnár 
Szabolcs) Bukarest, 1981. 78-95., főleg 84-85. o. 

93 A. Bonfini: i. m. 848. V. ö. Bethlen Farkas: História de rebus Transylvanicis, 1525-1609. In: Báthori 
István emlékezete. (Szerk.: Nagy László) Budapest, é. n. 82. o.: „Dicső tettének emlékéül és bizonyságául ma 
[a XVII. század második felében] is látható az ott emelt kápolna". 

94 Florio Banfi: Ricordi ungheresi in Italia. Roma 1942. Studi e Documenti Italo-Ungheresi delia R. 
Accademia d'Ungheria di Roma 4 (1940-1941) 84. o. 

— 333 — 



sietett őket visszabocsátani, sőt - amikor Laiotä a saját szakállára Erdélyből betört or
szágába és elhurcolta feleségét és kincstárát - azzal fenyegetődzött, hogy kényszer
munkára fogja a már kiváltott foglyokat. TepeluJ} gyors pálfordulással elhárította az 
erdélyi támadás fenyegető veszélyét, de nem sokáig maradt meg a magyar király hűsé
gén. 1480 kora nyarán, amikor újabb, kisebb török támadás érte a Székelyföldet, ismét a 
törökökkel közösködött. Erre aztán az erdélyi hadak bevonultak Havasalföldre és hoz
zákészülődtek Nikápoly ostromához is. Ez a hadjárat - amelynek időrendje és lefolyása 
egyaránt tisztázatlan még - legfeljebb csak látszateredményeket hozott. A magyarok nem 
tudták (vagy nem akarták) elmozdítani Tepeluprt, aki a következőkben is folytatta ké
nyszerszülte „hintapolitikáját".95 

A magyar visszacsapás azonban nem maradt el. Csakhogy - akárcsak Ali bég 1474-es 
látogatásának viszonzása - némi késéssel, 1480-ban következett be, s dél felé irányult. 
Az év vége felé a magyar seregek két oszlopban támadtak az Oszmán Birodalomba ke
belezett bosnyák és szerb részek irányában. Az első oszlop, amelynek vezérei Vuk 
Brankovics szerb despota, Egervári László horvát-dalmát-szlavón bán és Dóczy Péter 
jajcai bán voltak, egészen Szarajevóig pusztított, Kinizsi Pál pedig a Marica mentén ha
tolt előre Krusevácig, ahonnét - nyilvánvalóan eltúlzott becslés szerint - 60 000 szerb 
menekülővel tért vissza Magyarország területére. (E támadás megindításában szerepet 
játszhatott az is, hogy Mátyás - III. Frigyes ellen készülődvén - jó előre biztosítani 
kívánta a déli végeket a váratlan török hadmozdulatokkal szemben.) A következő esz
tendőben, kihasználandó a szomszédos birodalom erőit II. Mehmed szultán halála után 
megosztó belső háborút, a magyar seregek megismételték előző évi akcióikat. A 32 000 
fősnek mondott - valójában azonban legjobb esetben is fele akkora (lásd az 1479-ben 
Erdélyre támadó törökök számáról írtakat!) - hadsereg úticélja ismét Bosznia és Szerbia 
volt, az utóbbi helyen Kinizsi és Báthori hadai újból Krusevácig nyomultak előre, hogy 
aztán ismét többezer szerb menekülttel térjenek vissza határaik mögé. A törökök 1482-
ben Temesvár környékén próbálkoztak ellencsapással, de ezen a támadáson is rajtavesz
tettek.96 

Az utóbbi magyar vállalkozások ismeretében joggal tehető fel a kérdés, hogy miért 
éppen a kenyérmezei győzelem vált a kiemelkedő keresztény katonai teljesítmény példá
zatává. Valószínűleg azért, mert 1480-8l-ben nem került sor az 1479. évihez fogható, 
látványos, nyílt, mezei csatára; a behatolók elsődleges célja az ellenséges végvárvonal 
hátországának, a török várőrzők biztonságérzetének rombolása, illetve annak jelzése volt, 
hogy a végvidéki magyar erők alkalmasak és elégségesek a visszavágásra. Emellett - az 
1523. évi szávaszentdemeter-nagyolaszi győzelmet leszámítva - többé nem született 
olyan győzelem, amelyet a magyar hadak nyílt mezőn, jelentősebb oszmán sereg felett 
arattak. Az utóbbi emlékét azonban elmosta, hogy két nagy tragédia: Nándorfehérvár el
este (1521) és a mohácsi csatavesztés (1526) közé esett, s visszatekintve jelentéktelen 
epizóddá fakult. Igaz, a kenyérmezei diadal sem vette el a törökök kedvét a hasonló pró
bálkozásoktól, ám ezek nem vezettek az ország megcsonkításához. Az, hogy olyan távoli 

G. Gündisch: i. m. 436. o. 
96 Leopold Kuppehvieser: Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen vor der Schlacht bei Mohács. Wien, 
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krónikások, mint a lengyel Jan Dlugosz vagy az osztrák Jacob Unrest is fontos esemény
nek kijáró terjedelemben tudósítottak róla, arra utal, hogy a magyar királyi udvar külön
legesjelentőséget tulajdonított a győzelemnek és nagy hírverést csapott körülötte.97 

Az 1479-82-es összecsapássorozat mérlege tehát, úgy tűnik, a magyarok javára billen. 
Ugyanakkor azonban - sajátossága ez a hatvan esztendős állóháborúnak - vajmi keveset 
változtatott a másfél évtizeddel előbb kialakult status quo-n. Sőt, dacára a törökök óriási 
emberveszteségeinek, a pillanatnyi katonai erőviszonyokon is keveset. Régen bebizonyo
sodott már ugyanis, hogy a török hadvezetés szinte kimeríthetetlen embertartalékokkal 
rendelkezik, s - hogy a kenyérmezei csata példájánál maradjunk - könnyebben pótolni 
tudja 6 000, mint a magyarok 3 000 ember elvesztését. Ebben az aránytalanságban szinte 
pontosan tükröződtek az Oszmán Birodalom, illetve a Magyar Királyság közt időközben 
bekövetkezett területi és erőviszonyváltozások. Mehmed hódításai hozzávetőleg meg
duplázták az oszmán uralom alá tartozó területet (850 000 km2),98 míg a magyar-horvát 
perszonálunió területe, a dolog természeténél fogva, változatlan (325 000 km2) maradt. 
(Mátyás sziléziai és ausztriai hódításai is inkább vittek, mint hoztak.99) 

Ráadásul tudnivaló, hogy 1479-1482 mérlege csupán azért billent a magyarországiak 
javára, mert II. Mehmed 1480-ban hozzákezdett dédelgetett vágyálma megvalósításához. 
Szinte még meg sem száradt a tinta a Velencei Köztársasággal kötött 1479 januári eg
yezményen, máris hozzáfogott az Itália elleni invánzió előkészítéséhez. A keresztény 
világban régóta tudták, hogy a bizánci császárok örököseként a szultán jogot formál a 
félsziget egy részére, sőt Róma elfoglalását és az egykori Római Birodalom újrateremté
sét tervezi.100 A pápa éppen Mátyás király egyik követétől hallhatta, hogy az oszmán 
csapatok a „Róma, Róma" csatakiáltással indulnak harcba.101 Miután kiváló hírszerzőitől 
a szultán pontosan értesült az itáliai államok belviszályairól, s úgy látta, hogy ott „sok 
mézre és kevés méhre"102 (azaz gazdag földekre és csekély ellenállásra) számíthat, úgy 
döntött, hogy Alfonse de Ferrante nápolyi királyságában kísérli meg a partraszállást. A 
vállalkozás 1479 nyarán kezdődött, amikor Gedik Ahmed pasa flottája egymás után el
foglalta Santa Maura, Kephalónia és Zanta szigetét, zavartalan utánpótlási vonalat bizto
sítván az oszmánoknak az otrantói szorosban. A pasa a következő év júniusában az albá
niai Vloránál 28 gályából és 104 könnyű- és teherhajóból álló hajóhadat vont össze, 
fedélzetén mintegy 4 000 lovassal, s július 26-án vitorlát bontott Brindisi felé. Az erős 
szél miatt azonban két nap múlva Otrantónál ért partot, ahol nehézség nélkül szárazra 
tette csapatait, s módszeresen hozzákezdett a vidék pusztításához. Augusztus 11-én be
vette Otranto várát, s miután jól megerősítette, az ellene vonuló nápolyi csapatokat pedig 
kétszer is megverte, nyugodtan elvitorlázhatott a szultánhoz a további teendők megbe-

97 J. Dlugosz: i. m. 386-387. hasáb; Jacob Unrest: Österreichische Chronik. (Herausgegeben von Karl 
Grossman) Weimar, 1957. (Momumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum, Nova Series 
11.) 101. o. 

98 Matuz József. Az Oszmán Birodalom története. Budapest, 1990. 57. o. 
9 9V.ö. Kubinyi András: Mátyás király ausztriai kormányzata. Levéltári Közlemények 63 ( 1992) 111-121.0. 

00 F. Babinger: Mehmed der Eroberer, i. m. 265-266., 539. o.; Osman Turan: Türk cihan hâkimiyeti 
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szélese végett, az itáliai partokon szilárd oszmán hídfőállást, a nápolyi és a pápai udvar
ban pedig kétségbeesést és rettegést hagyva hátra.103 

Mehmed szultán azonban elmulasztotta kihasználni a többé vissza nem térő alkalmat. 
Az utóbbi években nagyon megromlott a viszonya az egyiptomi mamelukokkal, s úgy tű
nik, azt a képtelen tervet dédelgette, hogy egyidejűleg mér csapást legfőbb földközi
tengeri vetélytársaira: a kairói szultánra és Itáliára. Legalábbis erre enged következtetni 
(ekkoriban már senkivel sem osztotta meg terveit), hogy 1480 tavaszán - akkor, amikor 
Gedik Ahmed felszedte a horgonyt - Meszih pasa parancsnoksága alatt jelentős sereget 
és 104 hajóból álló flottát küldött a johannita lovagok által kormányzott Rodosz elfogla
lására, amely leginkább veszélyeztette az Egyiptom és Isztambul közötti tengeri össze
köttetést. A kilencven napig elhúzódó kegyetlen ostrom során azonban az oszmán csa
patok semmiféle eredményt nem értek el, s 1480. augusztus 18-án, 9 000 halottat hagyva 
hátra, elvonultak a szigetről.104 

A kudarc nem szegte kedvét II. Mehmednek; 1481 tavaszára ismét hadba szólította 
katonáit. Bár a hadjárat célját senkivel sem közölte, minden jel szerint Egyiptom, s nem 
Itália ellen készülődött.105 Ám a táborba szállás után néhány nappal, 1481. május 3-án 
meghalt. Fiai hamarosan pusztító harcba keveredtek a trónért, és sorsára hagyták az Itáli
ában állomásozó helyőrséget. (Annak parancsnokát, Gedik Ahmed pasát, akire nagy 
szüksége volt, Bajezid szultán időközben maga mellé rendelte.) IV. Sixtus pápa már 
1480 őszén törökellenes liga szervezésén fáradozott, és 150 000 aranyat ígért Itália vé
delmére, 50 000 aranyat pedig Mátyás királynak, hogy támadásaival lekösse a törökök 
figyelmét. Bár az 1481. április 8-án meghirdetett keresztes hadjárat végül csekély vissz
hangot váltott ki, az időközben felállított pápai flotta és a nápolyi sereg (magyar csapa
tokkal kiegészülve106) elegendő erőt képviselt ahhoz, hogy 1481. szeptember 10-én meg
adásra kényszerítse Otranto védőit, s ezzel véget vessen a törökök itáliai terjesz
kedésének.107 

E korlátozott stratégiai célú háborúskodás eseményeiből a magyar királyi udvarban és 
a konstantinápolyi Portán ugyanazt a tanulságot szűrték le. Sok meghiúsult közeledési kí
sérlet után 1483-ban végre békeszerződés jött létre a szomszédok között, amely megújít
va gyakorlatilag 1520-ig szabályozta a két állam egymás mellett élését.108 A békeszerző
dés rögzítette a határokat, rendelkezett a határvidéken felmerült nézeteltérések 
elsimításának módjáról, s biztosította a két ország kereskedőinek kölcsönös, szabad köz
lekedését. Bár a határ menti konfliktusok időről-időre - szinte szabályszerűen tíz éven
ként (az 1490-es és az 1500-as évek elején és 1512-ben) - korlátozott célú, határ menti 
háborúskodásba torkollottak, az uralkodók sorra-rendre megtalálták a kiegyezés útját: a 

10J S. Tansel: i. m. 217-220. o.; K. M. Setton: i. m. II. 340-345. o.; C. Imber i. m. 242-244., 249-251. o. 
104 K. M. Setton: i. m. 346-363. o.; C. Imber. i. m. 247-249. o. 
105 S. Tansel: i. m. 329-341. o.; C. Imber. i. m. 252. o.; Shai Har-Et Struggle for Domination in the 

Middle East. The Ottoman-Mamluk War 1485-91. Leiden-London-Köln, 1995. (The Ottoman Empire and its 
Heritages.) 102. o. 

V. ö. Veszprémy László: Magyar vonatkozású források Otranto ostromához. Hadtörténelmi Közlemé
nyek 103 (1990) 105-112. 

107 K. M. Setton: i. m. 364-372. 
108 Gróf Teleki J.: i. m. V. Pest, 1856. 274-76., 302-304. o.; Fenyvesi L.: Magyar-török kapcsolatok, i. m. 

103:1(1990)90.0. 

— 336 — 



szemben álló országok egyesített seregei továbbra sem jelentek meg e hadszíntéren. A 
békeszerződést - az 1483-ashoz hasonló tartalommal - ismét és ismét megújították (így 
pl. 1488-ban, 1495-ben, 1503-ban, 1519-ben),109 szinte állandóan úton voltak a futárok a 
két udvar között, a határ menti súrlódásokat pedig a szemben álló végbeli parancsnokok 
igyekeztek rendezni. Nyilvánvalóan azért, mert a békesség - legyen az bár névleges is -
mindkét félnek érdekében állott: a török hadakat az ázsiai csatározások kötötték le, ki
kiújult a török-velencei háború is (amely a földközi-tengeri pozíciókért folyt), Mátyás ki
rály nyugati aspirációi miatt elvesztette érdeklődését a déli front iránt, a Jagellók egyre 
gyengülő Magyarországa pedig nem volt abban a helyzetben, hogy a status quo megvál
toztatását tervezhesse. 

Bármennyire nyugodtnak tűnt is - messziről nézve - a felszín, bármennyire változat
lan maradt is a török-magyar viszony minősége, annak burkában a magyar fél számára 
vészjósló változások érlelődtek, amelyek legkésőbb az 1510-es évek elejére már jelezték, 
hogy az állóháborús szakasz a vége felé közeledik. Azt, hogy az erőviszonyok fokozato
san a törökök javára módosulnak, különösen a bosnyák-horvát frontszakasz eseményei 
jelezték a legvilágosabban az 1490-es évektől kezdve. A boszniai pasa portyázói egyre 
többször lábaltak át Horvátországon -jövet-menet többször végigdúlva azt - az osztrák 
örökös tartományok fosztogatására. A horvát-magyar haderő messze a határokon belül 
védekezett ellenük, váltakozó sikerrel, időnként (pl. 1493-ban) megrendítő vereségeket 
szenvedve. A török hadak többször megpróbálkoztak várfoglalással is; bár a jelentősebb 
erősségek - köztük a legtöbbet támadott Jajca - helytálltak, a törökök több kisebb várba 
is befészkelték magukat. A magyar határvédelmi szervezet centruma - élén Nándor
fehérvárral - szilárdan állta a törökök megújuló rohamait, s onnan indultak ki a sikeres 
ellencsapások is az 1490-es és az 1500-as évek elején. A keleti szárnyon azonban a ma
gyar hadak már csak nagy ritkán tudták a maguk javára fordítani a havasalföldi és (Nagy 
István vajda 1504-ben bekövetkezett halála után) a moldvai viszonyokat. A két fejede
lemség névleg magyar hűbéres maradt, de többnyire ténylegesen török birtok, felvonulási 
terület volt. S végül 1512 őszén - hosszú-hosszú idő után először - a török hadaknak 
(ismét csak helyi erőkről van szó) sikerült rést ütniük a magyar végvárrendszer első vona
lán is; elfoglalták a szreberniki bánság három várát, s ezt a határváltozást a következő 
(1519. évi) békeszerződésben a magyar fél is elismerte. Igaz, a rés szűk volt és nem biz
tosított nagy előnyt a törökök részére, de jól mutatja az idők és az erőviszonyok változá
sát - főként, ha a kenyérmezei csatát követő eseményekkel vetjük össze. A magyar ellen
akciók (mint 1515-ben a Zsarnó visszafoglalására tett előkészítetlen kísérlet) sorra 
kudarcba fulladtak. 

Ezek a változások közel sem magyarázhatók, mint az szokásos, a Jagelló-uralkodók 
gyengekezüségével és a központi hatalom megrendülésével. Volt persze része ennek is, 
valójában azonban az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság területi, gazdasági és 
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katonai potenciáljában bekövetkezett arányeltolódások tükröződtek bennük. I. Szelim 
(uraik. 1512-1520) hódításai következtében az Oszmán-ház uralmi területe meghaladta a 
1 500 000 km2-t (szemben a Magyar Királyság 320 000 km"-ével), lakosságszáma elérte 
a 12-13 milliót (Magyarország lakossága 3-3,2 millió fő volt), a birodalom évi bevételei 
4-5 000 000 forint körül mozogtak110 (miközben, nem számítva az alkalmi külföldi segé
lyeket, a Jagelló-királyok évi 250-300 000 forintból „gazdálkodtak").111 Ennek a 
mammutbirodalomnak - amely ráadásul minden erőforrását hadserege fejlesztésére kon
centrálta - a nyomása, a szultáni hadsereg távollétében és pusztán nehézkedési ereje 
folytán is, megroppantotta a Magyar Királyság ellenállóképességét. II. Lajos király, jel
lemző módon, azzal indokolta az 1520-as török békeajánlat elutasítását, hogy félő volt: 
Magyarország védelmi ereje a békeállapot dacára összeomlik, s az ország magától a 
szultán ölébe hullik. S valóban, ahogy időben előre haladunk, a magyar kormányok már 
csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudták biztosítani azt a 150-200 000 forintot, ami a 
végvárrendszer és vele együtt a status quo fenntartásának elemi feltétele volt. 

1520 végén II. Lajos király kormánya halogatásával de facto elutasította az újonnan 
trónra lépett török szultánnak, I. Szülejmánnak (uraik. 1520-1566) az 1519. évi béke
szerződés megújítására tett ajánlatát, mire a szultán olyan lépésre szánta el magát, amire 
utoljára dédapja, II. Mehmed idejében volt példa: 1521 tavaszán hadai élén személyesen 
indult Magyarország ellen.112 Ez a támadás véget vetett a már 57 esztendeje tartó állóhá
borús szakasznak, első kísérletre szétzúzta az első magyar végvárvonal centrumát s ezzel 
megkaparintotta Magyarország biztonságának kulcsát.113 

Ez azonban már egy másik eseménysorhoz, a mohácsi csatavesztésnek az utóbbi évti
zedekben oly sokat vitatott előzményeihez tartozik. 
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Barta Gábor. A tanulmányokat és a jegyzeteket írta Barta Gábor és Fodor Pál. A dokumentumokat fordította 
Barta Gábor és Kun József) Budapest, 1996. (Régi magyar könyvtár. Források 5.) 63-96. o.; Erdélyi Gabriel
la: Hieronim Laski konstantinápolyi jelentése egy Ferdinánd-párti főúr tollán. Megjegyzések a sztambuli tár
gyalások (1527-1528) történetéhez. Fons 3:3 (1996) 311-332. o. 

Szakály Ferenc: Nándorfehérvár, 1521: a vég kezdete. In: Zay Ferenc: Az Lándorfejírvár elveszésének 
oka e vót, és így esött. (Sajtó alá rendezte: Kováts István) Budapest, 1980. (Bibliotheca Historica) 83-163. o. = 
Nándorfehérvár, 1521: The Beginning of the End of the Medieval Hungarian Kingdom. In: Hungarian-
Ottoman Military, i. m. 47-76. o. 
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FÜGGELÉK 

I-

Kemálpasazáde a kenyérmezei ütközetről 

Az itt következő szemelvény szerzőjének eredeti neve Semszeddin Ahmed, de már 
kortársai Kemálpasazáde (vagy arabos formában Ibn Kemál), azaz Kemál-fí néven emle
gették.114 1468-ban született előkelő családban; „névadó" nagyapja, Kemál, híres katona, 
majd 1465-től a trónörökös Bajezid herceg nevelője volt. Apja szintén magas hivatalokat 
viselt. A fiatal Kemálpasazáde maga is katonai pályára lépett, ám 1492 után hátat fordí
tott a hadseregnek, és a tudománynak szentelte életét. Hamarosan kora egyik legnagyobb 
szellemi tekintélyévé vált; volt főiskolai tanár, magas rangú bíró {kádi), főhadbíró 
(kádiaszker), 1525-től élete végéig (1534) pedig főmufti, vagyis a jogtudósok rendjének 
vezetője, s mint ilyen egyfajta „főideológusként" szolgálta Szülejmán szultánt. 

Kétszáznál több tudományos, irodalmi, történelmi és vallásjogi munkát hagyott ránk. 
A XV-XVI. század fordulóján Bajezid szultán parancsára nyolc könyvben megírta az 
oszmán uralkodóház történetét (egy-egy kötetet szentelve minden uralkodónak). Az 
151 l-re elkészült müvet később, Szülejmán ösztönzésére, két újabb kötettel egészítette 
ki, amely így a kezdetektől 1527-ig öleli fel az oszmán történelmet. Megírásakor nem
csak krónikákra és más írott forrásokra támaszkodott, hanem a még élő - többnyire ma
gas rangú - szemtanúkat is kikérdezte. Tőlük származnak a mű legeredetibb híradásai. 
Forrásait azonban kritikával kezelte, igyekezett kiválasztani a leghitelesebbeket. Ő az el
ső oszmán író, aki a történelmet összefüggő események sorozataként ábrázolta, s aki 
igyekezett bemutatni az események okait és színhelyeit is. Bajezid szultán kívánságára -
ellensúlyozandó az udvar iránias kultúráját - ő teremtette meg az arabot, perzsát és törö
köt ötvöző oszmán tudományos-történetírói nyelvet és stílust, amely követendő minta lett 
a klasszikus kultúrát kialakító következő nemzedékek számára. 

Kemálpasazáde „decasaiból" a magyar olvasók már ismerhetik a mohácsi csatáról 
szóló részt, amely a „Török történetírók" első kötetében jelent meg 1893-ban, Thúry Jó
zseffordításában.115 A kenyérmezei ütközetről szóló rész a 7. kötetben található, amely
nek hasonmását és átírásos szövegét P. Turan tette közzé 1954-ben, ill. 1957-ben (a hi
vatkozást 1. fentebb az 51. jegyzetben). Ennek alapján készült az itt következő magyar 
fordítás. 

Az alábbiakhoz 1. P. Turan bevezetőjét az 51. jegyzetben idézett kiadáshoz; továbbá: Peyhülislam Ýbn 
Kemál sempozyumu. Tebliőler ve Tartýjpmalar (Tokát 26-29 Haziran 1985). (Yayýna hazýrlayanlar: S. Hayri 
Bolay, Bahaeddin Yediyýldýz, Mustafa Sait Yazýoôlu) Ankara 1986. (Türkiye Diyanet Vakíy Yayýniarý 
36.); V. L. Ménage: The Beginnings of Ottoman Historiography. In: Historians of the Middle East. (Ed. by B. 
Lewis and P. M. Holt) London-New York-Toronto, 1962. 176-177. o. 

11 Kemálpasazáde: Mohács-náme. In: Török történetírók. (Fordította és jegyzetekkel kísérte Thúry Jó
zsef) I. kötet. Budapest, 1893. (Török-magyarkori történelmi emlékek. Második osztály: írók.) 191-276. o. 
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Ez a fejezet elmondja, hogy a hitharc egének csúcsára emelkedő határ bégek közül 
három hadvezér hatalmas sereggel portyára ment az átkozott Magyarországra, 

Haszán bég-oglu Isza bég eljutott a vértanúság öröméhez, 
Mihál-oglu Ali bég és Malkocs-oglu Báli bég pedig legyőzetve eltávozott 

A korábban már említett évbena a világhódító Mehmed szultán kán utasította a gázik nagyszá
mú lovasságát, hogy menjenek hitharcra Magyarországba. Elrendelte Mihál-oglu Ali bégnek, 
Malkocs-oglu Báli bégnek és Haszán bég-oglu Isza bégnek, hogy az akindzsik a maguk erejével és 
lovaik tömegével intézzenek beütést. A nevezett hadvezérek engedelmeskedtek a boldogságos 
uralkodó felséges parancsának, s azon mód hadba szólították a ruméliai tartomány önfeláldozó hő
seit, és elindultak a portyára. Az árvízként hömpölygő lovasoktól olyanok lettek a mezők, mint a 
világot körbefolyó tenger. A három hadvezérrel kivonuló hatalmas sereg háromfejű sárkánnyá 
változott. 

Perzsa vers: 
A hősöktől sárkányokkal lett teli az ég, 
A férfiaktól meg bömbölő oroszlánokkal. 
A föld mint a tulipán, az ég mint az ibolya: 
A számtalan lándzsa és nyíl egy-egy ragyogó virág. 

A színpompás zászlóktól a világ képe piros, sárga, fehér, zöld meg mindenféle ibolya színben 
játszott, és úgy nézett ki, mint a pávakakas szárnya. Az önfeláldozó és sebes rohamú török íjászok 
vörös fövegétől a földgolyó, amely a világ szembogara, kakasszemmé változott. Hömpölygő ára
datként folytak, haladtak előre a könnyüterhü lovasok, s mint a tomboló szél, mindjárt a Duna 
partjára értek. A havaselvi végeken átkeltek azon a vizén, s néhány napig a nevezett országban 
haladtak. A szélsebes szürkéik által felvert porral beborították a vidéket, mely zöld rozsdával be
vont kupolára hasonlított. Kijutottak Havaselve túlsó szélére és behatoltak Magyarország területé
re; a mondott országnak ahhoz a kerületéhez értek, melyet Erdélyország néven ismernek. A ten
gerként áradó sereg felhőjárású tarka és szélvészgyors szürke lovaival úgy zúdult rá arra az idegen 
földre, mint üvöltő hegyi áradat. Acélos kardjaikkal és lángoló dárdáikkal a hitetlenek országában 
kioltották a tüzeket és felgyújtották a házakat. Kímélet nélkül elhajtották az állatokat és habozás 
nélkül lángba borították a vetéseket. A kezükbe kerülő fajtalan, faragatlan fickókkal jóllakatták az 
íjukat és megabrakoItatták a kardjukat. Több ezer asszonyt, gyereket, öreget és fiatalt vetettek fog
ságba. Miután az országot felperzselték a pusztítás tüzével és a hitetlenség házát kisöpörték a rab
lás söprűjével, s annyi foglyot hajtottak el, amennyit csak bírtak, s annyi használható szövetet 
zsákmányoltak, amennyit csak tudtak, visszafelé fordították az indulás gyeplőjét. A sereg mögé 
hátvédet, eléje pedig előőrsöt állítottak. Eközben nyelvet fogtak, aki ezt a hírt közölte velük: „Az 
ellenség követett és utolért benneteket". Mihelyt ez tudomásukra jutott, a bégek felállították a had
oszlopokat, felkészültek, elrendezték a sorokat, és minden oldalon felállva várták a csata zaját. 
Látták, hogy szemközt velük viharfelhőkként három hadoszlop tűnik elő, s ezekkel a koromsötét 
felhőkkel megtelik a föld és az ég közti tér. 

a A hidzsra szerinti 882. évben, amely 1477. IV. 15-től 1478. IV. 3-ig tartott. Helyesen 884 (1479. III. 25 -
1480. III. 12.). 
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A szerző török verse: 
Elsötétült az ég a harcmező felett, 
A kardok csillogása betöltötte a világot, 
A harci dob mennydörgő hangja a láthatárt verdeste, 
Visszhangzott az ébenfekete éj kupolája. 

A hegyóriásokként megjelenő csapatok közül az egyik Kinéz Pavlib hadoszlopa volt. Ez a go
nosz a hitetlenek országának híres hadvezére volt, aki bátorsága, vitézsége, merészsége és vakme
rősége miatt nagy hírnévre tett szert Magyarországon, és a gonosztevő király főparancsnoka volt. 
Ez a haszontalan kártevő tízezernél több démoni, acélba öltözött, rettenetes gazfickót hozott ma
gával. E bajkeverők mindnyájan acélba burkolták magukat, mint a tűz, morajlottak, mint a víz, 
könnyűek voltak, mint a szél, és szilárdan álltak, mint a föld. 

Perzsa párvers: 
Mindannyian mint egy-egy pajzs, a mellkasuk visszahajlott a kardig, 
Mindannyian vasba merültek, mint a kard ékköve. 

A másik Bedros bánc népes csapata volt; ez híres határbég volt az említett Erdélyországban. Az 
ő oldalán is hét-nyolcezer harcedzett lovas vonult, maguk és lovaik egyaránt páncélinget viseltek. 
Mint az égető tűz, mindnyájan vidámak, fékezhetetlenek, lelkesültek és felajzottak voltak, és lán
dzsákat markoltak. A harmadik hadoszlopot Havaselve régi bégje, Baszrabad vezette, ez a háládat
lan kétszínű, ki midőn elvesztette nevezett országát, szolgáival és javaival elvándorolt, kíséretével 
együtt átment Magyarországra és csatlakozott a szerencsétlen királyhoz. Ennek az öntelt tűzimá-
dónak és bosszúszomjas átkozottnak mintegy tízezer páncélinges, vasba öltözött, tenger-áradású és 
felhőkiáltó, harcra kész bajtársa volt; e félelmetes, különös és furcsa szerzetek arca pajzsból, szeme 
nyílból, keze kardból, nyelve lándzsából, szemöldöke íjból, feje nehéz oszlopból volt. E három 
hadoszlop mindegyike világméretű tengert formázott, amely áramokba rendeződött és vas-
hullámaival beborította a föld színét. Felálltak a gázik árvíz-morajlású, Nílus-áradású és elefánt
erejű seregével szemben, és mindegyik gonosztevő egy-egy hadvezér ellen vonult. Kinéz Pavli 
Mihál-oglu Ali béggel akaszkodott össze; Baszraba hadoszlopa Malkocs-oglunak jutott, Bedros 
bán serege pedig Isza bégnek esett neki. 

A szerző török párverse: 
Mikor előre özönlött az a sereg és felharsant ordítása, 
A Kaf mögé menekült félelmében a rettenetes démon. 

Mikor ezek a tengerek zúgva és áradva egymásba ömlöttek, a lovak lába csontig lecsupaszította 
a mezők arcát. Az esőfelhő színű kard árvize alatt a körbeszáguldó előhad támadásának erejétől a 
föld olyan gyorsan forgott, mint a malomkő. A csatatéren ömlő vérfolyó hullámai az égbolt tetejét 
verdesték, és az ég vízkerekének cellái tiszta vérrel teltek meg. A lég könnyharmatot ontott a bár
dok élétől, és a földből tulipánok sarjadtak a kardok könnyeitől. 

Kinizsi Pál, az Alsó Részek főkapitánya, temesi ispán. 
c Báthori István országbíró, erdélyi vajda. 

Laiotä Basarab, akit a források „Idősebb" Baszarabként is emlegetnek. 1478 első felében vesztette el 
trónját az „Ifjabb" vagy „Kis" Baszarabbal szemben. 

e Szűkebb értelemben a Kaukázus. Szélesebb értelemben mitikus hegy, amely a földi világot szegélyezi. 
Számos elképzelés tapad hozzá: rossz szellemek lakják, a földet hordozza, elválasztja a látható világot a látha
tatlantól, mögötte kezdődik a túlvilág stb. Az iráni mitológia az Elburz hegyláncával azonosítja. 
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A szerző török párverse: 
Piros köpeny lett a vértől mindegyik csapat. 
Mintha tulipánból öltött volna kaftánt a hegy. 

A koponyazúzó szablyáktól a török íjászok süvege úgy felszabdalódott, mint a kakas taraja. A 
platánhoz és mandulafenyőhöz hasonlóan kemény hősök erős szíve a lándzsák csapásaitól úgy 
megtelt sebbel, akárha mákszemmel szórták volna meg. A harc piacán a tévelygők országának sze
rencsétlen, nehézkes járású szpáhijai egy időre elvegyültek az áldott végű iszlám népének seregé
vel és vásároztak egymással. Hogy megszőjék a vértanúság díszköpenyének szövetét, melyet a ma
gasztos és dicsőséges isteni elrendelés szabója szab ki a végzet ollójával a boldog mártíroknak, [az 
akindzsik] a harc műhelyében lándzsáikat vetülékfonallá, kardjukat pedig láncfonallá tették. 

A szerző török verse: 
A végzet szabója ruhákat szabott aznap, 
Hogy a vértanúkat abba öltöztesse, 
Tű volt a nyíl és gyűszű a sisak 
A kard olló volt és bánatos könny. 

Miközben a rejtőzködő szentekf ily módon harcoltak és az ellenségeskedés fonala nyúlott és 
húzódott, az erdélyi sereg térdre kényszerítette Isza béget: rárontott, karddal és dárdával megtá
madta. Ez a szerencsés gázi vértanúságot szenvedett Isten útján: a csatatéren fehér szakállát piros
tarkára festette a vér; az ütközet tüzének hevétől és forróságától szomjazó lelke a mártíromság 
Kevszer-ízü8 borával telt meg. 

Mikor először Isza bég a gázikkal támadásba lendült, Bedros bánt, Erdély bégjét ledöntötték 
lováról és hadoszlopát szétszórták. Ekkor ellenük fordult a fajtalanok nemzetségéből való, Nodzs 
Antal nevű nemtelen és halálra szánt gyilkos és keményen harcolva megmentette azt a gonoszte
vőt. [Nodzs Antal] maga esőfelhőként acélköpenybe burkolózott, kivonta tündöklő fényű kardját, 
leszállt a földre és lovát neki [Bedrosnak] adta. Amint azt a kártevőt lóra segítették, számos [török] 
lovast kényszerítettek lováról leszállni, s úgy hasítva fel kardpengékkel a fejüket, mint az írótollat, 
összehajtogatták [végzetük] defteréit. Ahogy Isza bég elesett, kísérete széjjelszóródott; ahogy eltá
vozott a fej, nem tarthatott ki és megroggyant a láb. 

A szerző török párverse: 
Valóban, a láb támasza a fej: 
Ha lehull a fej, nem tart ki a láb. 

Eközben Malkocs-oglu a maga ellenfelével, Baszrabával csapott össze, s a csatatéren harci ko
sokként akaszkodtak össze és döfködték egymást. A viadal hegycsúcsának ez az éles mancsú pár
duca visszafelé szorította és hátraarcra kényszerítette azt a szégyen és gyalázat folyójában araszoló 
rákot [ti. Baszrabát]; szétszórta a vele lévő bajkeverőket, szélnek eresztette a nyomorultak kitartá
sának csepűjét, és legtöbbjüket a pokol tüzére küdte acélos kardjával. De Mihál-oglu Ali bég ész
revette, hogy a Kinéz Pavlinak mondott hitetlen gonosz hadoszlopa vashegyre hasonlít, s azok a 
nehéz horgonyt kivetett, konok képű, győzedelmes és bódult hitetlenek úgy néznek ki, mintha 
mandulafenyő és platán nőtt volna ki ott, ahol álltak. 

A misztikusok láthatatlan lényei, akik - hierarchikus rend szerint - az élőlények sorsát irányítják. 
8 Paradicsomi folyó neve. 

Nagy Antal, akit - mint fentebb is jeleztük - egyelőre nem tudtuk azonosítani. 
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Perzsa párvers: 
Mintha démonok sorakoztak volna, 
Vagy mintha fák nőttek volna ki a földből. 

[Ali bég látta, hogy] a roham szelével nem tudja kitépni és kimozdítani helyükről azokat az acélba 
bújt ördögfajzatokat, s nem vállalkozhat arra, hogy a fáradt, kimerült és felbomlott akindzsikkal meg
ütközzék velük. Ezért nem kapta el és ragadta meg ellenfelét, hanem úgy tett, mint ha kezet nyújtana 
neki, majd visszahúzódott és elment a csatatérről; de ezzel nem tudta megbontani a gonosz szándékú 
hitetlen sorait, mert az, attól félvén, hogy tőrbe csalja és cselt vet neki, nem vette üldözőbe. Ahogy Ali 
bég visszavonult és elment csapataival, Bedros bán pedig bevégezte Isza bég dolgát, az erdélyi sereg 
és Kinéz Pavli serege közrefogta Malkocs-oglu oszlopát; a gázik két nagy tömegű csapat harapófogó
jába kerültek: mindkettő olyan volt, mint a hatalmas hegy. „Két macska már lelki izgalom egy orosz
lánnak". Mivel lehetetlen volt, hogy öt-hatezer, fegyvertelen és felszerelés híján lévő, csupasz 
akindzsi szembeszálljon húszezer, jól felfegyverzett és ellátott, erős hitetlennel, kelletlenül szétszéled
tek és elmentek; mivel nem volt már erejük ahhoz, hogy útját állják ennek az üvöltő folyónak, vagy 
inkább örvénylő tengernek, melyet nem lehetett ágyából eltéríteni, a próféták hagyományos útjára tér
ve a menekülést választották az elviselhetetlen helyzet miatt. A legsúlyosabb holmikat elhányták és 
eldobálták; könnyűek lettek, mint a szél, és elfutottak. 

Bár az akindzsik zsebei úgy telve voltak ezüsttel és arannyal, mint a tavaszidő nárcisszal és 
bimbókkal, kezük és markuk oly üres és terméketlen maradt, mint őszidőn a mandulafenyő és a 
platán. Bár vágyaik kongó serlege és kívánságuk üres erszénye megtelt és a zsákmányolt kincs mé
zének íze megédesítette szájukat, a vereség mérges fullánkjának keserétől boldogságuk szomorú
ságra fordult. 

A szerző török verse: 
Bármilyen fiút táplált a földanya, 
Mióta dísze lett e szerencsésnek a lét bölcsője, 
Végül ajkait méreggel keseríti meg, 
Még ha előtte tejjel és mézzel eteti is. 

A gázik azon a síkon hadijátékot játszván elvesztették a játszmát és néhány ezer bajtárs vagy 
fejét hagyta a csatamezőn, vagy fogságba esett. A többiek forgószélhez hasonlatos és világjáró 
arab paripáikon nekivágtak a mezőknek, elmentek, kijutottak Havaselvére, és kimentették a harc és 
a küzdelem örvényében forgó testüket. Aki a háború ostábláján játszik, egyszer nyer, egyszer ve
szít. Aki a háború és a harc vadászmezején járkál, néha zsákmányt ejt, néha őt ejtik zsákmányul. 
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II. 

Egy szász résztvevő beszámolója a kenyérmezei ütközetről 

A kenyérmezei csatáról eddig egyetlen egykorú vagy közel egykorú „keresztény" be
számoló került elő, amelyet egy, minden jel szerint a csatában részt vett szász szemtanú 
vetett papírra, s amely kéziratos másolatokban terjedt a kortársak között. Az itt közölt 
változat pl. olyan konvolútumokban maradt ránk, amelyek a XV. század utolsó harmadá
nak törökellenes küzdelmeiről (főleg stájerországi betörésekről) tartalmaznak rövid hír
adásokat: „enthält zeitgenössische Copien von sog. »Zeittungen« oder »Hofmären«, die 
sich auf die Türkengefahr beziehen" - írja róluk F. v. Krones: Kleine Beiträge zur 
mittelalterlichen Quellenkunde... III. Zeitungen von der Türkennoth aus dem 15. 
Jahrhundert. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 7 (1886) 
261-264. o.Nr. 2. 

A forrást már az első világháború előtt felfedezte a müncheni Staatsbibliothek kéz
iratgyűjteményében Ion Ursu kiváló román történész, aki ki is adta a szöveget: /. Ursu: 
Descrierea bätäliei de pe Câmpul Pânii de lângâ Orâprtie (1497 Oct. 13). Revista pentru 
istorie, archeológie pi filológie 14 (1913 [1914] 147-150. o. E kiadás azonban sajnálato
san kevés figyelmet keltett. 

A kézirat - szemmel láthatóan egykorú, kalligrafikus írással - két példányban maradt 
fenn Münchenben: 

1. Cgm 331/9. ff. 71r-72v. Egykorú címe: Ein andere tat, dy Cristen den Sig. 
2. Cod. Lat. 14 668 ff. 59r-62v. Az előzőtől eltérő írással, ám betű szerint megegyező 

címmel (F. v. Krones leírása erre a kötetre vonatkozik). 
A beszámoló újrakiadását az tette szükségessé, hogy Ion Ursu megmagyarázhatatlan 

kihagyásokkal tette közzé az 1. számú szöveget. Kiadása azt a benyomást kelti, hogy az 
írás egyes pontokon (pl. fakulás vagy ázás miatt) olvashatatlan, jóllehet az eredeti meg
tekintésekor az első pillantásra látható, hogy a szöveg sértetlen és könnyedén olvasható. 
(Megjegyzendő, hogy a kihagyásokban nem tudtunk tendenciát felfedezni.) 

Az alábbi kiadás az előző változatot követi, s betűs jegyzetekben utal az eltérő sze
mélynév-alakokra. Mind a német szöveg megfejtésében, mind pedig a fordítás ellenőrzé
sében nyújtott segítségért hálás köszönettel tartozunk a frissiben az MTA levelező tagjá
vá választott Vizkelety Andrásnak (MTA Irodalomtudományi Intézet, Fragmenta 
codicum in bibliothecis Hungáriáé kutatócsoport). Köszönjük Varga J. Jánosnak (MTA 
Történettudományi Intézet), hogy a kéziratokat Münchenben számunkra felkutatta és ró
luk xeroxmásolatot készíttetett. 
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[71r] An Sambstage vor Sannd Kolmanns 
tag Sind komen dý Türgken Inn das Lannd, 
das mann Nennett Sybenbürgen, mit einem 
Wäschn, der ist gewesen des turrgischen 
kaysers Rate mit namen Eschenpeck,3 vnd 
mit annderen zue den Hauptläwtten Ainer 
genantt Albeck,b der ander Scwenden beg,c 

die da die öbristen Nawbttläwtt Inn der 
Türrgkey sind gewesen vnd haben mit Inen 
pracht fünnffundviertzigk tawsentt Turgken 
vnd Wallachen, Vnd als sy komen sind Inn 
das Lanndtt, Da hatt der öbrist Haupttmann, 
der vorgemeltt Wascha ausgeschicktt auff 
den Prandtt, vnd haben verprenntt vil 
märktt vnd dörffer, Den anndern Tage hatt 
ausgeschicktt der Albeck sein Volck, die 
haben auch prenntt, vnd was Sy haben 
mügenn 
[71v] erraichen vnd vahen,d die haben sy 
geuangen, Den dritten Tag hatt ausge
schicktt der dritt Haupttmann sein volck, 
die haben auch geprenntt vnd gefangen, was 
sy haben mügen erraichen6 vnd sy haben 
nicht vil manner mugen vahen, wann yeder-
man ist geflohen zue dem Wattischwan/ 
Doch dannach So haben dy Türrgken vil 
knaben vnd frawen gefangen, Inn den 
Tzeitten hatt Wattischwan geschikt, das 
gemayn Volck inn dye wäld vnd hatt lassen 
verhagken die weg vnd schleg, vnd hatt 
enpotten dem Knysschipauls vnd dem 
Dyspotten vnd dem tzyr ain Jachsy,h das sy 
paid komenn vnd hellffen retten das 
Lanndtt. An dem vierden Tag, das ist an 
dem heiligen Sandt Kolmans tag Ist der 
Wattischtvann vnd Knyschipaul mit irem 
Volck tzogen in den wald gegen den 
türgken vnd haben daselbs geordnett Ire 
hawffen. Vnd haben dy vorgemelten 
Haupttläwtt auff des künigs Teyl ein yeder 
sein here fúr sich selbs gehabtt, Auch haben 
vnnsers herren des künigs volcks auch 
yeder am aigen here gehabtt, Vnd diweyl 

a Essembegh 
Alawegh 

c Schwenderwegh 
Was sy erlangen haben mögen denselben Tag 

e was sy desselben Tags haben mögen erraichen 
fWätrisstfan 
8 Knyesy paul; a jelzett rész a másik változatból 

vnd dem Dispoten vnd den zwaien Jäghsten 

[71r] A Szent Kálmán napja előtti szomba
ton jöttek be az Erdélynek nevezett tarto
mányba a törökök egy basa (vezetésé)vel, 
aki a szultán tanácsosa volt és Isza bégnek 
hívták, meg más főemberekkel, az Ali bég 
nevezetűvel, továbbá Iszkender béggel; 
ezek Törökország legrangosabb főemberei 
voltak, és negyvenöt ezer törököt és vlachot 
hoztak magukkal. Midőn a tartományba ér
keztek, a főparancsnok, az említett basa ki
küldte (embereit) dúlni, akik sok mezővá
rost és falut felégettek. 

Másnap Ali bég küldte ki népét, akik 
ugyanúgy gyújtogattak, és elragadtak min
dent, amit csak 

[71v] elértek és találtak. 
Harmadnap a harmadik főember küldte ki 
népét, akik hasonlóképpen lángba borítottak 
mindent és elraboltak mindenkit, akit csak 
értek; s jóllehet kevés férfit tudtak össze
szedni, mert mindenki Báthori Istvánhoz 
menekült, a törökök mégis számos gyereket 
és asszonyt ejtettek foglyul. 

Báthori István még idejében az erdőbe 
küldte a köznépet, bevágatta az utakat és az 
átjárókat, s megkérte Kinizsi Pált, a despo-
tát és a cárt, az egyik Jaksicsot, hogy jöjje
nek mielőbb, és segítsenek megmenteni a 
tartományt. 
A negyedik nap, azaz Szent Kálmán napján 
Báthori István és Kinizsi Pál hadnépükkel 
az erdőbe vonultak a törökök ellen, és ott 
rendbe állították csapataikat. 

Az említett főemberek a király részéről 
mind saját haddal rendelkeztek; nemkülön
ben király urunk népének is külön csapata 
volt. 
S miközben Kinizsi Pál az egész sereget 

Kinizsi Pál nevétől kezdve hiányzik. 
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der Knyschipaul die hawffen all geordnett 
hatt. Da ist komen ain Türrgk mit einem 
grossen dester, das ist auff täwttsch' ain 
guldener huett, vnd hatt dem Knyschipaul 
vnder das Anttlutz gespürtztt. Darnach ist 
komen der vorgenantt Türgk Inn das 
Wattischwan Hawffen vnd hatt für den 
geherzügtt, Darnach ist er komen zue dem 
Dispotten vnd hatt In auch angeritten, Also 
ist derselbig türrgk komen zue vnnsers 
herren des kunigs volck, Da ist Ainer aus 
demselben Hawffen gerytten vnd hatt ym 
mit dem Sper nachgeeyltt. Also hatt der 
türgk dem cristen das Sper oder Spiess 
ganntz abgehawett, Vnd der crist ist der 
türrgken nachkomen, vnd hatt In bey dem 
Golier begriffen vnd hatt ausgetzogen sein 
Tylitz vnd hatt dem Türrgken sein haubtt 
abgeschlagen, Den hatt der crist mit dem 
schwertt aufgehebtt, vnd das Gollde hatt 
gewegen achtt hunndertt guldin. Darnach 
sind dy hawffen auff bayd seytten zusamen 
komen vnd haben gefochtten von ainem Bis 
auff fünnffe, Also das die Cristen, dy 
[72r] Türrgken Inn dy fluchtt prachten. Aber 
in dem Schlahten ist dhainem nicht herrtter 
gelegenn, dann Wattischwann vnd hett der 
Knyschipaul mit seinen hawffen nichtt 
gegen dem Wattischwan gestritten, So wäre 
Wattischwan mit allen seinen volck nyder-
gelegtt worden, Da spricht der Knyschipaul, 
Er seye sein Lebtage, nye in einem Streytt 
gewesen, Da die veindtt als vest sein 
gestanden, Als der Eschempeck mit seinem 
vann gestanden ist als ein veste mawr,J Aber 
alspald derselbig Eschenpeck ist verwunndtt 
worden, vnd der Knyschipaul hett 
nydergelegtt,k da hatt yeder Turgk geben dy 
fluchtt, Item es sind gewesen Wälachen bey 
vier oder fünnff tawsentt fuesknechtt, 
dieselbigen haben gar vast vnd sere ge
stritten vnd vil gemayns Volcks erschlagen, 
als ich vernyme, Wann ain yeder Walach 
hatt ain Spyes mit zway furckeln gehabtt, 
den satztt er fur sich vnd der annder 
gesgeleichen vnd machten als ein guetten 
Zawnn vmb sich Aus demselbigen schussen 
sy vnd sy haben auch mit dem schiessen 
grossen schaden getan, Darnach ist vnder 

1A másik változatban: ist chumman ain Turck mit 
J alls ain vesste Stainmaur 
k Aber allspald derselb Essembegh ist wundet 

niedergehackt sein Fan. 

felállította, odajött egy török, aki nagy 
destert, vagyis magyarul aranyos süveget vi
selt, s arcul köpte Kinizsi Pált. 

Azután a mondott török Báthori István csa
patáhozjött, és őt is leköpte. 

Majd a despota felé fordult és odalovagolt 
hozzá is. Midőn ez a török király urunk né
péhez jött, kivált egy lovas ebből a csapat
ból és utána eredt a dárdájával, 

A török kiütötte a dárdát vagy lándzsát a ke
resztény kezéből, de az utolérte, gallérjánál 
fogva megragadta, kivonta a kardját, a török 
fejét levágta s a kardjával felemelte; az 
arany(os süveg) nyolcszáz guident ért. 

Ezután mindkét oldalon összecsaptak a se
regek, és egytől öt [óráig]ig harcoltak, ami
kor is a keresztények 

[72r] megfutamították a törököket. A csatá
ban pedig senkit sem szorongattak meg job
ban, mint Báthori Istvánt. Ha Kinizsi Pál a 
csapatával nem tört volna Báthori István 
felé, akkor Báthori Istvánt egész hadnépével 
együtt legyőzték volna. 
Azért mondja Kinizsi Pál, hogy még soha 
életében nem vett részt olyan csatában, ahol 
az ellenség oly szilárdan állt volna, mikép
pen Isza bég állott kemény falként a maga 
zászlóaljával. 
Ám amikor Isza bég megsebesült és Kinizsi 
Pál már-már legyőzte volna, az összes török 
menekülőre fogta. 
Hasonlóképpen volt vagy négy-ötezer vlach 
gyalogos, akik, miként hallom, nagyon ke
ményen harcoltak, és sok köznépet levág
tak; ugyanis mindegyik vlach egy lándzsát 
és két vasvillát hozott magával, melyet ma
ga elé szegezett, a másikat nemkülönben, s 
ekképpen jófajta kerítést vontak maguk kö
ré. Ebből dobáltak kifelé, és a lándzsákkal 
nagy veszteségeket okoztak. 

Azután a vlachok csapatába páncélos gya-

ainem gulden Huet 

worden, do ist er geflohen und der Knyesy paul hat 
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den selbigen Hawffen der walachen 
Fuesknechtt komen am geraysiger tzeug, 
der hatt Sy zertrennth vnd auch all ershla-
gen worden. Item bey dem Tag ist gewesen 
dy Kreyd In dem Namen gottes vnd Sanddtt 
Ladislaw1 vnd Inn der nacht da man sy hatt 
getayltt ist gewesen ain andren Kreyd, Item 
es hat geschicktt der Knyschipaul vnnserem 
Herren dem kunig, da man hat geeyltt ain 
türrgken. Derselb türrgk, hatt wol als 
hunderten die haubt abgeschlagen, Wan ain 
crist oder zehen"1 hinder In komen sein, So 
hatt er auff die Seytten gehagktt vnd hatt all 
Spies den Cristen zerhagktt. Vnd ist dannen 
In der Nacht Komen, wann es ist Stick-
winster gewesen vnd wann eswäre lennger 
vmb zwuo stund tag gewesen, So wäre 
kaain Turrgk dauon komen, Item an der eyl 
hatt einer den türrgken, der sich, als vast 
gewert hatt, durchrenntt, Vnd der knecht ist 
komen zue seinem herren Jachsy" vnd hatt 
vns gesagt, wie er den türgken habe 
erch lagen, Da hatt der Jachsy dem knecht 
das haubtt 
[72v] wollen abhawen wmb ein Lüge, wann 
Jacksy hatt nicht gedachtt, das der knecht 
gegen einem sollichen türrgken törste 
vechtten0 Auch hatt man gefangen ain 
türrgken,p der hatt gesagtt, wie der Alba-
gistvrq wunndt seye worden vnd mitt seiner 
gürrtteln zeugepunnden, wann die türrgken 
fueren gürrtteln, als die praytten Hanndt-
tucher/ Item an Freitag nach Sannd Kol-
mans tag hatt mann der Albagisthar1 

gefunnden tod in einem Wald, also hatt man 
ym den Hals abgeschlagen, vnd hatt das 
Haubtt für den Wawttistwan vnd Knyschi
paul prachtt, Item der Eschenpeck ist 
erschlagen worden1 vnd annder vil guetter 
Haubttlawtt der türrgken, Item des Eschen-
peckens sun ist gefangen worden, vnd der 

logság nyomult be, szétszórta őket, s vala
mennyien elestek. 

Azon a napon a csatakiáltás volt: „Isten és 
Szent László nevében", éjjel aztán, midőn 
(a vlachok) sorait felbomlasztották, újabb 
harci kiáltást hallattak. Kinizsi Pál (üzene
tet) küldött király urunknak, mikor üldöző
be vettek egy törököt. 
Ez a török mintegy száz ember fejét vágta 
le. Mikor mögéje került egy vagy tíz keresz
tény, oldalt vágott és valamennyiük lándzsá
ját eltörte. 

Eközben leszállt az est sűrű sötétséggel, s 
ha a nap két órával hosszabb lett volna, egy 
török sem menekült volna meg. 
Üldözés közben az egyik katona keresztül
döfte a törököt, aki nagyon keményen véde
kezett. A katona pedig urához, Jaksicshoz 
jött, és elmondta nekünk, miképpen vágta le 
a törököt. Akkor Jaksich a katona fejét 
akarta venni 

[72v] a hazugságért, mivel nem hitte, hogy a 
katona egy ilyen török ellen harcolni merne. 

Elfogtak egy törököt is, aki elmondta, mi
ként sebesült meg Albagisthar, s hogyan 
kötözte be magát övével, ugyanis a törökök 
a törölközőhöz hasonló széles övet visel
nek. 
A Szent Kálmán napja utáni pénteken 
Albagisthart holtan találták az erdőben, 
amikor is elmetszették a nyakát, és elhozták 
a fejét Báthori Istvánnak és Kinizsi Pálnak. 
Hasonlóképpen levágták Isza béget és a tö
rökök sok jó főemberét. 

Isza bég fiát elfogták, nemkülönben Alar 
Alkant és sok törököt, kiknek száma nem 

in den Namen des Gottes vnd Sant Lasla 
m oder drey 
n Jäghsthn 
° das der Knecht torsst gegen eynem solchen rittermässt n 
p Damach alls vber ain Stund hat man gefanngen ainen Turcken 
q Allabegh 
r hab im sein Wunden zwgepundten mit seinen Gurttel, wann dy Turcken fürten Gürten alls dy praiten 

Hadttuechen 
s den Allabegh 
1 ist erstochen worden 
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Alar[?] Alkann" vnd vil Türrgken der Zall 
man nicht ways, Wan man suechet noch dy 
Tiirgken inn dem wälden vnd in den pergen 
Aber die Ross, die man aufgefanngen hatt, 
die hattman In geschrifftt pracht, der ist bey 
dreyssigk tawsentten gewesenn Item auff 
des Kunigs teyl ist erschlagen worden als 
bey dreytawsentt mannen vnd der ist gewe
sen bey tawsentt Spiessernn. Es sprichtt 
Knyschipaul, das er am gantzen tag nicht 
hab mügen vmbreytten die wallstatť vnd 
Lager des Volcks.w Die Turgken haben 
auch bey In gehabtt Püchsen vnd haben inn 
willen gehabtt Stett vnd Schlösser zuge-
wynnen Vnd haben Inn dem vorgenanten 
lannd wollen behawsen. Es hatt auch am 
Pawr gekaufft drey Türrgken vmb ain 
halben Guldinx vnd hatt zusamen geuodertt 
vil trabanten vnd ander jung Lawtt ain 
guette Menigy vnd ist ausgangen mit dem 
Volck vnd mit den drey türgken, Vnd hatt 
sy gefuertt vnder menig des volcks, das 
einem yeden ain Gedächtnuss wäre, das 
man drey türrgken vmb ain halben Guldinz 

geben hab bey Kunig Mathias Zeitten, 
darnach hatt er In dy Hawptt abgeschlagen 
Dy Türrgken haben mer dan zwayhundertt 
dörffer ausgepränntt. Die Flucht ist 
geschehen bey einem Dorff hayst Laure etc. 
Anno etc. septuagesimo Nono. 

ismeretes. Még most is kutatnak törökök 
után az erdőkben és a hegyekben. Ám a 
befogott lovakat jegyzékbe vették - mintegy 
30 000-et számláltak össze. 

A királyi oldalon is elesett vagy három ezer 
ember, köztük mintegy ezer lándzsás. 

Kinizsi Pál azt beszéli, hogy egész nap nem 
volt képes körüllovagolni a csatateret és a 
hadnép táborát. 
A törökök ágyúkat is hoztak magukkal és az 
volt a szándékuk, hogy (különféle) város
okat és kastélyokat foglalnak el, és befész
kelik magukat a fent említett tartományba. 
Egy paraszt fél guldenért három törököt vá
sárolt, kíséretül sok darabontot és egy csa
pat fiatal embert kért melléjük, és kivonult 
ezzel a néppel meg a három törökkel. 

És körbevitte őket a hadi nép tömegén, 
hogy emlékezetébe vésse mindenkinek: Má
tyás király idejében fél guldenért adtak há
rom törököt. Ezt követően fejüket vette. 

A törökök több mint kétszáz falut égettek 
fel. A menekülésre a Laure nevű falunál ke
rült sor stb. Az [14]79. évben stb. 

u des Allabec hen son ist gefanngen 
v dy Walzstat 
w vnd achtt sy wol zwei meil wegs lanck vnd prait ligt das Void obereinander, alls dy Traidgarben. Sy 

Haben auch darhin mer dan líc Dörffer ausgeprennt. 
x vmb I Gulden 
y hiányzik: am guette Menig 
z umb I Guldin 
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Ferenc Szakoly - Pál Fodor 

THE BATTLE AT KENYÉRMEZŐ, 13 OCTOBER 1479 

The battle at Kenyérmező has been treated in a row of studies but neither the background of the Ottoman 
Incursion nor the course of the battle can be considered as satisfyingly known. Having surveyed the 
contemporary international relations the authors came to the conclusion that the Ottomans partly purposed to 
put an end to the Hungarian influence in Wallachia with the 1497 incursion, partly wanted to take vengeance 
for the 1476 Hungarian assault against Serbia. 

The authors of this study give a detailed picture of the organization and command of the Ottoman and 
Hungarian border defence system. The defence system on the Hungarian side was rearranged just during the 
months before the battle with establishing the function of the Captain of the Lower Parts. The effectivity of the 
new structure was proven first in the battle at Kenyérmező. 

It has been general practice in the special literature to describe the battle according to Antonio Bonfini's 
Hungarian history. The authors however, with the use of all attainable (Hungarian, European and Ottoman) 
sources reconstruct the events in a radically different way. Their most important statement is that Pál Kinizsi, 
Captain of the Lower Parts and Count of Temes was present at the battle from the very beginning and the 
assertion that he arrived in the last minute to turn the course of the events is false. The effectives and losses of 
the two armies have also been exaggerated in former researches; in the opinion of the authors the Hungarian 
losses could have been 3 000 and about 6 000 at the side of the Ottomans. 

Ferenc Szakoly - Pál Fodor 

LA BATAILLE DE KENYÉRMEZŐ, LE 13 OCTOBRE 1479 

Les auteurs, après avoir examiné les circonstances internationales de l'époque, arrivent 
à la conclusion suivante: avec l'attaque de 1479, les Ottomans avaient un double but. Ils 
désiraient mettre fin à l'influence des Hongrois sur la Valachie, et, en même temps, les 
Ottomans voulaient se venger de l'attaque hongroise de Serbie de 1476. 

Puis, les auteurs présentent dans la détail la structure et le système de direction de 
l'organisme de protection des frontières ottoman et hongrois. La protection du côté 
hongrois avait été significativement réformée juste dans les mois précédant la bataille, et le 
poste du Capitaine des Parties Inférieures avait été créé. L'efficacité de la nouvelle 
structure s'était présentée pour la première fois juste dans la bataille de Kenyérmező. 

La littérature spéciale de la questione a l'habitude de décrire la bataille uniquement à 
la base de l'oeuvre d'Antonio Bonfini sur l'histoire hongroise. Les auteurs de l'étude 
présente utilisaient au cours de leur travail toutes les sources (hongroises, européennes, 
turques) accessibles, et ils reconstruisent les événements d'une façon radicalements 
différente. Leur constatation la plus importante est la suivante: Pál Kinizsi, le capitaine 
des Parties Inférieures, le comte de Temes a participé à la bataille à partir du début, et la 
thèse, selon laquelle Kinizsi serait arrivé après une longue marche et aurait tourné le 
résultat du combat au dernier moment paraît être une allégation fausse. Les effectife et les 
pertes des deux côtés avaient été également exagérés jusqu'à présent: selon les auteurs le 
nombre des tués hongrois pouvait être de 3 000, le nombre des morts ottomans pouvait 
être de 6 000 au maximum. 
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Ferenc Szakály - Pál Fodor 

DIE SCHLACHT VON KENYÉRMEZŐ, 13 OKTOBER 1479 

Zwar haben sich schon mehrere Studien mit der Schlacht von Kenyérmező beschäftigt, können wir 
trotzdem nicht behaupten, daß wir den Hintergrund des osmanischen Einfalls, oder den Ablauf des Gefechts 
ausreichend kennen. Die Autoren sind nach dem Überblick der frühen internationalen Beziehungen zur 
Konsequenz gelangt, daß die Osmanen mit dem Angriff von 1479 einerseits dem Einfluß der Ungarn in der 
Walachei Schluß machen und sich andererseits für den ungarischen Angriff in Serbien aus dem Jahr 1476 
rächen wollten. 

Danach stellen sie den Aufbau und das Führungssystem der ungarischen und osmanischen Grenzwehr-
Organisation vor. Die Verteidigung der ungarischen Seite war gerade in den Monaten vor dem Gefecht 
bedeutend umstrukturiert worden: es entstand die Funktion eines Oberkapitäns für die Unteren Teilen. Die 
Effizienz der neuen Struktur zeigte sich erstmals gerade im Gefecht von Kenyérmező. 

Die Fachliteratur stellt die Schlacht voll und ganz im Lichte der einschlägigen Teile der ungarischen 
Geschichte von Antonio Bonfini dar. Die Autoren rekonstruieren die Geschehnisse unter Verwendung aller 
erreichbarer (ungarischer, europäischer, türkischer) Quellen von Grund auf anders. Ihre wichtigste Feststellung 
ist, daß Pál Kinizsi, Oberkapitän der Unteren Teile, Gespan von Temes, an der Schlacht von Anfang an 
teilgenommen hatte. Die Behauptung, daß er nach einem langen Marsch erst in letzter Sekunde angekommen 
das Gefecht noch umgedreht hätte, ist also falsch. Das Aufgebot und der Verlust beider Hälften wurde von den 
bisherigen Forschungen auch übertrieben dargestellt, die Autoren vertreten die Meinung, daß die Zahl der 
Gefallenen höchstens 3 000 auf ungarischer und 6 000 auf osmanischer Seite hätte gewesen sein können. 

Ференц Сакай - Пал Фодор 

БИТВА ПРИ КЕНЬЕРМЕЗЕ, 13 ОКТЯБРЯ 1479 ГОДА 

Битва у Кеньермезе рассматривалась уже в целом ряде научных статей, и все же нельзя утверждать, 
что нам удовлетворительно известны как исторический план эпохи вторежния османской армии в 
Венгрию, так и протекание этого сражения. Авторы статьи, давая обзор международных отношений 
той эпохи, приходят к выводу, что османские правители намеревались, во-первых, положить конец 
валахскому влиянию венгров, а во-вторых, хотели отомстить за венгерское наступление в Сербии в 
1476 году. Затем авторы детально показывают построение венгерской организации по охране границ и 
систему её управления. Оборона венгерской стороны была существенно реорганизована как раз в 
месяцы, предшествовавшие битве, за счет создания поста командующего Нижких Провинций. Эффек
тивность новой структуры проявилась впервые как раз в битве при Кеньермезе. 

Эту битву специальная литература обычно единозначно изображает на основании соот
ветствующих описаний венгерской истории Антонио Бонфини. Авторы настоящей статьи, используя 
все достигаемые (венгерские, европейские, турецкие) источники, реконструируют события, радикально 
отклоняясь от этого принятого уже подхода. Самым важным заключением, сделанным ими, является 
то, что Пал Кинижи командующий Нижних Провинций, темешский ишпан, с самого начала принимал 
участие в битве, и неправильно утверждение, что после длительного похода, прибыв в последний 
момент, он якобы переломил ход и положение битвы. Проводившиеся до сих пор исторические 
исследования также преувеличивают численные контингенты и потери обе их сторон: по мнению 
авторов статьи, потери венгерской стороны составляли не более 3 000 человек, а у турок они достигали 
возможно 6 000 человек. 
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ÁGOSTON GABOR 

A HÓDÍTÁS ÁRA 

A magyarországi török végvárak őrsége, fenntartási terhei 
és a tartomány pénzügyi helyzete 

Az oszmán birodalom provinciáiban állomásozó katonaság alapvetően két részből 
állott: a végvárakban állomásozó várkatonaságból, valamint a tartományban élő szpáhi-
katonaságból és az általuk kiállított dzsebelükből. A végváriak zömét eleinte készpénzzel 
fizették, de készpénzből már a XVI. század elején is kevés volt, s a zsoldfizetés már ak
kor is akadozott, kivált az újonnan meghódított területeken. A kairói katonák például már 
1519-ben elégedetlenkedtek a rendszertelenül és késve érkező zsold miatt.1 A Porta ezért 
a birodalom végvári katonaságának közel harmadát már 1527/28-ban sem készpénzben, 
hanem a vár körüli területeken, vagy távolabbi vidékeken lévő szolgálati birtokok jöve
delmével, ún. zsold-timárral fizette.2 Magyarországon a szpáhik és az általuk kiállított 
dzsebelü-katonaság, az itteni török uralom sajátosságai miatt, szinte kivétel nélkül a vá
rakba vonult vissza. Mivel a felsorolt egységek közül a zsolddal fizetett várkatonaság lét
számára, illetve e katonaság zsoldterheire maradt fenn a legtöbb számszerű adat, tanul
mányom csak erre a zsoldos végvári katonaságra, az ő fizetésükhöz szükséges zsoldter-
hekre, illetve e zsoldtehemeknek a helyi jövedelmekhez viszonyított arányára terjed ki. A 
zsold-timárokat, illetve a szpáhi- és dzsebelü-katonaság költségeit röviden elintézhetjük 
azzal, hogy azok ellátását (legalábbis zömmel) a magyarországi, vagy igazgatási szem
pontból ide csatolt területeken kiosztott szolgálati birtokok jövedelmei fedezték. 

A tanulmány első részében röviden áttekintem azokat a forrástípusokat, amelyekből a 
magyarországi török zsoldos várkatonaság összlétszáma hozzávetőleges pontossággal 
megállapítható. Segítségükkel mind a XVI., mind pedig a XVII. századra igyekszem ösz-
szesítő adatokat és becsléseket adni a magyarországi török végváriak létszámára vonat
kozóan. A tanulmány második részében a várak fenntartási költségeit vizsgálom. Ebben a 
részben a fő hangsúlyt a készpénzkiadások zömét kitevő zsoldra helyezem, majd az 
egyéb kiadások címszó alatt röviden szólok az élelem- és hadianyagellátásról, illetve a 
várak építési és javítási költségeiről. 

* 

Miután Szulejmán szultán 1541-ben elfoglalta a Magyar Királyság fővárosát, Budát, 
azt az újonnan létrehozott első magyarországi vilajet központjává tette, s kinevezte élére 
az első budai beglerbéget, Szulejmán pasát. Az oszmánok Magyarországon is a Balkánon 
már jól bevált módon akartak berendezkedni. Próbálkozásuk azonban csak részben járt 

André Raymond: Soldiers in Trade: The Case of Ottoman Cairo. British Society for Middle Eastern 
Studies Bulletin 18:1 (1991) 17. o. 

" Ömer Lütji Barkán: H. 933-934 tarihli Bütce ve Ekleri. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi 
Mecmuasý (ÝUÝFM)l5:l-4. (1953-54) 282. o. 
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sikerrel. A magyarországi tartomány százötven esztendőn keresztül megmaradt annak, 
aminek már 1541-ben is látszott: a birodalom legészakibb végvidékének, állandó háborús 
övezetnek, ahol a nagyszabású hódító kísérletek egymás után vallottak kudarcot, s ahol 
minden talpalatnyi földért keservesen meg kellett küzdeni.3 

Az új tartomány megszervezése nem kis fejtörést okozhatott az oszmán adminisztrá
ciónak. Az a keskeny Duna-Tisza közti sáv ugyanis, amelyet a törökök 1541-ben a ma
gukénak mondhattak, nem volt elegendő egy új vilajet kialakításához. Ezért a Buda kör
nyékén szerveződő budai és a viszonylag közeli székesfehérvári szandzsák mellett olyan 
távoli szandzsákokat is a budai beglerbég alá kellett rendelniük, mint a szendrői, a 
zvorniki, az aladzsahiszári, a vulcsitrini, a pozsegai, a szegedi, az eszéki vagy a mo
hácsi.4 így történhetett, hogy az első két budai beglerbég Budához legközelebb levő 
hász-birtokai is több mint 200 kilométernyi távolságra feküdtek a tartomány központjá
tól. A magyarországi török területek terebélyesedésével azután egyre több, már az ország 
területén kialakított új szandzsákot csatoltak a budai vilajethez, s a budai beglerbégek 
birtokai is egyre közelebb kerültek állomáshelyükhöz.5 

A frissen meghódított terület védelmére a budai várba már 1541-ben 2 653, a pesti 
várba pedig 914 katonát rendeltek. A védelem erősítésére további 4 196 főt vezényeltek 
át Galambócból, Haramból, Szendrőből, Belgrádról, Szalánkeménről, Titelről, 
Péterváradról, Újlakról, Valkóvárból, Eszékről, Gorjánról, Diakóvárról, Pozsegából és 
más várakból, akik közül 2 954 fő még évekkel később is itt szolgált.6 

A budai vilajetben állomásozó, készpénzzel fizetett várkatonaság száma a XVI. szá
zad második felében 10-11 000 fő körül mozgott.7 Hamar kiderült, hogy e nagyszámú 
őrség fizetése igen nagy terheket ró a kincstárra. A törökkori Buda monográfusa, Fekete 
Lajos, Ibrahim Pecsevi török krónikásra hivatkozva már 1944-ben úgy vélte, hogy a bu
dai vilajet csak jelentős isztambuli pénzügyi támogatással tudott működni. A török kró
nikás szerint a hiány fedezésére Egyiptom adóját, állítólag 300 000 aranyat kellett min
den esztendőben Budára hozni.8 Jóllehet az egyiptomi kincstári támogatásról szóló 300 

3 A magyarországi török uralom sajátosságaira 1.: Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. 
Pest, 1864.; Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1976.; wo.: Török berendezkedés Ma
gyarországon. Budapest, 1995.; Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981. 

4 Egy keltezetlen, de vélhetőleg 1543 elejére datálható forrás szerint a következő szandzsákok tartoztak 
Budához: Szendrő, Zvornik, Aladzsahiszár, Vulcsitrin, Pozsega, Szeged, Perini Petri livája, Erdély és Temes
vár. V. ö.: Dávid Géza: A budai beglerbégek jövedelmei és birtokai a 16. században. Keletkutatás, 1991 ta
vasz, 49. o. 4. számú jegyzet. A budai beglerbégség szandzsákjainak egy másik, 1545 januárjából származó 
felsorolásában az alábbi szandzsákok szerepelnek: a budai, a szendrői, az eszéki, a zvorniki, az aladzsahiszári, 
a vulcsitrini, a szegedi, a mohácsi, az isztolni belgrádi (azaz székesfehérvári) és az egri liva. Ez utóbbi szan
dzsák a hatvani és nógrádi szandzsák felállítása után megszűnt, de a hatvani szandzsák egyik - Eger 1596. évi 
elfoglalása előtt készített - összeírásában szintén találkozunk az „egri náhije" néven említett kisebb közigazga
tási egységgel. V. ö.: Káldy-Nagy Gýula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977. 9. o. 17. 
számú jegyzet. 

5 Dávid Géza: i. m. 50. skk. o. 
6 Káldy-Nagy Gyula: i. m. 7. o. 
7 Ágoston Gábor: A magyarországi török Végvárak fenntartásának és ellátásának néhány kérdése. In: Vég

várak és Régiók a XVI-XVII. században. (Szerk.: Petercsák Tivadar-Szabó Jolán) (Studia Agriensia 14.) 
Eger, 1993. 311-330. o. és Hegyi K.: Török berendezkedés... i. m. 86. o. 

8 Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Budapest, 1944. 250. o. és uő: Buda and Pest under Turkish 
Rule. Studia Turco-Hungarica. (Ed. by Gyula Káldy-Nagy) Budapest, 1976. 63-64. o. 
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ezres adatot a magyarországi szakirodalom átvette Fekete Lajostól, ennek a levéltári for
rásokban eleddig kevés nyomát sikerült felfedezni.9 

A budai vilajet a kezdeti években valóban tetemes deficittel zárta az évet. Tranquillus 
Andronicus, Habsburg I. Ferdinánd követe már 1542-ben azt a korábban hallatlan hírt 
hozta Isztambulból, hogy Szulejmán szultán kincstára teljesen üres, a várak őrségét már 
két éve nem tudják fizetni, mivel Buda védelme minden pénzt elnyel.10 1552/53-ban 22 
millió akcsét, azaz 4 410 000 aranyat kellett a birodalom központi kincstárából Budára 
küldeni.11 A budai vilajet váraiban állomásozó 10 328 főnyi őrség évi zsoldja 1558/59-
ben 23 062 862 akcse volt. A vilajet területéről befolyt jövedelem ezzel szemben mind
össze 6 434 578 akcsét tett ki. Bár a jövedelmek a következő 1559/60-os pénzügyi évben 
8 833 839 akcséra emelkedtek, a kiadások még mindig 23 000 000 akcse fölött maradtak 
(23 497 626 akcse).12 A deficit tehát mindkét esztendőben jelentős volt: aranyforintra át
számolva a veszteség 1558/59-ben 225 506, a következő esztendőben pedig 196 828 
aranyat tett ki.13 Másként fogalmazva, a vilajet kincstári bevételei 1558/59-ben a kiadá
soknak csak 28 %-át, a következő esztendőben pedig a 38 %-át fedezték. 

Jóllehet Joachim von Sinzendorf konstantinápolyi Habsburg követ egyik Takáts Sán
dor által jó fél évszázaddal ezelőtt idézett14 jelentéséből már rég gyanítani lehetett, hogy 
az 1570-es évek végére a budai vilajet pénzügyi helyzetében jelentős javulás következett 
be, a magyar történetírás az 1962-ben közzétett török pénztári naplók adataiból mégis ar
ra a következtetésre jutott, hogy a magyarországi török végvárak fenntartása, és általában 
a törökök magyarországi uralma, tetemes ráfizetéssel járt a Porta számára.15 Az egyetlen 
kivétel, amint arra Hegyi Klára nemrégiben felhívta a figyelmet,16 Fekete Lajos egy rövid 
lábjegyzete, amelyben annak a gyanújának adott hangot, hogy a magyarországi tartomány 
deficites jellegét aligha tekinthetjük általánosnak a magyarországi hódoltság egész idejé
re. Szerinte a helyzet már Arszlán pasa beglerbégsége alatt (1565-1566) változhatott: 
„Arszlán pasa 1566-ra a vilajet költségvetését állítólag egyensúlyba hozta, de csak azál
tal, hogy a készpénzzsolddal fizetett katonák számát leszállította s katonái nagy részét 

9 Caroline Finkel: The Administration of Warfare: The Ottoman Military Campaigns in Hungary, 1593— 
1606. (Beihefte zur Wiener Zeitschrift fúr die Kunde des Morgenlandes, Bd. 14) Wien, 1988. 292. o. 

Török Pál: A török birodalom pénzügyei Szolimán korában In: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Év
könyve 2. Budapest, 1932. 77. o. A követjelentés nemrégiben nyomtatásban is megjelent. L.: Austro-Turcica 
1541-1552. Diplomatische Akten des habsburgischen Gesandtschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte im 
Zeitalter Süleymans des Prächtigen. (Bearbeitet von Srečko M. Džaja unter Mitarbeit von Günter Weiß. In 
Verbindung mit Mathias Bernath herausgegeben von Karl Nehring) (Südosteuropäische Arbeiten 95) Mün
chen, 1995. 21-30. o. A vonatkozó szövegrész a következő: „Aut in contemptum id fecerunt, aut quod fiscus 
Imperatoris exhaustus est. Aliis finitimis arcibus etiam per bienium non est solutum, flagitantibus stipendia 
respondetur, omnem insummi pecuniam in tuenda Buda." i. m. 28. o. 

11 Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek I—II. Budapest, 1886-1890.1:73. o. 
12 Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: Budai török számadáskönyvek, 1550-1580. Budapest, 1962. 609-

611.0. 
13 Az akcse-aranyforint átszámítására v. ö.: Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 40. o. 

Takáts Sándor: A török hódoltság korából. Budapest, é.n. 141. o. A jelentést újabban eredetiben és ma
gyar fordításban is idézte Pálffy Géza: A magyarországi török és a királyi végvárrendszer fenntartásának kér
déséhez. Keletkutatás, 1995 tavasz, 63. o. 

1 L. pl. Pach Zsigmond Pál (főszerk.): Magyarország története tíz kötetben. III. k. Magyarország története 
1526-1686. Budapest, 1985. 463^164. o. 

1 Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 40. o. 
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készpénz helyett földbirtokkal, földbirtok haszonélvezetével fizette. Amint aztán a török 
kincstár ezen az úton tovább haladva, egykori zsoldos katonái között ellátásul mind több 
földet osztott szét, részben akkép, hogy a nagyobb földjavadalmakat lefaragta, majd az 
utak bizonytalanságát hozva fel indokul, a magyarországi tartományokba több pénzt nem 
küldött, a tartomány önmaga volt kénytelen a határmenti élet minden terhét viselni, fő- és 
közrangúak megterhelésére egyaránt."17 Megérzése alátámasztására Fekete Lajos semmi
lyen forrást nem idézett. Talán ez is oka lehetett annak, hogy a jegyzetbe eldugott meg
jegyzésről, csakúgy mint a Takáts Sándor által idézett Habsburg követjelentésről, a ma
gyar történetírás a legutóbbi időkig nem vett tudomást, s kitartott a tartomány általános 
deficites helyzete mellett, amelyet a török uralom egész idejére általánosított. Megjegy
zendő, hogy Fekete Lajos megjegyzése - amint azt a későbbiekben majd látni fogjuk -
egyébként is csak féligazságokat tartalmaz, hisz a vilajet pénzügyi helyzetében bekövet
kezett változás csak időleges volt, s nem igaz az sem, hogy a török kincstár a későbbiek
ben nem küldött pénzt a magyarországi tartományba, s hogy a tartomány önmaga képes 
lett volna fedezni a határ menti élet minden terhét. Hasonlóképp csak részben igaz az, 
hogy a pénzügyi helyzet javulását a készpénzfizetésről a földbirtok-javadalmazásra tör
tént áttéréssel érte volna el az adminisztráció. Látni fogjuk, hogy az időleges pénzügyi 
konszolidáció ennél összetettebb és sokrétűbb magyarázatot igényel, s hogy a korábbi 
nézeteket legalább részben revideálnunk kell.18 

A magyarországi török végvárak őrsége és forrásai 

A török levéltári források jelenlegi feldolgozottsági szintjén még csak szórványada
tokkal rendelkezünk a magyarországi török végvárak legénységéről. A korabeli keresz
tény forrásokkal pedig az a baj, hogy sokszor megbízhatatlanok és egymásnak is igen el
lentmondóak. Az 1560-as években az Udvari Haditanács a török végvárak rendes őrségét 
47 049 főre tette. A XVI. század végén számukat azonban már csak 23 200 főre becsül
ték.19 Természetesen figyelembe kell venni az állandó fluktuációt is. Számolnunk kell az
zal, hogy a magyarországi török végházak őrsége a birodalom keleti lekötöttségének 
idején csökkenhetett, hisz nemegyszer megtörtént, hogy jelentős erőket vezényeltek át a 
magyar frontról. Hans Rueber felső-magyarországi főkapitány (1558-1584) jelentésére 
hivatkozva Di Cavalli velencei követ már 1579 júliusában arról tudósított Prágából, hogy 

17 Fekete Lajos: i. m. 255-256. o. 86. számú jegyzet. 
18 A tanulmány megírásához Caroline Finkel fentebb idézett monográfiája és a vele 1988-ban és 1990-ben 

Isztambulban folytatott beszélgetés adott ösztönzést. Tudomásom szerint ő volt az első, aki a budai vilajet ki
adatlan pénztári naplóinak tanulmányozása során először hívta fel a figyelmet arra, hogy a deficit az 1570-es 
években jelentősen csökkent. {Caroline Finkel: i. m. 291-292. o.) A magyarországi török végvárak fenntartá
sának és ellátásának költségeivel kapcsolatos eredményeimet 1991-ben egy magyarországi várkonferencián 
ismertettem. {Ágoston Gábor: A magyarországi török végvárak... i. m.) majd pedig több összefoglaló jellegű 
monográfiában is közzétettem. {Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország. Budapest, 1992. 82-91. o. és Pan
non Enciklopédia. A magyarság története. Budapest, 1994. 125-127. o.) Caroline Finkel közben egy elméleti 
cikkben foglalkozott az oszmán hadviselés költségeivel, amely szintén inspirálóan hatott e tanulmányra. L.: 
Caroline Finkel: The Cost of Ottoman Warfare and Defence. Byzantinische Forschungen 16. 1990. 91-103. o. 

19 Acsády Ignác: Magyarország három részre oszlásának története 1526-1608. Budapest, 1897. 440. o. és 
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Budapest, 1980. 132. o., 
457. számú jegyzet. 
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a perzsa háború (1578-90) miatt a törökök nagyon sok katonájukat kivonták Magyaror
szágról.20 Két évvel később, 1581. július 25-én egy másik velencei követjelentés már ar
ról tudósít, hogy a budai pasa maga panaszkodott a Portán, amiért elvonták katonáit a 
perzsa háborúba. A pasa ezzel magyarázta azokat a veszteségeket, amelyeket az utóbbi 
időben a magyarok okoztak tartományában. Szerinte, ha a magyarországi török végvárak 
nem kapnak időben erősítést, könnyen elveszíthetik Magyarországot.21 Bár a velencei és 
a Habsburg követjelentések számos alkalommal felbecsülhetetlen értékű információt 
őriztek meg, azt is látnunk kell, hogy az Oszmán Birodalom történelme szempontjából 
ezek mégiscsak külső források, s megbízhatóságukat - ahol és amikor csak lehet - szem
besítenünk kell a belső forrásokkal, azaz az oszmán adminisztráció irataival. Jelen eset
ben mindenesetre elgondolkodtató, hogy az 1579/81 között fennmaradt budai pénztári 
naplók adatai ellentmondanak a velencei követjelentéseknek, legalábbis ami a budai 
kincstárból fizetett, Magyarországon állomásozó török zsoldos katonaságot illeti: azok 
létszáma ugyanis az említett időszakban (amint az az alábbiakban látható lesz) állandó
nak mondható. 

A magyarországi török végvári katonaság létszámát illetően a bizonytalanság kivált a 
XVII. század vonatkozásában szembetűnő. A források hiányát a történészek hol hihe
tőbb, hol pedig alig hihető becslésekkel igyekeztek áthidalni. A becsült értékek még az 
utóbbi években napvilágot látott munkákban is 30 és 70 000 között mozognak, attól füg
gően, hogy a szerzők mennyire ragaszkodtak a kiadott részadatokhoz, vagy engedték 
szabadjára fantáziájukat. A török levéltári anyag gazdagságát valamelyest is ismerő tör
ténész számára igencsak -megdöbbentő az a magabiztosság, amivel az európai és a ma
gyar történészek a török hadseregről és általában az Oszmán Birodalom történetéről nyi
latkoznak, anélkül, hogy a legelemibb forrás- és szakirodalmi ismeretekkel rendelkez
nének, jóllehet az Oszmán Birodalom már korántsem az a hozzáférhetetlen, misztikus 
világ, mint ami mondjuk akár ötven évvel ezelőtt volt.22 

A zsolddefterek 

A magyarországi török végvárakban szolgáló zsoldosok létszámának megállapításá
hoz jól használhatók a zsoldfizetési listák, az ún. mevádzsib-defierek. A magyarországi 
török végvárakról számos olyan részletes zsolddefter maradt fenn, amely egy-egy vár 
vagy várkörzet katonáinak nevét és zsoldját tartalmazza. Az Österreichische National-
bibliothekban őrzött (főként XVI. századra vonatkozó) török zsolddefterekre a magyar 
kutatás már a múlt században felfigyelt. Velics Antal ebből az anyagból (kisebb-nagyobb 
olvasati és fordítási hibákkal) több zsolddeftert is közölt hol teljes magyar fordításban, 

20 Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Rudolf uralkodásának első tíz éve (1576-1586). A velencei Kir. Állami 
Levéltár császári udvarból való követjelentései alapján. Budapest, 1933. 239. o. No. 71. 

2 lUo.243. o.No. 105. 
"" Sajnos ez alól a nemzetközi történetírás sem kivétel. Kenneth M. Setton, az amerikai történetírás nagy 

öregje, egyik legutóbbi munkájában (Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth Century. Philadelphia, 
1991.) miközben ismét bizonyságot tett az európai források és irodalom imponáló ismeretéről, az Oszmán Bi
rodalom történetéről szólva még mindig Hammer és mások szakállas munkáira támaszkodott, s így könyvének 
ezek a részei szinte használhatatlanok. V. ö.: Rhoads Murphey kitűnő kritikai ismertetését {Archívum 
Ottomanicum 13. 1993-1994. 371-383. o.). 
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hol pedig csak a fontosabb adatokat ismertetve.23 A zsolddefterek jelentőségére felhívta a 
figyelmet Fekete Lajos is, aki klasszikus paleográfiai kézikönyvében röviden foglalkozott 
a végvári katonaság egyes alakulataival, s maga is közzétett néhány zsoldlistát.24 Leg
utóbb Claudia Römer dolgozta fel az anyag egy részét, több helyütt pontosítva Fekete 
megállapításait. Végvárakra lebontva részletes létszámadatokat közölt az egyes katonai 
alakulatokról.25 Sajnos az Isztambuli Levéltár gazdag anyagából eleddig még nem készült 
hasonló forráskiadás. Pedig ott számos olyan részletes zsolddeftert őriznek, amelyek a 
Velics Antal anyagában nem szereplő várakra vagy időszakra vonatkoznak. Főként a 
XVII. századra vonatkozó anyag értékes, mivel az eddig ismert bécsi anyagban a XVI. 
századi források voltak többségben. Különösen érdekesek lehetnek azok a várak, ame
lyek akár stratégiai, akár igazgatási szempontból a magyarországi török végvárrendszer 
fontos láncszemei voltak.26 

Köztudottan ilyen volt a magyar uralom alatt Stájerország és Ausztria kapujának 
számító, 1600-ban török kézre került, s legott egy új vilajet központjává megtett Kanizsa, 
amely a török uralom alatt is kiemelkedő szerepet kapott, hisz az alája rendelt katonaság 
nézett farkasszemet a Habsburg védelmi rendszer Grazból irányított déli szakaszával. 
Kanizsa elvesztése a délnyugat-magyarországi védelmi rendszer átszervezését, s egy 
Kanizsával szembeni külön védelmi vonal, a Kanizsával szembeni végvidék (gegen 
Canischawärts Liegende Grenzen, confinia Canisae opposita) kiépítését tette szükséges
sé.27 A Velics Antal által kiadott zsoldlistákból tudjuk, hogy a várban 1618-ban 1386, a 
következő évben pedig 1372 török katonának fizettek zsoldot.28 Az eddig még kiadatlan 
isztambuli levéltári anyagból azonban az is látható, hogy az őrség létszáma a későbbiek
ben valamelyest tovább emelkedett (csakúgy, mint a vele szemben álló magyar végvára
ké), és a vizsgált négy esztendő alatt állandó értéket mutat. 1652. december 2. és 1653. 
november 21. között 1670 fő,29 1653. november 22. és 1654. november 10. között szin
tén 1671 fő,30 1655. október 31. és 1656. október 19. között pedig 1669 fő zsoldos szol
gált Kanizsán, nem számolva most a defterben ugyancsak feltüntetett egyháziakat és 
dzsámiszolgákat.31 Bár az adatok ilyen nagyfokú egyezése több mint gyanús, s valószínű-

- Velics Antal: i. m. passim 
24 Ludwig Fekete: Die Siyâqat-schrift in der türkischen Finanzverwaltung I-II. k. Budapest, 1955. 1:96— 

98. o. és a vonatkozó táblák. 
25 Claudia Römer: Osmanische Festungsbesatzungen in Ungarn zur Zeit Murâds III. Dargestellt anhand 

von Petitionen zur Stellenvergabe. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische 
Klasse, Schriften der Balkan-Komission, Philologische Abteilung 35.) Wien 1995. 23-32. o. 

26 A Miniszterelnökség Levéltárában (Bapbakanlýk Osmanlý Arjaivi = BOA) található magyarországi 
zsolddefterek összegyűjtését 1988-ban kezdtem meg. Hasonló kutatásokat végzett akkoriban a levéltárban 
Mark Stein. Az 1990-es évek elején Hegyi Klára is hozzálátott a budai vilajet zsolddeftereinek gyűjtéséhez, s 
tervbe vette egy, a Velics Antaléhoz hasonló forráskiadás elkészítését. 

27 Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. 
(Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz) Történelmi Szemle, XXXVIII. (1996) 2-3., 204. o. 

28 Velics Antal: i. m. 1:402^05. o. 
29 Isztambul, BOA Maliyeden Müdevver Defterleri (MAD) 2113. 5-68.0. Egy másik másolata: MAD 

6188. 10-96. o. 
30 Isztambul, BOA MAD 4457. 8-94. o. 
31 Isztambul, BOA MAD 2843. 8-94. o. 
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leg a későbbi defterek írnokai egyszerűen lemásolták a korábbi zsoldlistákat, a részletes 
zsolddefterek a katonaság megoszlásának vizsgálatára mégis alkalmasnak látszanak: 

A Kanizsán állomásozó török katonák létszáma és megoszlása 

a zsolddefterek adatai alapján 

1652. XII. 2-
-1653. XI. 21. 

1653. XI. 22-
-1654. XI. 10. 

1655. XI. 31-
-1656. X. 19. 

anbaradzsi 7 1 7 
csausz 3 3 3 
müsztahfiz 87 87 87 
topcsi 89 89 89 
dzsebedzsi 25 25 25 
mehter 6 6 6 
fárisz 624 624 623 
azab 829 830 829 
Összesen 1670 1671 1669 

A részletes adatokat figyelve azonnal feltűnik, hogy Kanizsa őrségében nem a lovasok 
voltak többségben, mint a magyarországi török végvárak zömében általában, hanem a 
gyalogosok. Kanizsán az őrségnek mindössze 37 %-át alkották a lovasok (fárisz). Ezzel 
szemben a katonaság közel felét (49,7 %-át) a gyalogos azabok, valamivel több mint 5-5 
%-át pedig a szintén gyalogos, elit müsztahfizok, illetve a tüzérek (topcsik) tették ki. 
Ezek után nem meglepő, hogy hasonló létszámú és összetételű őrséget találunk a 
Kanizsával szembeni magyar végvárakban is: a Körmend, Egerszeg, Pölöske, Kapornak, 
Egervár, Kernend, Lövő, Magyarosd, Tótfalu, Kiskomárom, Zalavár, Szentgrót, 
Szentgyörgy és Bér erősségeiben 1633 és 1637 között szolgáló katonák száma, kerekítve, 
1300, 1637 és 1640 között pedig kb. 1500 fő volt.32 E magyar véghelyek őrsége nemcsak 
létszámban, de összetételében is igen hasonló volt a kanizsai törökökéhez: a gyalogosok 
az őrség 59-64 %-át, a lovasok pedig 36-41 %-át tették ki.33 A gyalogosok viszonylag 
nagy arányát mind a török Kanizsán, mind pedig a szemben álló magyar végvárakban a 
vár természetföldrajzi adottságai jelesül a térség mocsaras volta magyarázza.34 

Hasonlóan érdekesek a váradi vár és a hozzá tartozó palánkok zsoldkimutatásai. Vá
rad legkorábbi ismert zsolddeftere szerint, amely 1660. október 4. és december 3. közti 

" Kelenik József: A nemzetiségi megoszlás, a veszteségek és a fluktuáció mértéke tizennégy Kanizsa el
leni végvár helyőrségében (1633-1640) In: Végvárak és régiók, 102. o. és wo: A Kanizsa elleni végvidék kato
nai erejének változásai, 1633-1638. In: Zalai Gyűjtemény 36.1. Zalaegerszeg, 1995. 5-51. o. 

Kelenik József A Kanizsa elleni végvidék... i. m. 29. o. 
34 Kelenik József. A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a XVI. század 70-es éveinek 

végén. In: Végvár és környezet. (Szerk.: Petercsák Tivadar-Pető Ernő) (Studia Agriensia 15.) Eger, 1995. 
163-172.0. 
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zsoldkifizetésekről készült, összesen 2 034 főnek fizettek, napi 19 955 akcsényi zsoldot. 
Ugyanekkor a Váradhoz tartozó Belényes várába 120 főt vezényeltek napi 1189 akcse, 
Szentjobbra 140 főt napi 1463 akcse, Sólyomkőre 59 főt napi 549 akcse, Papmezőre pe
dig 150 főt napi 1432 akcse zsolddal. Az újonnan kialakított váradi őrség összlétszáma 
tehát 2 503 fő, napi zsoldösszegük 24 588 akcse, 85 napra számított három havi zsoldjuk 
2 089 980 akcse, 340 napra számított éves zsoldjuk pedig 8 359 920 akcse volt.35 A def
ter lehetőséget ad a várörség megoszlásának vizsgálatára is: 

Várad és a hozzá tartozó várak török őr hada 
az 1660. XI. 4-Xll. 3-i zsolddefter adatai alapján 

Várad Belényes Szentjobb Sólyomkő Papmező 
dzsámi-szolgák 15 2 4 3 3 
janicsár 400 

gönüllü 400 
díváni csaus 30 

írnok, mehter 17 

kapudán 52 
müsztahfiz 180 26 25 20 
topcsi 80 - 8 6 10 
dzsebedzsi 60 

fárisz 400 70 82 70 
azab 300 48 20 25 47 
martalóc 100 

Összesen 2034 120 140 59 150 

A további részletes zsolddefterekből azonban az is látható, hogy nem egészen egy év
vel a vár 1660. augusztus 27-i elfoglalása után (1661. VII. 28. és 1661. XI. 24 között) 
már csak 1199 katona és egyházi személy szolgált Váradon és a hozzá tartozó várakban, 
az induló őrség tehát több mint a felére esett vissza. A három havi zsold 1 001 895 akcse 
volt, az évi zsoldösszeg pedig alig haladta meg a 4 000 000 akcsét.36 A visszaesés okát 
egyelőre nem tudjuk, de az egy évvel később, 1662. IX. 29-én készült összesített 
(idzsmál), illetve részletes zsolddefterből látható, hogy akkorra a legénység már ismét el
érte az induló létszámot: 2 503 főnek akcsényi pontossággal ugyanannyi zsoldot fizettek 
ki, mint 1660 október-decemberében.37 

Isztambul, BOA DPYM 35139. A váradi őrség részletes, név szerinti, de sajnos hiányos összeírása 
1071. Rebiyülevvel 1. és 1072. Muharrem 10. (1660. XI. 4-1661. IX. 5.) közötti időről: Isztambul, BOA 
DBKL 32184. 

36 Isztambul, BOA MAD 2563. 3-23. o. 
37 Isztambul, BOA MAD 106. fol. 2r-22v. 
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Az előbbiekben példaként idézett váradi zsolddefterek közvetlen adataikon túlmenően 
még egy forráskritikai tanulsággal is szolgálnak. Arra figyelmeztetnek ugyanis, hogy 
meglehetős óvatossággal kell kezelnünk a török elbeszélő kútfők számadatait. Semmi
képp sem fogadhatók el azok a becslések, amelyek Evlia Cselebi adatainak kritikátlan át
vételén alapulnak, és amelyek a váradi vilajet őrségét több tízezerre teszik. Jóval köze
lebb áll a valósághoz Bunyitay Vince becslése, aki az' 1692-ben kapitulált vár őrségét 
2 000 fegyveresre (és ugyanannyi polgári személyre) teszi.38 Megszívlelendő Csorba 
Csaba figyelmeztetése is, aki a vár alapterületének nagyságából és beosztásából követ
keztetve véli úgy, hogy még a négy ezres szám is magas, mivel szerinte az erősségben 
aligha férhetett el 2 000-nél több ember.39 

Más jellegű tanulságokkal szolgál az 1663-ban elfoglalt, s legott egy újabb vilajet 
központjává megtett Érsekújvár esete is. Evlia Cselebi szerint a vár őrsége 9 000 fő volt: 
3 000 a lovasok, ugyanannyi a gyalogos azabok és gönüllük, 2 000 a helybéli janicsárok 
és 1000 a tüzérek és fegyverkovácsok száma. A szakirodalom valamivel óvatosabb: 7 és 
4 000 fő közé teszi az érsekújvári török őrség létszámát.40 Ezzel szemben a vár első is
mert zsolddeftere szerint 1075 Muharrem és Szafer havában (1664. VII. 25. és IX. 21. 
között) mindössze 634 főnek, a következő két hónapra pedig 876 főnek fizettek zsol
dot.41 Az újvári vilajet fennmaradt pénztári naplójából azonban látható, hogy zsolddefte
rünk csak a helyi pénztárból fizetett katonákat tartalmazza, s hogy a várban összesen 
2 546 fő, köztük 1430 portai janicsár, 204 portai dzsebedzsi és 60 portai topcsi teljesített 
szolgálatot.42 E példa rávilágít a zsolddefterek és deftertöredékek hiányosságaira is. 

Bármennyire is értékesek az ilyen részletes zsolddefterek, van egy nagy hiányosságuk: 
adataik mind térben, mind pedig időben igen korlátozottak. Csupán egyetlen vár, vagy 
egy szűkebb régió zsoldosairól nyújtanak megbízható adatokat, viszonylag szűk időszak
ra vonatkozóan. Korlátaik ellenére mégis érdemes összegyűjteni az egy-egy várra, vagy 
várkörzetre vonatkozó összes fennmaradt zsolddeftert. Bár e részletes zsolddefterek tel
jes közlésére terjedelmük miatt aligha lesz mód, feldolgozásuk és összesített adataik köz
rebocsátása lehetővé teszi, hogy bepillantsunk egy-egy várkörzet katonaságának összeté
telébe, a létszámingadozásokba. Az adatok összevetése a török végvárakkal szemben álló 
magyar véghelyek hasonló adataival (miként azt Kanizsa fent bemutatott példáján is lát
hattuk) pedig további következtetések levonására ad lehetőséget. 

3 Bunyitay Vince: Nagyvárad a török foglalás korában 1660-1692. Budapest, 1892. 88. o. 
39 Csorba Csaba: A török várak ellenállási lehetőségei a felszabadító háborúk során. In: Végvár és társa

dalom a visszafoglaló háborúk korában, 1686-1699. (Szerk.: Bodó Sándor-Szabó Jolán) (Studia Agriensia 9.) 
Eger, 1989. 181.0. 

40 Matunák Mihály: Érsekújvár a török uralom alatt, 1663-1685. Nyitra, 1901.; Ladislav Kočis: Nové 
Zámky v minulosti a súčasnosti. Nové Zámky, 1967. 24. o. Még az újvári török defterek kiadója, Blaskovics 
József is úgy vélte, hogy amikor Köprülüzáde Fazil Ahmed pasa nagyvezír 1663 október végén távozott az el
foglalt Újvárról, mintegy négyezer fönyi őrséget hagyott hátra, s hogy az őrség létszáma a későbbiekben 5 -
6 000 fö lehetett. (Blaskovics József: Érsekújvár és vidéke a török hódoltság korában. Budapest, 1989. 16. o. 
és 837. o. ) Forrásmegjelölés nélkül Uzuncar£)ýlý 4 000 főre becsülte a vár kezdő őrségének létszámát. Ýsmail 
Hakký Uzuncarpýlý: Osmanlý Tarihi III. 1. Ankara, 1983. 407. o. 

41 Isztambul, BOA DBKL 32187. 
42 Isztambul, BOA DBt>M, UYH 17082. 8. V. ö.: Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 117. o. 
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A vilajetek pénztári naplói 

Kevésbé részletezett, de jó összefoglaló adatok nyerhetők a vilajetek pénztári naplói
ból. A szakirodalomban elterjedt létszámadatok is főként a pénztári naplók adatain nyug
szanak: 

A budai vilajet váraiban lévő zsoldos katonaság létszáma 

a XVI. század második felében a pénztári naplók adatai alapján 

Év A zsoldosok 

összlétszáma 

Az egyes alakulatok létszáma 

1556/57 10 402 -

1557/58 10 328 -

1558/59 10 353 -

1568/69 12 48444 müsztahfiz, topcsi, dzsebedzsi, arabadzsi és haddád: 
9 857, gönüllü: 297, fárisz: 301, reisz és azab: 306, 
martalóc: 1723 

1569/70 10616 müsztahfiz, topcsi és mások: 2 240, gönüllü: 296, 
fárisz: 3567, reisz és azab: 1982, martalóc: 1586, ja
nicsár: 945 

1570/71 10 681 gönüllü, fárisz, müsztahfiz, azab, topcsi és mások: 
9 745, janicsár: 936 

1571/72 10 786 müsztahfiz, azab, fárisz és martalóc: 9 587, gönüllü: 
298, janicsár: 901 

43 Az 1556-1559. évi adatokat közétette: Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: i. m. 316., 441., 528. o. Az 
1569-1578. évi adatokat a kiadatlan budai pénztári napló (BOA MAD 1561.) tartalmazza, közzétettem A ma
gyarországi török végvárak című dolgozatomban (327-328. o.) Az 1578-80. évi létszámadatok a vonatkozó, 
szintén kiadatlan, budai pénztári naplóból valók ( BOA MAD 498.), az összlétszámra vonatkozó adatokat a 
korábbiakkal együtt közzétette Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 86. o. 

44 A pénztári napló vonatkozó részét, a forrás rossz állapota miatt, 1990-ben nem állt módomban tanulmá
nyozni, így ez az adat 1993-as cikkem táblázatából kimaradt. Hegyi Klára táblázatom 1569/70. évi és az 
1568/69. évi zsoldlista eltérő adatát látva felhívta a figyelmet a pénztári naplók és a zsolddefterek adatai közti 
eltérésekre. 1568/69-ben ugyanis a zsoldlista a budai vilajet 15 szandzsákjában lévő 39 várában, 14 palánkjá
ban és egy megerősített városában az év első felében 12 428 a másodikban pedig 12 484 zsoldos várvédőt re
gisztrált, szemben a pénztári napló 10 616 főjével, tehát az eltérés közel 30%-os volt. {Hegyi Klára: Török be
rendezkedés... i. m. 87. o. és uő: Török katonaság a magyarországi hódoltságban. Keletkutatás, 1995 tavasz, 
50-51. o.) Ennek a kiugróan magas eltérésnek azonban igen egyszerű magyarázata van. A két forrás ugyanis 
nem ugyanannak az esztendőnek az adatait tartalmazza: a zsolddefter az 1568. december 20-1569. december 
9. közötti, a pénztári napló korábban általam közzétett adata viszont 1569. december 10-1570. november 28. 
közötti időszakra vonatkozik, tehát épp egy esztendővel későbbi helyzetet rögzített. Látható, hogy a pénztári 
napló megfelelő elszámolása mindenben pontosan megegyezik a zsolddefter adataival (Isztambul, BOA MAD 
1561. 34. o. ) Ezt egyébként a defter készítője a következő évi 10 616 fős létszámadat fölé írt rövid megjegy
zésével is megerősítette, amikor azt állította, hogy „az előző esztendőben 12 484 fő" kapott zsoldot (uo. 55. 
o.). Az oszmán pénzügyigazgatás korabeli pontosságát mutatja, hogy a pénztári naplóhoz mellékelték a más 
papíron, más írással készült, 1570. március 24-én írott zsolddefter egyik példányát, amelyet bekötöttek a def
ter vonatkozó elszámolásai mögé. 
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Év A zsoldosok 
összlétszáma 

Az egyes alakulatok létszáma 

1572/73 10 872 müsztahfiz, topcsi és mások: 2 272, gönüllü: 301, 
fárisz: 3 718, reisz és azab: 2 035, martalóc: 1598, 
janicsár: 948 

1573/74 10 843 janicsár: 968, müsztahfiz, topcsi és dzsebedzsi: 
2 238, gönüllü és fárisz: 4 002, martalóc: 1554, reisz 
és azab: 2 05145 

1574/75 11023 mülázim: 13, janicsár: 1037, müsztahfiz és topcsi: 
2 284, gönüllü és fárisz: 4 094, reisz és azab: 2 039, 
martalóc: 1556 

1575/76 10 834 mülázim: 17, janicsár: 929, gönüllü és fárisz: 4 062, 
müsztahfiz és topcsi: 2 259, reisz és azab: 1985, 
martalóc: 1582 

1578 10 895 mülázim: 12, gönüllü: 300, janicsár: 816,46 

müsztahfiz, topcsi, dzsebedzsi és kumbaradzsi: 
2 277, reisz és azab: 2 031, fárisz: 3 874, martalóc: 
1585 

1578/79 10 753 mülázim: 28, gönüllü: 298, janicsár: 817, fárisz: 
3 780, müsztahfiz, topcsi, dzsebedzsi és 
kumbaradzsi: 2 308, reisz és azab: 2 061, martalóc: 
1461 

1580/81 10 816 mülázim: 15, gönüllü: 298, janicsár: 885, fárisz: 
3 779, müsztahfiz, topcsi, dzsebedzsi és 
kumbaradzsi: 2 304, reisz és azab: 2 070, martalóc: 
146647 

1590/91 10 004 

Táblázatunkból egyedül az 1568/69 évi létszámadat lóg ki, amint arra Hegyi Klára is 
felhívta a figyelmet.48 Ennek azonban egyszerű magyarázata van. A budai beglerbégnek 
1568. február 28-án küldött parancsból ugyanis arról értesülünk, hogy a helyi hatóságok
nak igazodniuk kellett a Szigetvár 1566. évi elfoglalása utáni helyzethez, s a budai 

A részadatok összege csak 10 813. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az összeíró csak a fontosabb 
egységeket tüntette fel, s eltekintett a mülázimok, az építész, stb. felsorolásától, akiket másutt felvett a defter
be. 

4 A budai janicsárok egyik fennmaradt zsoldelszámolásából további adatokat kaphatunk az 1577/78-ban 
itt szolgált janicsárok létszámára vonatkozóan. A kimutatás szerint a tartomány pénztárából 1577. március 21. 
és június 17. között 844 főnek, június 18. és szeptember 13. között 837 főnek, szeptember 14. és december 11. 
között 818 főnek, december 12. és 1578. március 9. között pedig 816 főnek fizettek zsoldot. A janicsárok tel
jes évi zsoldja 1 524 985 akcséjába került a budai kincstárnak. (Isztambul, BOA, MAD 6411. 4.o.) 

47 A részadatok összege: 10 817. Talán a fáriszok száma lehetett 3 778 a defterben szereplő 3 779 helyett, 
hisz a siyaqat írásban a 8 és a 9 hasonlít egymásra. A többi számadat világos és összetéveszthetetlen. 

V. ö. a 44. sz. jegyzettel. 
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vilajetben állomásozó zsoldos várkatonaság számát 12 500 főre kellett felemelniük.49 A 
zsoldlistából és a pénztári naplóból egyként látható, hogy a helyi hatóságok teljesítették a 
Porta parancsát, s a várőrség létszámát előbb 12 428 főre, majd pedig 12 484 főre, tehát 
néhány fő híján a kívánt létszámra emelték fel. A pénztári naplók adatai azonban azt 
mutatják, hogy a tartomány várőrségének létszámát már a következő évben leszállították 
a korábbi szintre, és a továbbiakban néhány száz fős eltéréssel ez a csökkentett, s az 
egész évtizedben viszonylag állandónak mondható létszámú katonaság kapott zsoldot a 
tartományi pénztárból. 

A zsoldlisták és pénztári naplók együttes adataiból tehát megállapítható, hogy a XVI. 
század második felében a budai vilajet váraiban szolgáló és készpénzzel fizetett őrség 
létszáma 10-11 000 fő körül mozgott. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy ez a létszám 
csak a készpénzzel fizetett várkatonákat jelenti, amiben sem a zsold-timárral fizetett vég
váriak, sem pedig a szpáhi- és dzsebelü-katonaság nincs benne. Hegyi Klára legfrissebb 
dolgozatában a budai vilajet váraiban zsold-timárral javadalmazott végváriakat 3 000-
3 500 főre, az 1552-ben felállított temesvári vilajet őrségét pedig 4 000 főre becsülte, az
az a két tartomány várvédő katonaságát összesen 18 000 főre taksálta. Ehhez számította 
még a legkevesebb 7 000 birtokos szpáhit és dzsebelüt, s így a XVI. század utolsó évti
zedeiben a magyarországi török haderőt mintegy 25 000 főre tette.50 

A XVII. században a magyarországi török várak a korábbi két vilajet helyett, már hat 
vilajet alá tartoztak: még a századfordulón, 1596-ban foglalták el a törökök Egert, ami 
körül legott újabb vilajetet alakítottak ki. Ezt követte 1600-ban a kanizsai, 1660-ban a 
váradi, 1663-ban pedig az újvári. Ez tovább bonyolítja a kutató helyzetét, mert csak igen 
ritkán maradtak fenn közel azonos időből források mind a hat vilajet török végvári kato
naságára. Az eddig ismertté vált adatok alapján az 1610-es években az akkor négy 
vilajetbe szervezett török végvárak zsoldoskatonaságát mintegy 19 000 főre tehetjük az 
alábbi megoszlásban:51 

A török végvári katonák létszáma Magyarországon 
a XVII. század első felében 

A vilajet neve Időpont Létszám 
Buda 1613 7 836 
Temesvár 1613 3 679 
Eger 1605/06 3 409 
Kanizsa 1618 3 789 
Összesen 18 713 

Isztambul, BOA Mühimme Defteri (MD) No. VII. p. 325. no. 934. Az iratot Claudia Römer (i. m. 33. 
o.) is használta. 

0 Hegyi Klára: Török katonaság a magyarországi hódoltságban... i. m. 51-54. o. 
51 Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 112-113. o. 



A század második feléből az akkor már hatra szaporodott vilajetek közül sajnos 
egyelőre csak három vilajet zsoldosainak látszámát ismerjük megközelítő pontossággal, 
azonos időből. 1662/63-ból fennmaradt források segítségével megállapítható a váradi, a 
budai és az érsekújvári vilajet váraiban szolgáló zsoldosok létszáma. A budai vilajetben 
zsoldot húzó katonák létszáma - amint arra Hegyi Klára felhívta a figyelmemet52 - a 
XVII. századi zsoldlistákban hosszú időn keresztül változatlan, ami arra enged következ
tetni, hogy a forrásokat a korábbiakról másolták, így adataik csak nagy óvatossággal fo
gadhatók el. Más a helyzet az újonnan meghódított tartományok esetében, ahol az első 
években készült zsoldlistákról és pénztári naplókról még feltételezhető, hogy a tényleges 
viszonyokat rögzítették. Sajnos a temesvári, az egri és a kanizsai vilajet adatai ebből az 
időből egyelőre hiányoznak, de a meglévő három vilajet adatai is létszámemelkedésre 
engednek következtetni, hisz ezekben közel annyi katonát fizettek, mint a század első 
felében az egész hódoltságban. Igaz, nem szabad megfeledkezni arról a török gyakorlat
ról, hogy az újonnan meghódított területek várait a védettebb, déli területek váraiból töl
tötték fel, így ugyanakkor azok létszáma általában jelentősen csökkent: 

A török végvári katonák létszáma a váradi, az újvári 
és a budai vilajetben 1662-1663-ban 

A vilajet neve Időpont Létszám 
Várad53 1662 2 503 
Újvár54 1663 2 806 
Buda55 1662/63 12 734 
Összesen 18 043 

Az előbbiekben láthattuk, hogy a budai pénztári naplók a helyi katonákon kívül re
gisztrálták a Portáról küldött janicsárokat is. Ezekkel csak akkor van gond, ha a végvá
rakban állomásozó Portai zsoldosokat nem a helyi vilajet pénztárából, hanem közvetlenül 
a portáról fizették, hisz ebben az esetben a vilajet pénztári naplójából hiányoznak. A bi
rodalmi kincstár 1669/70. évi elszámolásából látható, hogy az akkor zsoldot húzó 53 849 
Portai janicsárból 14 379 fő a birodalom végváraiban szolgált. Másként mondva, a vég
várakban szolgáló Portai janicsárok aránya elérte az összes janicsárok 26,7 %-át. Az el
számoláshoz mellékelt egyik kimutatásból látható, hogy a fontosabb magyarországi török 
várakban, így Budán, Székesfehérvárott, Nógrádban, Esztergomban, Kanizsán, Újváron, 
Váradon és Egerben szolgáló, és közvetlen a portáról fizetett janicsárok száma 2 299 fő 
volt.56 

52 A kézirathoz fűzött megjegyzéseiért ezúton is köszönetet mondok. 
53 Isztambul, BOA MAD 106. fol. 2r-22v. 
54 Isztambul, BOA DBPM UYH 17082. 
55 Isztambul, BOA DBÍ>M BDH 16728., 16729. 
56 Ágoston Gábor: A magyarországi török végvárak... i. m. 317-318. o. 
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Deficites végvidékek 

A magyar történetírás, amikor a magyarországi török végvárak ráfizetéses voltát 
hangsúlyozza, hajlamos megfeledkezni arról, hogy nem kivételes jelenségről van szó. A 
hódítások megtartása, a végvárak fenntartása a korban mindenütt nagy megterhelést je
lentett.57 Pármai Margit régenssége alatt, a helyi kincstár deficitjét fedezendő, Spanyolor
szágból rendszeres pénzsegélyek érkeztek Németalföldre. 1561 és 1567 között II. Fülöp 
több mint 5 500 000 forintot, évi átlagban több mint 1 000 000 forintot küldött testvé
rének, Pármai Margitnak. 1567-ben II. Fülöp azzal a céllal küldte Alba hercegét a tarto
mányba, hogy hozza rendbe annak pénzügyeit, s próbálja önellátóvá tenni. Alba akkor 
1 650 000 forintot kapott, de a következő esztendő májusában a király nyíltan értésére 
adta a hercegnek, hogy Spanyolország nem fizetheti a tartományt örökké. 1568 és 1571 
között mégis további 8 250 000 forintot kellett Spanyolországból Németalföldre küldeni. 
Mivel a földközi-tengeri harcok roppant kiadásai miatt II. Fülöp képtelen volt továbbra is 
támogatni Németalföldet, a herceg a vasszigorral bevezetett új adók könyörtelen behajtá
sával elérte, hogy 157l-re a tartomány önellátó lett. A csoda azonban csak néhány hóna
pig tartott. A hírhedt kegyetlenséggel bevezetett új adók terhe alatt a lakosság összeom
lott és az elégedetlen tömeg 1572-ben egy emberként állt a kormány ellensége, Orániai 
Vilmos mellé. 1572-ben a királynak már újabb 3 500 000 forint szubvenciót kellett kül
denie a tartományba. 1572 és 1576 között a flandriai csapatok fizetőmestere majd 
21 000 000 forintot kapott Spanyolországból. Ez az összeg megközelítőleg azonos volt a 
kasztíliai kincstár húsz milliós deficitjével, azaz a deficitet a németalföldi katonai vállal
kozás terhei okozták.58 

Hasonlóképp ráfizetésesnek bizonyult a spanyol presidio-rendszer kiépítése Észak-
Afrikában. A presidiókkal, ezekkel az előretolt erődökkel a spanyolok egyrészt a 
muszlimok elleni védelmi rendszert kívánták az Ibériai-félszigetről a magrebi térségbe 
átteni, másrészt olyan hídfőállásokat akartak kiépítésükkel létesíteni, amelyekre támasz
kodva bekapcsolódhattak volna a térség kereskedelmi életébe, egy olyan időpontban, 
amikor a portugálok hasonló célból vetették meg a lábukat a marokkói partokon. Hamar 
kiderült azonban, hogy a szaharai kereskedelemből származó szerény bevételek messze 
elmaradnak a presidiókban állomásoztatott katonaság zsoldterheitől. Fokozta a gondokat, 
hogy nem csak fizetni kellett a katonaságot az anyaországból, onnan kellett ellátni őket 
élelemmel, fegyverzettel és munícióval is. Másként szólva, pénzügyi szempontból a 
presidiók igencsak ráfizetésesnek bizonyultak, ráadásul az akadozó zsoldfizetés és ellátás 
meglehetősen demoralizálólag hatott a legénységre.59 

De nem kell ilyen messzire mennünk. A magyar történetírásban régóta jól ismert, 
hogy a magyarországi királyi végvárrendszer milyen ráfizetést jelentett a Habsburg kor
mányzatnak. A Magyar Királyság összezsugorodott területéről a XVI. század második 
felében befolyó jövedelmek aligha haladták meg a 580-600 000 magyar forintot, azaz a 

Itt kell megjegyezni, hogy Barta Gábor erre számos baráti és szakmai beszélgetésben ílgyelmeztett ben
nünket. 

58 Geoffrey Parker. The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659. The Logistics of Spanish 
Victory and Defeat in the Low Countries' Wars. Cambridge, 1990. 137-145. o. 

9 Jamil M. Abun-Nasr. A History of the Maghrib in the Islamic Period. Cambridge, 1987.147. o. 
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750 000 rajnai forintot, amiből azonban legjobb esetben is csak 300 000 magyar forintot, 
azaz 375 000 rajnai forintot fordítottak a szorosan vett védelmi célokra.60 Ugyanakkor a 
velencei követ 1555-ben 600 000, 1563-ban pedig 900 000 rajnai forintra tette az ország 
védelmi költségeit.61 Az Udvari Kamara számításai szerint 1578-ban a magyar végvárak 
békebeli fenntartása évi 1 400 000-1 600 000 rajnai forintot tett ki. Ezt az összeget ré
szint a Türkenhilféből, részint pedig az osztrák és a cseh tartományokból kívánták fe
dezni. A Kamara Magyarországról csak a költségek egytizedét vélte beszedhetőnek.62 

1607-ben a bécsi Udvari Haditanács hasonló eredményre jutott: a magyarországi várak
ban szolgáló 19 689 katona évi zsoldjára 1 161 738 rajnai forintot számoltak, miközben a 
Magyar Királyságból beszedhető várható jövedelem nem emelkedett.63 Szakirodalmi 
közhelynek számít, hogy az ország bevételei a végvárak őrségének csak harmadát-felét 
fedezték, s hogy a magyarországi végvárak fenntartása a XVI. század utolsó harmadában 
és a XVII. század elején évente egy-másfélmillió forinttal terhelte a Habsburg birodalom 
költségvetését. S ebben csak a zsoldköltségek szerepelnek: a várak ellátása és jó karban 
tartására évente további egymillió forintot számíthatunk.64 Az Udvari Kamara 1578. no
vember 16-i jelentése szerint a felhalmozódott adósság már akkor elérte a 10 000 000 
forintot.65 

Nos, mindezeket figyelembe véve, miként azt több munkámban is igyekeztem hangsú
lyozni, már nem az tűnik fel, hogy az oszmán kormányzatnak milyen ráfizetést jelentett a 
magyarországi tartományokban állomásoztatott katonaság fizetése. Épp ellenkezőleg: az 
a szembetűnő, hogy a Portának jóval kevesebb terhet jelentett az itteni török várak fenn
tartása, mint a Habsburgoknak a magyar végvárak finanszírozása. 

A várak fenntartási terhei: a zsold 

Ami a Porta magyarországi terheit illeti, azt is látnunk kell, hogy az 1558/60. évi de
ficites állapot nem általánosítható az oszmán uralom egész idejére. A magyarországi tö
rök végvárak fenntartási költségeinek vizsgálatakor a XVI. században legalább három 
fázist kell megkülönböztetnünk: 

6 Hóman Bálint-Szekfü Gyula: Magyar történet. III. k. Budapest, 1935. 125-137. o. 
61 Szegő Pál. Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593. 

Budapest, 1911. 212. o. 
" Kárpáthy-Kravjánszky Mór: i. m. 43. o. 

Benda Kálmán: A magyarországi végvári vonal fenntartásának költségei a XVII. század elején. In: Ma
gyarországi végvárak a XVI-XVII. században. (Szerk.: Bodó Sándor-Szabó Jolán) (Studia Agriensia 3.) Eger, 
1983. 49-59. o. 

Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország... i. m. 84. o. Egy másik munkámban (A hódítás és a védelem 
terhei. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság története. Budapest, 1994. 125-127. o.) 25-30 %-ra becsültem 
azt az összeget, amivel a magyarországi jövedelmek a várak fenntartási költségeihez hozzájárulhattak a XVI. 
század második felében. Ennél némileg magasabbra becsülte az ország hozzájárulásának mértékét Pálfjy Géza 
(i. m. 83.0.). Megjegyzendő azonban, hogy amíg a zsoldterhekre épp Pálfjy Géza kutatásai hoztak új adatsoro
kat, addig az ország jövedelmeire (ezek meglehetős szétszórtsága és a pénzügyigazgatás sajátosságai miatt) 
egyelőre nem állnak rendelkezésre pontos elszámolások, s így a kutatók csak becslésekre (általában Szekfű 
Gyula becsléseire) hagyatkoznak. 

Kárpáthy-Kravjánszky Mór: i. m. 43. o. 
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1.) a török uralom és adminisztráció kiépülésének időszaka a hatalom megszilárdulá
sáig. 

2.) a megszilárdult hatalom és az erőegyensúly korszaka „békeidőben", és végül 
3.) a századvég hosszú, vagy ismertebb nevén tizenötéves háborúja. 

A budai vilajet pénzügyi helyzete 
a török adminisztráció kiépülésének időszakában 

Az első szakasz az 1566. évi török hadjáratot lezáró 1568. évi drinápolyi béke utáni 
konszolidációs évekkel zárul, valamikor az 1570-es évek első felében. Véleményem sze
rint a budai kincstár deficitjéről szóló, gyakorta idézett, s az alábbi táblázatban összefog
lalt adatok erre az első időszakra vonatkoznak, azaz arra az első periódusra, amikor a 
vilajet hátországa még nem épült ki, jövedelmei még nem állandósultak:66 

A budai vilajet pénzügyi helyzete 1558-60-ban6 

Időpont A budai vilajet 
jövedelmei 

Isztambuli 
támogatás 

A katonák 
zsoldja 

A vilajet jöve
delmei a zsold 
hány százalé

kátfedezik 
1558/59 6 434 578 

akcse 
16 916 945 

akcse 
23 062 862 

akcse 
27,90 

1559/60 8 833 839 
akcse 

18 200 000 
akcse 

23 236 931 
akcse 

38,01 

A budai kincstár már többször hivatkozott, kiadatlan elszámolásaiból, valamint egyéb 
török levéltári forrásokból látható, hogy a vilajet 1570-ig még jelentős birodalmi támoga
tásra szorult. A birodalmi kincstárból a hatvanas évek első felében is rendszeresen érke
zett támogatás.68 A birodalom központjából 1567/68 és 1570/71 között (975-978) össze
sen 753 234 aranyat, haszenét69 utaltak át a vilajet váraiban állomásozó katonaság zsold-

Ez a megállapítás területenként, szandzsákonként további finomításra szorul. A simontornyai szandzsák 
esetében a pénzügyi helyzet például 1565-ben volt a legjobb, s utána mind 1570-ben, mind pedig 1580-ban 
jelentős hiány jelentkezett. {Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest, 1982. 75. o. ) 
A kis terjedelmű simontornyai szandzsák helyzete azonban aligha általánosítható a budai vilajet egészére. Ezt 
mutatják a budai vilajet 1570-es évekbeli bevételeiről és kiadásairól készült, alább részletesen is elemzésre ke
rülő elszámolások. 

6 Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: i. m. 609-611. o. 
68 Isztambul, BOA MD VI. p. 662. No. 1417. ( 1565. július. 19.) MD V. p. 159. Nos. 379., 380. (1565. 

október 17.), stb. 
69 A haszene (haszeni) vagy más néven szultáni török aranypénz volt, amelyet az oszmánok 1477-78 óta 

vertek a dukát mintájára, közel azonos súlyban és minőségben. Súlya kezdetben 3 572 gramm, ezt 1526-ban 
(követvén a dukát hasonló súlycsökkenését) 3 544 grammra, 1564-ben pedig 3 517 grammra csökkentették. V. 
ö.: Pevket Pamuk: Money in the Ottoman Empire, 1326-1914. In: Halil Ýnalcýk-Donald Quataert (szerk.): 
An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300^-1914. Cambridge, 1994. 954-955. o. 
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j ára, amelynek értéke az elszámolásban megadott átváltási aránnyal (1 arany = 65 akcse) 
számolva, 48 960 210 akcse volt.70 Ez négy évre elosztva 188 308 aranyat jelent 
12 240 052 akcse értékben. Ez az összeg az 1559. évi 16 916 945, illetve az 1560. évi 
18 200 000 akcsényi szubvencióhoz viszonyítva is csökkenést jelent, nem is beszélve ar
ról, hogy csupán töredéke annak az összegnek, amellyel a Habsburgok voltak kénytele
nek hozzájárulni a magyar végvárrendszer fenntartásához. Mármost, ha az egyes években 
érkezett támogatás összegét vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy az Isztambulból küldött 
támogatás fokozatosan és jelentősen csökkent: 975-ben (1567. VII. 8 - 1568. VI. 25.) 
22 895 925 akcsényi értékben 352 245 aranyat,71 976-ban (1568. VI. 26 - 1569. VI. 15.) 
10 833 290 akcsényi értékben 166 666 aranyat, 977-ben (1569. VI. 16 - 1570. VI. 4.) 
10 231 000 akcsényi értékben 157 400 aranyat, 978-ban (1570. VI. 5 - 1571. V. 26.) 
pedig, mindössze 4 999 995 akcsényi értékben, 76 923 aranyat küldtek Isztambulból Bu
dára.72 

Ha csak ennyi információ állna rendelkezésünkre, könnyen arra az elhamarkodott kö
vetkeztetésre juthatnánk, hogy a birodalmi támogatás jelentős csökkenése mögött csak és 
kizárólag a helyi jövedelmek emelkedése állt. Forrásunkból azonban az is világossá vá
lik, hogy 1569-től a temesvári vilajetből is kisegítették a budaiakat. A 977 és 986 
(1569/70 - 1578/79) között eltelt tíz esztendőben a budai vilajet katonáinak zsoldjára a 
temesvári vilajet pénztárából 56 900 000 akcsét utaltak át.73 A birodalmi támogatás 
csökkenése tehát részben a temesvári támogatással magyarázható, amelynek gazdasági 
helyzete épp akkoriban szilárdult meg. 1567/68-ban még a temesvári vilajet is központi 
támogatásra szorult, hisz abban a pénzügyi évben 2 400 000 akcsét utaltak át az 
isztambuli központi kincstárból a temesváriba.74 A későbbiekben azonban a temesvári 
vilajet rendszeres pénzügyi támogatásban tudta részesíteni a budait. 

A központi birodalmi kincstár szempontjából persze így is nagy könnyebbséget jelen
tett, hogy e távoli végvidék - hisz a temesvári vilajet, bármennyire is lenyúlt délre, még
iscsak a Magyarországon kialakított vilajetek egyike volt - egyre kevésbé szorult rá Isz
tambul támogatására! A képet tovább árnyalhatjuk a budai pénztári napló 1571-1581. 
évi bevételeinek elemzésével. A fontosabb adatokat a következő táblázatban foglaltam 
össze: 

/ü Isztambul, BOA MAD 1561. 72-73. o. 
71 A birodalmi kincstár 974/75. évi pénzügyi kimutatása szerint, amely a Nevruztól Nevruzig tartó, azaz 

1567. március 11. és 1568. március 10. közötti időszakot öleli föl, s így csak részben fedi a budai pénztári 
napló időhatárait, a mondott időszakban Isztambulból Budára csak 12 266 665 akcsényi értékben küldtek tá
mogatást. V. ö.: Ömer Lütfl Barkán: H. 974-975 (M. 1567-1568) Malí Yýlýna ait bir Osmanlý Butçesi. 
ÝOÝFM 19 (1957-58) 1-4. 309. 

72 Isztambul, BOA MAD 1561. 72. o. 
73 Isztambul, BOA MAD 1561. 73. o. V. ö.: Caroline Finkel. i. m. 291. o. 
74 Ömer Lütfl Barkán: H. 974-975 (M. 1567-1568) ) Malí Yýlýna ait bir Osmanlý Butçesi, 309. o. V. ô. 

még Fodor Pál: A temesvári vilajet a török hódoltságban. In: Lengvári István (szerk.): In memoriam Barta 
Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Pécs, 1996. 200. o. 
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A budai vilajet pénzügyi helyzetének javulása 

A budai vilajet pénzügyi 

Időszak Vagyon Előző évi 
maradvány 

Isztambuli 
támogatás 

Temesvári 
támogatás 

1571.X. 28-1572.X. 15. 43 063 600 pénz 13 154 934 pénz 1 740 000 pénz 5 000 000 pénz 

1572.X. 16-1573.X 4. 36 046 137 oszm. 11 682 883 oszm. 1 500 000 oszm. 4 000 000 oszm. 

1573.X 15-1574. IX. 24. 41202 167 oszm. 12 147 100 oszm. 5 000 000 oszm. 4 000 000 oszm. 

1575.VIII.24-1576.IX.11. 33 800 335 oszm. 9 697 468 oszm. - 4 000 000 oszm. 

1578. m. 6-1578. Xn. 20. 27 816 771 oszm. 6 198 480 oszm. - 5 520 000 oszm. 

1578. XII. 21-1579. XII. 10. 42 111 504 akcse 5 426 898 akcse - 5 000 000 akcse 

1579. Xű. 11-1580. m. 12. 18 978 797akcse 10 208 701 akcse - 4 000 000 akcse 

1580. ni. 12-1581. III. 22. 37 094 762 akcse 5 701 118 akcse - 3 500 000 akcse 

(oszm. = oszmánt [a szerkj) 

A táblázatból jól látható, hogy már az 1570-es évek ele jére jelentősen javult a hely
zet, s a helyi bevételek a zsoldszükséglet 88 %-át fedezték. Természetesen ez korántsem 
je lentette azt, hogy nem voltak gondok. Verancsics Antal királyi helytartó 1572. július 
28-án arról tudósított Pozsonyból, hogy a török véghelyek rosszul vannak fölszerelve, s 
ezért a budai pasa erősítést kért Konstantinápolyból. Musztafa pasa állítólag a török ke
reskedőket is felszólította, hogy készpénzüket vigyék be Budára. A pasa annyira veszé
lyesnek ítélte a helyzetet, hogy egy magyar származású kémet szándékozott a Német Bi
rodalomba küldeni annak kifurkészésére, a vilajet meggyöngült helyzetét kihasználva az 
ellenfél nem tervez-e ellenük hadjáratot.75 Musztafa pasának azonban a 70-es évek dere
kára sikerült tovább javítani a tartomány pénzügyi helyzetét. Az első jelentős változás 
1575-ben következett be: ekkor történt először, hogy a birodalmi kincstárból már nem 
utaltak át aranyat Budára, igaz, a megelőző esztendőben a korábbi összegnek legalább 
háromszorosát küldték. Az azonban mindenképpen figyelemre méltó, hogy 1581-ig nem 
érkezett további támogatás a birodalom központjából. E tényt már a kortársak is oly nagy 
jelentőségűnek ítélték, hogy a pénztári naplóba is feljegyezték a következőket: „Ezt 
megelőzően a Budun-i vilajet zsoldjára a szultáni kincstárból (évente) 350 000-400 000 
aranyat adtak. Kilenc esztendeje, amióta Musztafa pasa a Budun-i vilajet kormányzója 
(váli), a vilajetet és a pádisah jövedelmeit helyrehozta és a jövedelmek már fedezik a ki 
adásokat. A szultáni kincstárból már nem adnak aranyat, csak a temesvári kincstárból ad
nak 4 millió akcsét."76 

Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. Bu
dapest, 1995.261-262.0. 

6 Isztambul, BOA MAD 1561. 156. o. Ezt a bejegyzést már Caroline Finkel is idézte törökül (i. m. 292. o.). 
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a török adminisztráció megszilárdulásának idején 

helyzete 1571-1581 között 

A budai vilajet 

jövedelmei 

(A) 

Egyéb Budához rendelt 
jövedelem 

(B) 

A katonák zsoldja A budai 
bevételek a zsold 

hány %-át 
fedezik 

A budai és a Budá
hoz rendelt (A+B) 

jövedelmek a zsold 
hány %-át fedezik 

21 561 114 pénz 1 607 552 pénz 24 567 941 pénz 88 94 

17 667 680oszm. 1 195 615 oszm. 20 090 323 oszm. 88 94 

18 375 861 oszm. 1 679 200 oszm. 19 930 160 oszm. 92 101 

17 893 576oszm. 2 209 263 oszm. 19 912 088 oszm. 90 101 

15 252 114 oszm. 845 644 oszm. 19 805 160 oszm. 77 81 

29 375 187akcse 2 284 419 akcse 26 781 205 akcse 110 118 

4 190 476akcse 579 620 akcse 6 528 346 akcse78 64 73 

26 607 281 akcse 1 125 011 akcse 26 767 470 akcse 99 104 

Még ennél is fontosabb, s eddigi ismereteink alapján igencsak meglepő táblázatunk 
azon információja, mely szerint az 1570-e& években, azaz az általunk második szakasz
nak nevezett időszakban a budai vilajet saját bevételei a vilajet váraiban szolgáló török 
végváriak zsoldjának átlag 90 %-át fedezték, szemben az 1558/59. évi 28 %-kal, illetve 
az 1559/60. évi 38 %-kal! 

Némi megtorpanás észlelhető Szokollu Musztafa pasa budai beglerbégségének 
(1566-1578) utolsó évében, 1578-ban, amikor a vilajet helyi bevételei a zsoldnak csak 
77 %-át fedezték. A vilajet pénzügyi helyzetének romlását Isztambulban is észlelték, s 
ezért Musztafa pasa utódjául Üvejsz Cselebi defterdárt nevezték ki, azaz a kormányzat 
választása olyan emberre esett, aki a pénzügyek területén meglehetős tapasztalattal ren-

Isztambul, BOA MAD 1561. és MAD 498. Az elszámolások adatai pénzben - a török szöveg is a ma
gyar nyelvből kölcsönvett pénz szót használja - , illetve oszmániban szerepelnek. Az átváltás tekintetében a 
napló több arányt is közöl, kellőképpen összezavarva ezzel a kutatót. Először azt mondja, hogy két pénz ért 
egy oszmánit, majd a későbbiekben azt állítja, hogy 5 pénz 2 oszmánival volt egyenlő. Ott, ahol a napló mind
két pénznemben közli az adatokat, látható, hogy nem ezzel az aránnyal számoltak, hanem az 5 pénz = 4 osz-
máni arányt követték, amit az 1578. évi elszámolás mellé írt egyik bejegyzés is megerősít. Az oszmáni az 
akcsénál a XVI. század derekán kb 25%-kal ért kevesebbet. - A Budához rendelt egyéb jövedelmek címszó 
alatt 1578 végéig olyan tételeket vontam össze, mint például a kincstári gabona és a kincstári ingatlanok el
adásából, a foglyok ötödéből, a berát- és tezkere-illetékből, vagy a szerémi és pozsegai liva eflákjaitól szedett 
adókból származó bevételek. Ezek között kétségkívül ez utóbbi volt a legjelentősebb: 1571772-ben 1 412 510 
pénz, 1572/73-ban 1 140 080 oszmáni, 1573/74-ben 1 153 520 oszmáni, 1575/76-ban 1221483 oszmáni, 
1578-ban pedig 570 400 oszmáni jövedelemre tett szert a budai kincstár e forrásból. 1579-től ezek a tételek 
már a vilajet rendes bevételei között szerepelnek. Ettől kezdve emval-i müteferrika, azaz különféle jövedelmek 
címszó alatt szerepelnek az egyéb, Budához rendelt jövedelmek. Ezek között olyan tételeket találunk, mint a 
bejtülmál-jövedelem, a tapu-illeték, a budai raktárakban őrzött kincstári gabona eladásából származó jövede
lem, stb. 

78 A defterben a hat havi zsold összege, azaz 13 056 691 akcse szerepel, amit én osztottam el kettővel, mi
vel a vilajet bevételeit csak három hónapra és három napra számították! 
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delkezett. Kara Üvejsz pasa, Murád szultáni herceg egykori defterdárja, urának hatalom
rajutása után előbb a birodalom második, később pedig első defterdárja, érthető módon, 
nem szívesen vállalta új megbízatását egykori ellenlábasa, Szokollu Musztafa pasa gaz
dasági gondokkal küszködő tartománya élén. A birodalom pénzügyi életének legfőbb in
tézője, aki a végvidéki életről semmi tapasztalattal nem rendelkezett, s akinek kijelölt új 
állomáshelyén az 1578. május 19-i lőporrobbanás oly pusztítást végzett, hogy kortársi 
vélemények szerint alig maradt ép ház,79 mindent megtett azért, hogy e nagy tisztességet 
elhárítsa magától. Vonakodása a szultáni udvarban annyira ismert volt, hogy arról még 
Joachim von Sinzendorf, a Habsburgok isztambuli rezidense ( 1578-1581)80 is tudomást 
szerzett, s 1578. szeptember 18-i jelentésében sietett is kormánya tudomására hozni. A 
pasa azonban kénytelen volt meghajolni a szultáni akarat előtt és 1578. október 25-én 
elindult új szolgálati helyére.81 Intézkedései hamar látványos fordulatot eredményeztek. 
Irányítása alatt a vilajet bevételei jelentősen meghaladták a kiadásokat. Először történt 
meg, hogy a vilajet saját bevételeiből teljes egészében ki lehetett fizetni a zsoldot, s még 
fölösleg is maradt. 

A már úton lévő pasának 1578. október 27-én parancsolták meg, hogy a beglerbégség 
katonáit, fegyvereit és hadikészletét szemlélje meg, és az arról készített mustrajegyzéket 
küldje meg Isztambulba. A kormányzat szerint az összeírásra azért volt szükség, mert 
Musztafa pasa beglerbégségének utolsó idejében az állami vagyon gazdátlanul maradt és 
nagy károkat szenvedett.82 A bevezetőben már utaltam rá, hogy a változásra legott felfi
gyelt a Habsburgok konstantinápolyi követe. Joachim von Sinzendorf 1580 karácsonyá
nak előestéjén arról tudósított, hogy Üvejs# pasának annyira sikerült rendbe hoznia a 
vilajet pénzügyeit, hogy miután a budai és a temesvári vilajet jövedelmeiből kifizette a 
budai vilajetben állomásozó katonság zsoldját, évenként 32 lótehernyi, azaz 3 200 000 
akcsét küldött Isztambulba (Veyz Bassa totius exercitus Budensis stipendia ex proventu 
Budensi et Themiswariensi numeraverat, et insuper 32 onera Asporum hue Sulthano 
singulis annis miserai.). Sinzendorf arról is beszámolt, hogy Üvejsz pasa utóda, Ali pasa 
budai beglerbég viszont megint Isztambulból kérte a zsoldot, mivel a helyi jövedelmek 
azt már nem fedezték (Nunc verő Bassa Budensis (sc. Ali) petit stipendium hinc et 
proventus antedictos non sufficere scribit.) Majd hozzátette, hogy „amint hallom, minden 
ismét abba a korábbi állapotba került vissza, mint Musztafa (azaz Szokollu) idejében 
volt."83 Sinzendorf ez utóbbi megjegyzése csak Szokollu Musztafa pasa beglerbégségé-

79 Ágoston Gábor. Török lőportermelés Budán a 16. században. (Adalék a magyarországi török végvárak 
hadianyag-ellátásához.) In: E. Kovács Péter-Kalmár János-V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás emlék
könyv. Emlékkönyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történésztanári működése emlékére és születésé
nek hetvenedik évfordulója alkalmából. Budapest, 1991. 90-92. o. 

80 Az isztambuli Habsburg követek listájára 1.: Joseph von Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches 
6., Pest, 1829. (Neudruck Graz, 1963.) 631. skk. o. és további irodalommal: Bertold Spuler: Die europäische 
Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739). Jahrbücher für Kultur und Geschichte der 
Slaven. Neue Folge 11 (1935). 313-342. o. Mivel Spuler a követek listáját kiadott források alapján állította 
össze, azok - miként arra Ernst Dieter Petritsch több tanulmányában is felhívta a figyelmet - a levéltári forrá
sok alapján pontosításra szorulnak 

81 Tayyib Gökbilgin: Kara Üveys paJ3na'nyn Budin beylerbeyliöi (1578-1580) Ýstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 2. (1950-51.) 3-4., 17-20. o. 

" Tayyib Gökbilgin: i. m. 21. o. 
83 Eredetiben és magyar fordításban idézte Pálfjy Géza (i. m. 63. o.). Takáts Sándor, aki először használta 

Sinzendorf jelentését, a 32 onera Asporum-ot tévesen 32 000 akcsénak számolta át (i. m. 141. o.), amit 



nek 1575 előtti szakaszára vonatkozhat, amikor a budai tartomány még valóban rászorult 
az Isztambuli támogatásra. Jóllehet a követ értesüléseit „egy megbízható személytől", 
jelesül egy Portai kapidzsitól szerezte, aki a császári udvarból Budán keresztül két futárt 
kísért Isztambulba, majd a Sinzendorftól kapott 25 tallérért a szerájban minden dolognak 
alaposan utánajárt, jelentése némileg ellentmond a török levéltári forrásoknak, s kissé fél
revezető. 

Sinzendorf 1580 karácsonyán ugyanis csak azokra a pénzügyi problémákra utalhatott, 
amelyek 1579/80 fordulóján jelentkeztek;84 akkor még nem tudhatott arról, hogy a követ
kező, teljes pénzügyi évet (1580/81) Ali pasa majdnem olyan sikeresen zárja majd, mint 
elődje. Állításával így valamiféle éles fordulatot sejtetett (ami azonban csak később kö
vetkezett be) és ezzel félrevezette a kutatókat. Figyelemre méltó továbbá, hogy a császári 
követ értesülésével ellentétben sem az 1579/80-as csonka, sem pedig az 1580/8l-es teljes 
pénzügyi év elszámolásában nem szerepel semmiféle isztambuli támogatás. Ezek az 
adatok ismét arra figyelmeztetnek, hogy bármennyire jól értesültek is az isztambuli ke
resztény követek, ismereteik, még ha számos hasznosítható adatot tartalmaznak is, gya
korta hiányosak. Ezért az efféle forrásokat, kivált a birodalom és annak tartományai 
pénzügyi helyzetének megítélésekor, mindig össze kell vetni az oszmán adminisztráció 
(egyébként problémáktól és önellentmondásoktól korántsem mentes) belső forrásaival. 

Ismerve a Habsburg végvárrendszer ellátásának pénzügyi problémáit, valamint a bu
dai vilajet deficites voltáról korábban publikált adatokat, először arra lehetett gyanakod
ni, hogy a budai beglerbégség pénzügyi helyzetében bekövetkezett javulás oka talán nem 
is a bevételek emelkedésében, hanem a kiadások valamiféle átstrukturálásában keresen
dő, azaz hogy a pénzügyi helyzet javítása érdekében csökkentették a zsolddal fizetett 
katonák számát, s növelték a timár-birtokkal javadalmazott várvédők számát. Ezt látszott 
igazolni az is, hogy a zsold-timárok magyarországi alkalmazására vonatkozó jelenleg is
mert első utasítás 1570 februárjában keletkezett, igaz a gyakorlat már ezt megelőzően is 
ismert volt.85 A zsolddal fizetett katonák számának, illetve a kifizetett zsoldösszeg meny-
nyiségének viszonylagos állandósága láttán azonban ezt a magyarázatot végül el kellett 
vetni. 

Gökbilgin is átvett (i. m. 24. o.), nyilván nem véve észre, hogy az onus (plur. onera) itt a török jük (lóteher) 
fordítása, ami a pénzügyi nyelvben 100 000 akcsét jelentett. Pálffynál a helyes átváltás olvasható. 

84 Egyelőre nem tudjuk a magyarázatát annak, hogy a pénztári napló miért Ali pasát tünteti fel már ekkor 
budai beglerbégnek, amikor minden egyéb forrásunk azt állítja, hogy 1580 május végéig-június elejéig még 
Üvejsz pasa kormányozta a budai beglerbégséget (I.: Gévay Antal: A budai pasák. Bécs, 1841. 12. o., No. 17.; 
Fekete Lajos: Budapest a törökkorban... i. m. 216. o.). Gökbilgin (i. m. 31. o.) említi azt a 1580. június 3-án 
Üvejsz pasának írott szultáni parancsot, amelyben tudatták Üvejsszel, hogy helyére Kalajlikoz Ali pasát nevez
ték ki, s megparancsolták neki, hogy Ali pasa megérkeztéig maradjon állomáshelyén. A legvalószínűbb Dávid 
Géza magyarázata, aki úgy véli, hogy a pénztári naplót később állították ősze, s így Kalajlikoz Ali pasa csak 
nyugtázta, tudomásul vette annak korábbra vonatkozó adatait. (L. Dávid Géza: Török közigazgatás Magyaror
szágon. Doktori disszertáció. Budapest, 1995. 213-124. o., 54. sz. jegyzet. A kézirat használatáért itt is köszö
netet mondok a szerzőnek.) 

Idézte: Dávid Géza: A simontornyai szandzsák... i. m. 76. o. A zsold-timárokra 1. még Hegyi Klára: Tö
rök berendezkedés... i. m. 90-91. o. 
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A pénzügyi konszolidáció okai 

A sikerben a pénztartalékok folyamatos felélése és a temesvári vilajetből érkező tá
mogatás mellett a budai vilajet megnövekedett bevételeinek is komoly szerepe volt. A 
budai vilajet bevételeinek látványos emelkedése alapvetően két tényezővel magyarázha
tó: egyrészt az 1566. évi sikeres szultáni hadjáratnak köszönhető számottevő területnö
vekedéssel, másrészt az 1540-es évek derekán megindult magyarországi török adóztatás
nak a hatvanas évek végére történt stabilizálódásával és kiteljesedésével. 

Az 1566. évi hadjárat következtében egész országrészek, Somogy és Békés megye, 
valamint a Nagykunság kerültek török uralom alá. A magyarországi török uralom ezzel 
hosszú időre elérte legnagyobb kiterjedését. Az ország középső részén elterülő hatalmas 
háromszög alakú hódoltság talapzata mintegy 400, legnagyobb magassága pedig mintegy 
350 km volt, összterülete pedig elérte a 100 - 120 000 km2-t.86 

Az 1566. évi hadjárat a területnövekedésen túlmenően azzal is hozzájárult a budai 
vilajet bevételeinek emelkedéséhez87, hogy a hódoltsági magyar adóztatást szervező két 
magyar fővárat, Szigetvárt és Gyulát88 kiiktatta a magyar adóztatás mechanizmusából, 
azaz közvetve hozzájárult a potenciális török adóalanyok teherbíróképességének emelke
déséhez. Szempontunkból azonban ennél is fontosabb, hogy e két vár elestével tekinté
lyes rés keletkezett a magyar védelmi rendszeren, aminek következtében (legalábbis 
ideiglenesen) nem volt olyan erő, ami a magyar végvárak mögötti török adóztatást sike
resen tudta volna akadályozni.89 

A magyarországi török adóztatásnak az 1568. évi drinápolyi béke utáni időszakban 
tapasztalható kiteljesedésében bizonyos központi intézkedéseknek éppoly szerepük volt, 
mint a helyi adminisztráció hatékonyabbá válásának. Magyarországon kezdetben a török 
kincstár csak azoktól szedte a dzsizje-adót, akik házukon, földjeiken és szőlőjükön kívül 
300 akcse vagyonnal rendelkeztek. Ez pedig azt jelentette, hogy a kezdeti időben a po
tenciális adófizetők egy jelentős része, mintegy 30 %-a, mentességet élvezett a dzsizje fi
zetése alól. A birodalom pénzügyi helyzetének romlása azonban arra kényszerítette a 
kormányzatot, hogy a 300 akcsés határt eltörölve, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, 
lehetőleg mindenkitől beszedje a dzsizje-adót. Erre a budai szandzsák esetében már 
1562-ben sor került, de az 1570-es évekre már minden magyarországi szandzsákban be
vezetésre került az új rendszer.90 Ennek következtében jelentősen megnőtt a dzsizje-
fizetők száma, s természetesen a dzsizje-adóból származó jövedelem is. Amíg 1558/59-
ben budai vilajet területéről csak 1 500 000 akcse dzsizje-adót sikerült beszedni, addig 
húsz évvel később a megnövekedett területről az eredményesebben működő adminiszt-

86 Szakály Ferenc 100 000 knr-re, Dávid Géza pedig 120 000 krrr-re becsülte a hódoltság kiterjedését a 
XVI. század 70-es éveiben. L.: Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981. 38. 
o. és Dávid Géza: Magyarország népessége a 16-17. században. In: Kovacsics József (szerk.): Magyarország 
történeti demográfiája (896-1995) Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 146. o. 

87 Ez akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy Békés nem a budai vilajet alá került. 
88 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás... i. m. 59-98. o 
89 A magyar végvárrendszernek a magyar várak mögötti területen folytatott török adóztatását gátló szere

pére 1.: Pálfjy Géza: i. m. 66. skk. o. 
90 Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások. Budapest, 1970. 22-23. és 89-93. o 

— 372 — 



ráció már több mint 5 000 000 akcse fejadót tudott behajtani, azaz a dzsizje-jövedelem a 
három és félszeresére emelkedett. 

A budai kincstár dzsizje-adóból származó bevételei 
1558/60-ban és 1578/8l-ben91 

Időpont Dzsizje-bevételek 
1558/59 1 530 476 akcse 
1559/60 1 797 539 akcse 
1578/79 5 229 259 akcse 

1580/81 5 373 138 akcse 

Az adóztatás kiteljesedésére jó példa a szultáni hász-birtokok jövedelmének emelke
dése, amely a dzsizje-adó mellett az egyes vilajetek bevételeinek másik fontos részét ké
pezte. A szultáni hász-birtokokból származó bevételek emelkedésében fontos szerepe 
volt Üvejsz pasa intézkedéseinek. Isztambulba küldött jelentéseiből, valamint az arra ka
pott válaszokból jól látható, hogy minden alkalmat megragadott e jövedelemforrás gya
rapítására: megakadályozta, hogy a szultáni hász-birtokokra szpáhik tegyék rá a kezüket 
és ezzel jövedelemkiesést okozzanak a kincstárnak. Új szandzsák-összeírások készítését 
javasolta, mivel a legutóbbi összeírás óta jelentős változások történtek: a pusztákon lako
sok telepedtek meg, a földeket időközben művelés alá fogták, s a puszták helyén falvak 
keletkeztek. Másutt épp ellentétes folyamat játszódott le. Az ellenséges beütések miatt a 
lakosok elmenekültek falvaikból, s a falvak pusztákká váltak. A pasa szerint kivált Fülek, 
Hatvan és Szigetvár környékén volt szükséges új összeírások készítése. A pasa azt is ja
vasolta, hogy a megüresedett birtokokat ne osszák szét a ziámet-birtokosok között, ha
nem csatolják azokat a szultáni hászokhoz.92 A budai vilajet központi, budai szandzsák
jának fennmaradt forrásaiból látható, hogy Üvejsz pasa intézkedései meghozták a kívánt 
eredményt. Amíg az itteni hász-birtokok 1559-ben csak 2 338 530 akcsét jövedelmeztek, 
addig 1580-ban már 9 076 530 akcsét.93 Ez a majd 300 %-os növekedés még akkor is 
igen jelentős, ha tudjuk, hogy közben az akcse némileg veszített értékéből. Nem szabad 
elfelednünk, hogy mindez még az 1586. évi nagy devalváció előtt volt, amikor az akcse 
ezüsttartalmát mintegy 44 %-kal csökkentették, aminek következtében a korábbi 60 
akcse helyett 120 akcsét kellett adni egy dukátért, vagy egy oszmán aranypénzért, a 
szultániért.94 Az akcse értékcsökkenése azonban nem a központi, vagy a budai kincstár 
számára jelentett problémát, hanem azoknak a zsoldosoknak, akik az 1580-as években 
ugyanannyi akcse napi zsoldot kaptak, mint az 50-es években, azaz jövedelmük reálér
tékben jelentősen csökkent. Minket azonban jelen esetben a központ szempontjai érde-

91 Az 1558-1560. évi adatok lelőhelye: Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: i. m. 605. o. Az 1578-1581 évi 
adatokat a kiadatlan pénztári napló tartalmazza: Isztambul, BOA MAD 498. 2. és 44. o 

" Tayyib Gökbilgin: i. m. 25. o 
9 Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 43. o 
94 Pevket Pamuk: i. m. 959-961. o 
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kelnek. A központi igazgatás számára egyetlen szempont volt fontos: minden lehetséges 
eszközzel csökkenteni kellett a keresztény és muszlim világ ütközőpontján kiépített ma
gyarországi török védelmi rendszer költségeit. Ezt a feladatot a kormányzat és a helyi 
adminisztráció az 1570-es években sikerrel teljesítette. 

Szimptomatikus, hogy a magyarországi török adóztatás megszilárdulásával szinte 
egyidőben teljesedett ki a török által uralt területeken (a fővárak eleste után főként a terü
let földesurai által szervezett és kézben tartott) magyar adóztatás is.95 Ez viszont nem ke
vesebbet jelent, mint hogy az 1568. évi Habsburg-oszmán békeszerződést követő vi
szonylagos nyugalom éveiben az alföldi mezőgazdaság magára talált, s hogy e gazdasági 
megerősödés és konszolidáció éveiben a török uralom alatt élő magyar parasztok képesek 
voltak az egyaránt megemelkedett török és magyar adók fizetésére.96 

Hasonlóan a gazdasági megerősödés jelének kell tartanunk azt is, hogy az 1570-80-as 
években tetőzött a nyugat felé irányuló magyar marhaexport is. Mivel a nyugatra hajtott 
szarvasmarhák zöme a török által megszállt területről származott, az oszmán adminiszt
ráció hatékonyabbá válásával a kincstár vámbevételei már a szarvasmarhaexport felfutása 
előtt is jelentősen emelkedtek. Amíg például 1558/59-ben a váci mukátaaból, amelynek 
csupán egyik, igaz jelentős részét alkották a dunai (így a váci, a kevei, földvári, paksi, 
tolnai és a bátai) marhavámok, még csak 764 824 akcse, a következő évben pedig 
1 295 869 akcse folyt be, addig 1563/64-ben egyedül a váci marhavám legkevesebb 
2 400 000 akcséval gazdagította a budai kincstárat.97 

Még látványosabban emelkedtek a vilajet legfontosabb bevételi forrásai, a mukátaa-
bevételek, azaz a vámokból, illetékekből, vásárpénzekből, piaci illetékekből, monopóli
umokból stb. származó kincstári jövedelmek, amelyek a tárgyalt időszakban a vilajet 
összjövedelmének 50-70 %-át alkották: 

A budai kincstár mukataa-bevételei 
1558-60 és 15 78-8 J-ben98 

Időpont Mukataa-bevételek 
1558/59 3 437 910 akcse 
1559/60 4 469 170 akcse 
1578/79 18 240 131 akcse 
1580/81 18 509 766 akcse 

A mukataa-bevételek emelkedésében ismét csak szerepe volt Üvejsz pasa intézkedé
seinek, akinek természetesen ez a bevételi forrás sem kerülte el figyelmét. Tudjuk pél
dául, hogy az egykori fődefterdár jelentős szigorításokat vezetett be a vámfizetések terü-

Szakály Ferenc: Magyar adóztatás... i. m. 99-139. o 
Ágoston Gábor. A hódolt Magyarország... i. m. 88. o 

9 Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 46. o 
98Az 1558-1560 évi adatokra 1.: Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: i. m. 609. o. Az 1578-1581 évi adatok 

lelőhelye: Isztambul, BOA MAD 489. 2. és 44. o 
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létén. A vámokat korábban elkerülő marhakereskedőket kötelezte, hogy a kijelölt vámhe
lyeken haladjanak át, s fizessék meg a vámokat." A budai pénztári naplókból láthatóan 
Üvejsz pasa utóda, Ali pasa is követte elődje pénzügyi politikáját, s eredményeire büszke 
is volt. Mindenesetre a pénztári napló Ali pasa idejére vonatkozó oldalain a napló készí
tője - nyilván Ali pasa intencióit követve - egyik fontos jövedelemágnál sem mulasztotta 
el összehasonlítani a bevételeket, s az összehasonlításból rendre Ali pasa került ki győz
tesen. 

A pénzügyi helyzet rosszabbra fordulása 

A budai vilajet fent ismertetett kedvező pénzügyi helyzete azonban csak rövid ideig 
tartott, s a dolgok valamikor 1581 után ismét rosszabbra fordultak. Források hiányában 
egyelőre sem a fordulat pontos idejét, sem mértékét, sem pedig okait nem tudjuk megál
lapítani. Az okok között bizonyára szerepet játszottak a magyarországi királyi végvár
rendszerben az 1570-es és 1580-as évek fordulóján bevezetett szervezeti változások, 
amelyek következtében jelentősen megnehezedett a magyar végvárak mögötti területeken 
az oszmán adóztatás. Azt azonban további kutatásoknak kell eldönteniük, hogy a királyi 
területeken történő oszmán adóztatás visszaszorulása milyen mértékben csökkentette a 
vilajet adóbevételeit, s járult hozzá a vilajet általános pénzügyi helyzetének rosszabbodá
sához. Ismerve azonban a vilajet bevételeinek struktúráját, annyi bizonyos, hogy nem eb
ben, a financiális okok miatt egyébként is hamarosan kifulladó átszervezésben kell ke
resni a budai vilajet pénzügyi egyensúlya felbomlásának legfőbb okát. A királyi Magyar
országon folytatott oszmán adóztatás visszaszorulása ugyanis csak a budai kincstár 
dzsizje-bevételeit csökkenthétté, amelyek 1579-ben a vilajet összjövedelemnek mindösz-
sze 18 %-át, 1580/8 l-ben pedig 20 %-át tették ki. Ráadásul ennek a 18, illetve 20 %-nak 
a zöme természetesen a hódoltsági területekről, illetve a budai vilajet alá tartozó, a Duná
tól délre eső területekről származott, s csak elenyésző részét alkották a hódoltságon kí
vüli területekről beszedett dzsizje-jövedelmek, következésképp ezek kiesése önmagában 
semmiképp sem okozhatott oly mérvű pénzügyi gondokat, amelyekkel az 1580-as, 1590-
es években kellett a tartomány vezetésének szembenéznie. A királyi Magyarországon 
folytatott török adóztatás visszaszorulása sokkal érzékenyebben érinthette a timáros 
szpáhikat és a zsold-timárosokat, hisz ők jelentősebb jövedelmektől eshettek el. Termé
szetesen ez utóbbiak gondjai közvetve kihathattak a budai kincstárra is, amennyiben a ki
esőjövedelmeket készpénzzel próbálták pótolni. 

1588 végére, amint az egy október 14-i szultáni rendeletből látható, már mind a budai, 
mind pedig a temesvári vilajetben pénzügyi gondok mutatkoztak. A temesvári begler-
bégnek és defterdárnak küldött rendelet szerint III. Murád trónra lépésétől, azaz 1574-től 
kezdve a temesvári vilajet, azon felül, hogy önellátó volt és a helyi bevételekből fedezte 
a helyi katonaság és hivatalnokréteg zsoldját, évente 50 000 kurust küldött Isztambulba, 
a budai kincstárba pedig 4-5 000 000 akcsét utalt át. Mindezek után a temesvári pénztár
ban még mindig maradt 2 000 000 akcse. 1588-ra azonban már jelentősen romlott a gaz
dasági helyzet és a pénzügyi fegyelem. A Portán elmarasztalták az akkori temesvári 

Tayyib Gökbilgin: i. m. 24. o 
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beglerbéget, mivel a temesváriak immár harmadik esztendeje nem küldtek támogatást 
Budára, s elszámolásukat sem terjesztették be a központba. A parancs meghagyta a te
mesvári beglerbégnek, hogy a 10 000 000 akcsét meghaladó tartozást minél hamarabb 
rendezze, és a szükséges pénzösszegeket küldje el Budára és Isztambulba.100 A későbbi
ekben azonban a temesvári vilajet pénzügyi helyzete ismét konszolidálódott: 1591-ben a 
tartomány jövedelme 10 812 449 akcséra, kiadásai pedig 7 520 020 akcséra rúgtak, ami
ből 6 271 931 akcse volt a zsold.101 

A századvég hosszú háborúja azonban egycsapásra felforgatta a magyarországi tarto
mányok gazdasági és pénzügyi helyzetét, aminek súlyosságát mutatja, hogy a háború 
idején a budai vilajet bevételeinek mindössze 17 %-a származott helyi forrásokból,102 

jóllehet megelőzőleg a saját bevételek az összbevétel 80-90 %-át alkották. A XVII. szá
zad elejére a temesvári vilajet is deficites lett, amit jól szemléltet, hogy egy költségvetési 
előirányzat szerint a vilajet jövedelmeinek tetemes részét kitevő ww£átaw-jövedelmeknek 
mindössze 55 %-át adták a tartomány területéhez tartozó adóbérletek, a fennmaradó részt 
a belgrádi és szerbiai adóbérletekből gondolták beszedhetőnek.103 

Az ismeretlen XVII. század 

A XVII. századi viszonyokról egyelőre keveset tudunk, főként azért, mert a budai 
vilajet e századból származó pénztári naplóihoz, azok rossz állapota miatt, eleddig a ku
tatók nem férhettek hozzá. Annyi bizonyos, hogy a századforduló után a budai kincstár 
ismét külső támogatásra szorult. 1612 májusában az isztambuli belső kincstárból 40 000 
aranyforintot küldtek a budai, egri és temesvári vilajet váraiban szolgálatot teljesítő kato
nák zsoldjára.104 Egy 1618/19-ből származó dzsizje-összeírásból pedig az látható, hogy a 
magyarországi tartományok dzsizje-bevételeinek döntő része nem a magyarországi terü
letekről, hanem a Balkánról származott. A Buda, Kanizsa, Temesvár és Eger alá rendelt 
38 adózó körzetből mindössze 12 (a Buda alá tartozó szerémi, mohácsi, koppányi, 
simontornyai, szekszárdi, budai, esztergomi és a székesfehérvári, továbbá a Kanizsa alá 
tartozó szigetvári-pécsi és pozsegai, valamint az Eger alá tartozó szegedi) feküdt egé
szében, vagy részben a Duna-Száva vonaltól északra. A 101 420 adófizető egységből 
(háne) a magyarországi területek 23 700 hánéval, azaz közel 23 %-kal részesedtek.105 

Amennyiben csak a szűkebben vett magyarországi területeket, tehát a Duna-Dráva vo
naltól északra eső részek 14 850 dzsizje-hánéját számoljuk, akkor az azokból származó 
bevételek az összbevételnek mindössze 15 %-át teszik ki.106 

100 Isztambul, BOA MD LXIV. p. 145. no. 378. 
101 Fodor Pál: A temesvári vilajet... i. h. 
102 Caroline Finkel: i. m. 290-291. o 
103 Fodor Pál: A temesvári vilajet... i. h. 
104 Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: i. m. 611. o. 68. jegyzet 
105 Isztambul, BOA DCMH 26570. 
106 így számolt Hegyi Klára is, aki szintén használta e forrást. L. Hegyi Klára: Török berendezkedés... i. m. 

47.0. 
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A magyarországi vilajetek dzsizje-hánéi 

Vilajet Körzetek száma Dzsizje-hánék száma Ebből magyaroszági % 
Buda 22 52 350 10 900 20,82 

Kanizsa 8 30 300 9 800 32,34 

Temesvár 5 11 720 - -
Eger 3 7 050 3 000 42,55 
Összesen 38 101 420 23 700 23,34 

Hasonló tanulságokkal szolgál a budai vilajet 1662/63. évi pénztári naplója. Az össz
jövedelem (37 312 411 akcse) 45,54 %-át kitevő dzsizje-j övedé lem (16 990 662 akcse) 
zömét a Duna-Száva vonaltól délre fekvő családok fizették. Hasonlóan alakult a másik 
fontos bevételi forrás, az összjövedelem 40,08 %-át alkotó ww&átaa-jövedelmek összeté
tele is: ekkor a budai kincstár alá tartozó mukátaák jövedelme 15 238 336 akcse volt, de 
a budai vilajet területéről ennek az összegnek alig több mint harmada, 5 674 905 akcse 
érkezett. A bevétel kétharmadát a balkáni területekről gyűjtötték össze. A budai vilajet 
pénzügyi egyensúlyát - miként arra legutóbb Hegyi Klára felhívta a figyelmet - tehát is
mét külső forrásokkal kellett megteremteni. Ekkora azonban a segélyek már nem a biro
dalmi fővárosból, hanem a Buda alá rendelt területekről érkeztek.107 Igaz, a balkáni kato
naság egy részét is innét, a budai vilajet pénztárából fizették. Itt azonban éppen fordított 
arányokat tapasztalhatunk: a vilajet pénztárából fizetett 12 734 katona zöme, 11 777 fő 
(92,5 %) a magyarországi török végházakban teljesített szolgálatot, s csupán 957 fő (7,5 
%) szolgált a szendrői, szerémi, aladzshiszári, kucsanjai, skodrai stb. szandzsákok várai
ban. Azonban még ezek egy része is magyarországi területeken, a bajai, a szegedi, kalo
csai stb. szandzsákok váraiban teljesített szolgálatot.108 Ugyanezek az adatok szerepelnek 
a budai vilajet 1677/78. évi pénztári naplójában is, ami enyhén szólva is több mint gya
nús.109 Bár mindkét napló hangsúlyozza, hogy a katonák létszámadatait a megfelelő 
zsoldlistákból vették át, az adatok ilyen nagyfokú egyezése azt a gyanút kelti a kutatóban, 
hogy a létszámadatokat egyszerűen átmásolták a korábbi defterekből, hisz elképzelhetet
len, hogy 15 évvel később az egyes szandzsákok váraiban főnyi pontossággal ugyanannyi 
katona szolgált volna, mint 1662/63-ban.110 Amíg nem találjuk meg azt a legelső zsold-

1 Isztambul, BOA DBPM 16727., 16728. V ö.: Hegyi Klára: Török berendezkedés...i. m. 47. o 
1 8 Isztambul, BOA DBt>M 16727. és 16728. A pénztári napló, sajnos, összevonva közli a szerémi, 

szendrői, aladzshiszári, máden-i atik-i, kucsanjai szandzsákok várvédőinek a számát a szegedi, bajai és kalo
csai szandzsák váraiban állomásozó katonákéval, így elkülönítésük csak a zsolddefterek alapján lehetséges. 

109 Isztambul, BOA DBPM 16729. 
0 Erre a jelenségre Hegyi Klára hívta fel a figyelmemet, amiért ezúton is köszönetet mondok. Arra, hogy 

a huzamosabb ideje meghódított területeken készült adóösszeírásokat egy idő után egyszerűen másolni kezd
ték a korábbiakról, a kutatás már rég rámutatott. Káldy-Nagy Gyula hívta fel a figyelmet arra, hogy az 1580-
as, 1590-es években készült magyarországi szandzsákösszeírások (tahrir-defterek) egyszerű másolatai a ko
rábbiaknak. L.: Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások... i. m. 50-54. o. Hasonló a helyzet a 
zsoldlistákkal is. Kivételt képeznek viszont az újonnan meghódított területek, ahol (legyen szó akár a XVI. 
század végéről, akár a XVII. századról) az első szandzsákösszeírások és zsoldlisták még a valós adatokat tar
talmazzák, s azokat csak később kezdik másolni. 
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első zsolddeftert, ahonnan ezeket az adatokat időről időre kimásolták a későbbi zsoldlis
ták készítői, addig a fenti létszámadatokat csak tájékoztató jelleggel fogadhatjuk el. A mi 
szempontunkból azonban ezeknek most nincs döntő jelentősége. A jövedelmek és kiadá
sok struktúrája, illetve a katonák földrajzi megoszlása jól tükrözi a XVII. századra jel
lemző főbb arányokat és tendenciákat: a budai vilajet jövedelmeinek egyre jelentősebb 
része származott a Balkánról, ezzel szemben a tartomány pénztárából zsoldot húzó kato
náknak csak elenyésző része szolgált az ottani várakban. 

Egyéb költségek 

A pénztári naplók egyik fogyatékossága, hogy csak a készpénzbevételeket és -kiadá
sokat tartalmazzák. Ezért van az, hogy a budai beglerbégség pénztári naplóiban a kiadá
sok zöme a katonák zsoldjára ment, s a török elszámolásokban - a királyi végvárrendszer 
megfelelő forrásaitól eltérően - alig található olyan bejegyzés, ami az őrség élelmezésé
re, a végvárak anyagi ellátására^ ágyúkra vagy a munícióra vonatkoznék. Márpedig az őr
ség élelmezése, lovainak takarmányozása, a végvárak hadfelszerelésének biztosítása szin
tén jelentős terhet jelentett, s azt valahonnan elő kellett teremteni. Ha tehát a magyaror
szági oszmán végvárak fenntartási költségeit vizsgáljuk, ezekkel a pénztári naplókban 
nem szereplő kiadásokkal is számolnunk kell. 

Az élelem- és hadianyagellátás területén a Porta arra törekedett, hogy a szükséglete
ket, vagy azok döntő részét helyben, a magyarországi tőrök területekről szerezze be. Ma 
még messze vagyunk attól, hogy konkrét mennyiségi mutatókat adjunk, de néhány adat 
arra enged következtetni, hogy az oszmán vezetés ebbéli próbálkozása - legalább béke
időkben - sikeres volt. Közismert, hogy szemben a Balkánnal, ahonnan a hadjáratokra 
tízezerszám hajtották el az állatokat,"1 és ahol végig ellenőrzésük alatt tartották az állat
tenyésztést, Magyarországon nem gördítettek akadályt a magyar marhaexport elé. Már
pedig, ha élelmezési gondjaik voltak volna, aligha engedik meg, hogy a magyar marhake
reskedők évente majd százezer jószágot vigyenek ki a hódoltságból. 

1571-ben a budai török őrség számára a pécsi, zombori, bajai és a kalocsai eminek 
szedték össze a délvidékről a tizedgabonát, 575 tonnányi búzát. Arról azonban nem szól
nak a források, hogy ennél távolabbi vidékekről is érkezett volna búza. Ugyancsak fi
gyelemre méltó a Budára hozott és ott elvámolt búza mennyiségének gyors és jelentős 
visszaesése: amíg 1571-ben 437 hajón 10 400 tonnányi búza érkezett Budára, 1573-ban 
már csak 87 hajó, 1586-ban pedig csak 56 hajó búzáját vámolták el. Ez utóbbi két alka
lommal a Budára hozott búza 2 070, illetve 715 tonnára esett vissza. E látványos vissza
esés azt a felismerést tükrözte, hogy a magyar Alföldre nem érdemes búzát hozni, hisz 
azt a kereskedők Budáról nem tudják tovább szállítani, a helyi igényeket pedig fedezi a 
magyarországi termelés. Az élelmiszerek közül egyedül a rizst kellett importálni Magyar
országra: az őrség számára Szerbiából és Bulgáriából érkezett rizs egy részét kincstári 
áruként, vámkedvezménnyel hozták Budára."2 

1 Az 1566. évi magyarországi hadjárat szükségleteire tíz balkáni kazából 223 690 juhot kértek. L.: 
Ágoston Gábor: A hódolt Magyarország... i. m. 14. o 

112 
Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula. i. m. 562-563. o 
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Hasonló volt a helyzet a hadianyagellátás területén is. Mivel a birodalom jelentősebb 
lőpormalmai (Isztambul, Gallipoli, Szaloniki, Izmir, Belgrád, Bor, Van, Ercis, Kairó, 
Bagdad, Aleppo stb.) a magyarországi végváraktól roppant távolságra estek, s mivel a 
szállítás - kivált a szárazföldi - közismerten nagy költséggel járt, a Porta érthetően arra 
törekedett, hogy az újonnan felállított magyarországi vilajetek lehetőleg maguk fedezzék 
az ottani török végvárak lőporszükségletét. A feltételek ehhez minden tekintetben kedve
zőek voltak, hisz Magyarország Európa azon területei közé tartozott, ahol gazdag 
salétromlerakódásos helyek keletkeztek, ahol már a török hódoltság előtt is termeltek sa
létromot, s ahol az a későbbiekben is a legismertebb népi iparágak közé tartozott. Kisebb 
mennyiségben szinte minden végvárban készítettek lőport, a termelés zöme mégis a bu
dai és a temesvári lőpormalmokban folyt. A budai termelés évi 1-3 000 kantár, azaz 54 
és 162 tonna körül ingadozott a XVI. század második felében.113 A kedvező helyi adott
ságoknak és a jól szervezett termelésnek köszönhetően a magyarországi lőpormalmok 
békeidőben fedezték az itteni török végvárak lőporszükségletét, sőt a Magyarországon 
termelt és felhalmozott lőporból a birodalom egyéb területeire is szállítottak. Hadjáratok 
idején természetesen a magyarországi hadszíntér is lőporszállítmányokra volt utalva, ez 
azonban nem volt kivételes jelenség, hisz a birodalom egyetlen lőpormalma sem volt ké
pes a területén harcoló hadak teljes ellátására.114 

Végezetül csak utalásképpen jegyzem meg: a Porta készpénzkiadásait az is csökken
tette, hogy a magyarországi török várak építése és erődítése döntően helyi építőanyagok 
felhasználásával és a hódoltsági magyar lakosság munkaerejével történt. Az építőanya
gokat igyekeztek a hódoltsági magyar lakosságtól természetben beszedett adó formájá
ban előteremteni. Az erődítési munkálatok során felmerülő költségeket is a helyi vagy a 
közeli kincstári bevételekből, az 1570-es évektől kezdve pedig az egyre gyakrabban és 
egyre rendszeresebben kivetett ún. rendkívüli adókból fedezték. Ilyenkor az érintett terü
letek rájái támir akcseszi, azaz javítási pénz címén „minden háne után egy-egy gurust 
vagy filórit szoktak adni".115 Ilyen rendkívüli adóval terhelték a budai vilajet rájáit 1578-
ban is, amikor a nagy budai lőporrobbanás okozta károk helyreállítására minden háne 
után egy gurust szedtek. Az így összagyült adó 2 850 000 akcséra rúgott.116 

Ugyancsak a budai kincstár pénztárából fizették azokat a javítási munkálatokat, ame
lyeket a tizenötéves háború után, 1609-ben végeztek egy sor magyarországi török várban. 
Ilyen javítások folytak Budán májusban, a nyári hónapokban és még szeptember
októberben is Ibrahim csausz, budai szultáni építész (mímár-i hassza) irányítása alatt az 
ágyúöntő műhelyben és ágyúszertárban, azaz a Tophánéban,117 a várbörtönön,"8 a vár 

113 Ágoston Gábor. Török lőportermelés... i. m. 89. o 
114 Gábor Ágoston: Gunpowder for the Sultan's Army: New Sources on the Supply of Gunpowder to the 

Ottoman Army in the Hungarian Campaigns of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Turcica 25. 1993. 
75-96. o. és wo: A török hadsereg lőporellátása a 16-17. századi magyarországi hadjáratokban. In: Zalai Mú
zeum 4. (1992) 65-72. o. 

Fodor Pál: Török várerődítési munkák Magyarországon a XVI-XVII. században. Hadtörténelmi Köz
lemények, 1979/3. 381. o 

116 Isztambul, BOA MAD 1561. 73. o 
117 Isztambul, BOA MAD 4654. 121-122. o., stb. 
118 Uo. 131.0. 
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tornyain,119 a városkapun és a hajóhídon, a Fethijje dzsámin és a nagy dzsámin, de ek
korjavították ki a vár nagy óráját is.121 Hasonló karbantartási-várerődítési munkákra ke
rült sor az egri, a kanizsai és az esztergomi várban is.122 

Az is ismert, hogy a kézműveseket és napszámosokat is a magyar falvak adták. Sőt, 
egyes helyeken az is megfigyelhető, hogy az oszmán hatóságok alkalmazkodtak a ko
rábbi szokásokhoz, s azon falvak jobbágyait rendelték ki egy-egy vár javításához, ame
lyek lakói a török uralom előtt is ugyanannál a várnál teljesítettek szolgálatot.123 

Nos, ezeknek a pénztári naplókban nem szereplő, s egyik kollégánk által találóan rej
tett kiadásoknak nevezett124 tételeknek a számbavétele az oszmán pénzügyigazgatás i 
rendszer sajátosságai miatt aligha végezhető el. A tanulmányban bemutatott újabb adatok 
alátámasztották a korábbi eredményeket: bármennyire megterhelte a magyarországi vila
jeteket és a központi kincstárat a magyarországi hadszíntér biztosítása és az itteni várak 
fenntartása, ez a teher a Porta számára kisebb volt, mint a Habsburgok számára az osz
mán várakkal farkasszemet néző királyi védelmi rendszer finanszírozása. Azt is láttuk, 
hogy a korban Európa más hadszínterein kiépített védelmi rendszerek is ráfizetésesek 
voltak, s legfeljebb a ráfizetés mértéke lehet vita tárgya. 

Azt se feledjük, hogy a magyarországi tartomány helyzete a birodalomban korántsem 
volt egyedülálló. A hódítások utáni török berendezkedés (hol hosszabb, hol pedig rövi
debb ideig) másutt is rászorult a központi támogatásra. Fokozottan érvényes ez a biroda
lom végvidékein, s azokon a területeken, ahol a hódítások megtartása, a török uralom 
biztosítása csak jelentősebb katonai erő állomásoztatásával volt kivihető. Ilyen volt a bi
rodalom másik szegletében lévő Jemen, amelyet ugyan már 1539-ben beglerbégséggé 
tettek, de csak 1552-ben sikerült a helyi előkelők hatalmát megtörni, s további évekbe 
került a tartomány közvetlen oszmán uralom alá kényszerítése (1552-1560). A kormány
zat arra számított, hogy az új tartomány az indiai füszerkereskedelemnek köszönhetően 
önellátó lesz, sőt, a felesleget (miként Egyiptom) Jemen is rendszeresen elküldi majd az 
isztambuli kincstárba. A tartomány megtartása azonban a vártnál nagyobb terheket rótt a 
helyi kincstárra: az 1599/1600-as pénzügyi évben a tartomány bevételei 400 611 aranyra, 
a kiadások ezzel szemben 561 353 aranyra rúgtak, azaz a deficit 160 742 arany volt, 
amelyet az egyiptomi kincstárból egyenlítettek ki. Mivel Jemenben nem vezették be a 
timár-rendszert, nem csak a várkatonaságot, hanem a többi katonát és a parancsnokokat 
is készpénzben fizették, akik a várak őrségével együtt 427 994 arany zsoldot kaptak, azaz 
már az ő zsoldterheik is meghaladták a vilajet bevételeit.125 

Jóllehet a pénztári napló feldolgozója megemlíti, hogy Jemen nem volt mindig defici
tes tartomány, az oszmán gazdaság- és társadalomtörténet legfrissebb (és egyetlen) kézi-

119 Isztambul, BOA MAD 4654. 146. o. 
120 Uo. 144., 149. o. 
121 Uo. 126-127., 131. o. 
122 Uo. 127., 129., 144-149. o., stb. 
123 Fodor Pál: Török várerődítési munkák... i. m. passim. 
124 Caroline Finkel: The Cost of Ottoman Warfare... i. m. 95. o 
125 Halil SahillioŐlu: Yemen'in 1599-1600 Yýlý Btitçesi. In: Yusuf Hikmet Baybur'a Armaöan. Ankara, 

1985. 287-319. o. Az adatokat a pénztári napló megfelelő részeiből vettem (uo. 301. o). 



könyvében Halil Ýnalcýk mégis ezt sugallja.126 így megtörténhet, hogy a forrásokban és 
szakiradalomban kevésbé jártas olvasó arra az elhamarkodott következtetésre jut, hogy 
Jemen az oszmán uralom egész ideje alatt ráfizetéses volt. Azaz ugyanabba a hibába esik, 
mint a magyar történetírás, amikor két év adataiból vont le általánosítást az egész hódolt
ság korára, ráadásul úgy, hogy adatait sem más tartományok, sem pedig más végvidék 
hasonló anyagával nem vetette össze. A kiadatlan jemeni pénztári naplók egyik rövid is
mertetéséből azonban látható, hogy a vilajet pénzügyi mérlege még 1595/96-ban is pozi
tív volt: akkor a 668 479 aranyra tehető összjövedelemből 110 000 aranyat küldtek az 
isztambuli kincstárba. Hasonlóképpen pozitív mérleggel zárták a pénzügyi évet 1560/61-
ben, 1561/62-ben és 1576-ban. 1560/6l-ben az összjövedelem 22 352 242 para, a kiadás 
21 273 442 para volt. Ezt követően a különbözetet nem készpénzben utalták át Isztam
bulba, henem fűszert vettek rajta, és azt küldték a fővárosba. 1561/62-ben 2 028 000 
para, azaz az összjövedelem (31 730 951 para) 6,4 %-ának megfelelő összeg volt az, 
amit fűszerre váltva többletként Jemenből Isztambulba küldtek. 1576-ban pedig mintegy 
1 000 000 para értékben szállítottak fűszert a tartományból a központba.127 

A jemeni vilajet példája ugyanarra int, mint a budai vilajettel kapcsolatban bemutatott 
adatsorok: ne tegyünk elhamarkodott általánosításokat egy-két kiragadott adat ismerete 
alapján. A pénzügyi helyzet, csakúgy mint a török berendezkedés megannyi egyéb aspek
tusa, nem tekinthető állandónak, s hosszabb adatsorok birtokában bizonyos trendek rajzo
lódnak ki. Ezek jobban láthatóvá válnak, ha túllépünk a vilajet határain, s részint a biro
dalom más határmenti tartományaival, részint pedig az azokkal szemben kiépített vé
delmi övezetekkel vetjük össze őket. A magyarországi török adminisztráció teljesítménye 
mindenképpen figyelemre méltó, hisz olyan területen sikerült - ha csak időlegesen is -
konszolidálni a pénzügyi helyzetet és helyben előteremteni a zsoldterhek jelentős részét, 
ahol aránytalanul nagy számú katonaságot kellett állomásoztatni, s ahol e katonaságnak a 
birodalom legerősebb ellenfelével szemben kellett védekeznie, s ha erejéből futotta, tágí
tania a birodalom határait. S még a deficites időszakokban is nagyobb terhet tudott az 
isztambuli központi kincstár válláról levenni, mint a magyar királyi országrész a Habs
burg kincstáréról. 

126 Halil Ýnalcýk-D. Quataert (szerk.): i. m. 85. o. 
127 Salih Özbaran: The Ottoman Budgets of the Yemen in the Sixteenth Century. In: uő: The Ottoman 

Response to European Expansion: Studies on Ottoman-Portuguese Relations in the Indian Ocean and 
Ottoman Administration in the Arab Lands during the Sixteenth Century. (Analecta Isisiana 12) Istanbul, 
1994. 49-60. o. Szulejmán szultán idejében egy para két akcsét, 1596/97-ben pedig négy akcsét ért. 
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Gábor Ágoston 

THE PRICE OF CONQUEST 

The Garrisons and Costs of Maintenance of the Ottoman Border Fortresses in Hungary 
and the Financial Standing of the Domain 

With the use of unpublished Ottoman financial accounts and payrolls the study analyses what a burden 
had been imposed on the High Porta by the maintenance of the military presence in Hungary and also touches 
upon the provisioning of the border fortresses together with their supply with war materials. 

On the basis of Ottoman cash books of Buda, published in 1962, the former Hungarian historiography 
looked upon the whole period of the Turkish Rule as a system of adverse budget. However the unpublished 
cash books made the picture more tinged. It seemed to be reasonable to divide the 16th century into three 
parts: a) the period of organization of the Ottoman administration; b) the period of financial consolidation in 
the seventies of the century; and c) the period of the long war at the end of the century. The author's settled 
conviction is that the former data - the local incomes could defray only 28 or 38 per cent of the expenses and 
the domain was in permanent need of subventions from Istanbul - refer only to the first period. In the next one 
the incomes could already cover about 90 per cent of the expenses. Among the causes of the financial 
consolidation one shall take into consideration the territorial growth after 1566 and the increase of the 
effectivity of the financial administration together with the changes of the practice of taxation. At the same 
time the Hungarian taxation of the territories under Turkish Rule perfected itself, too; the recuperated 
Hungarian economy could pay either the Ottoman or the Hungarian taxes simultaneously. In the eighties the 
financial standing got worse. From the beginning of the 17th century it required outer help once again but then 
the subventions already came from the Balkan. 

Gábor Ágoston 

LE PRIX DE LA CONQUETE 

Les g a r d e s , l e s c h a r g e s d ' e n t r e t i e n d e s c h â t e a u x d e s c o n f i n s t u r c s d e 
H o n g r i e , 

e t l a s i t u a t i o n financière d e la p r o v i n c e 

L'étude, à la base de règlements de comptes et de feuilles de prêt turcs inédits, cherche la réponse à 
la question suivante: qu'est-ce que le maintien et le service de la force militaire ottoman en Hongrie 
signifiaient réellement pour la Porte? L'étude examine également le ravitaillement des châteaux des 
confins en alimentation et en matériel de guerre, ainsi que les frais de construction et de rénovation des 
châteaux. 

A la base des comptesturcs de Buda, publiés en 1962, les historiens avaient partagé l'avis que la 
domination turque en Hongrie, pendant son existence entière, aurait été déficataire. Maintenant, après 
avoir examiné les règlements de comptes inédits, nous pouvons donner une image plus nuancée de la 
domination. La périodisation suivante du XVT siècle est bien justifiée: a.) la période du développement 
de l'administration ottomane; b.) la période de la consolidation financière dans les années de 1570; c.) la 
longue guerre de la fin du siècle. Les thèses précédentes, selon lesquelles les recettes locales ne 
couvraient que 28 et 38 % des frais et la province avait besoin de la dubvention d'Istambul, à mon avis, 
ne sont valables que pour la première période. Dans la deuxième période les recettes de la province 
couvraient déjà presque 90 % des frais. Parmi les causes de la consolidation financière turque il faut 
prendre en considération l'augmentation territoriale après 1566, l'augmentation de l'efficacité de 
l'administration financière et les changements de la pratique de la taxation. En même temps, la taxation 
hongroises s'est réalisée intégralement dans la Hongrie assujettie aux Turcs: dans les années de 1570 et 
au début des années 1580 l'économie hongroise devenue forte, était capable de payer les impôts turcs et 
les impôts hongrois également. Dans les années de 1580 la situation financière de la province s'est 
aggravée de nouveau, et au XVTF siècle elle avait besoin de nouvelle subvention extérieure. Mais, à cette 
époque-là, les secours en argent apprivaient déjà des Balkans. 
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Gábor Ágoston 

DER PREIS DER EROBERUNG 

Die Wachposten, Aufrechterhaltungskosten der in Ungarn liegenden türkischen 
Grenzfestungen und die finanzielle Situation der Provinz 

Die Studie untersucht unter Verwendung von unveröffentlichten türkischen finanziellen Verrechnungen 
und Soldlisten, welche Last die Aufrechterhaltung und Versorgung des osmanischen Aufgebots in Ungarn für 
die Pforte bedeutete. Weiters berichtet sie kurz über die Versorgung der Grenzfestungen mit Lebens- und 
Kriegsmitteln, sowie über Bau- und Ausbesserungskosten der Festungen. Aufgrund der 1962 herausgegebenen 
türkischen Finanzbücher von Ofen, hielt die ungarische Geschichtsschreibung den defiziten Charakter der 
Türkenherrschaft in Ungarn für die ganze Zeit der osmanischen Besetzung geltend. Die unveröffentlichten 
Finanzbücher zeigten ein nuancierteres Bild. Das 16. Jahrhundert ist begründeterweise in drei Unterabschnitte 
einzuteilen: a) die Zeit des Ausbaus der osmanischen Administration; b) die Zeit der finanziellen 
Konsolidation in den 1570er Jahren; c) der lange Krieg am Ende des Jahrhunderts. Die früheren Angaben, 
wonach die örtlichen Einnahmen nur 28 %, beziehungsweise 38 % der Ausgaben deckten, und die Provinz auf 
Subventionen von Istanbul angewiesen war, beziehen sich meiner Meinung nach nur auf die erste Phase. Im 
zweiten Abschnitt deckten die Einnahmen der Provinz bereits nahezu 90 % der Ausgaben. Unter den Gründen 
für die Konsolidation der türkischen Finanzen muß das Gebietswachstum, das Steigen der Effizienz der 
finanziellen Administration und die Änderung des Besteuerungssystems nach 1566 beachtet werden. Mit all 
dem gleichzeitig vervollkommnete sich die auf dem Gebiet der Türkenherrschaft durchgeführte ungarische 
Besteuerung: in den 1570er Jahren und am Anfang der 1580er Jahre war die gestärkte ungarische Wirtschaft 
dazu fähig, sowohl die türkischen, als auch die ungarischen Steuern zu bezahlen. In den 1580er Jahren 
verschlechterte sich die finanzielle Situation der Provinz erneut und sie war im 17. Jahrhundert wieder auf 
Hilfe von Außen angewiesen. Diesmal kam die finanzielle Hilfe aber bereits vom Balkan. 
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Габор Агоштон 
ЦЕНА ЗАВОЕВАНИЯ 

Охрана турецких оконечных крепостей в Венгрии, 
бремя их содержания и финансовое положение провинции 

В настоящей статье на основании неизданных турецких финансовых расчетов и списков жалованья 
для солдат-наемников рассматривается вопрос о том, какое бремя означало для Порты содержание и 
снабжение османских вооруженных сил в Венгрии. Статья кратко останавливается также на снабже
нии оконечных крепостей продовольствием и военным снаряжением, а также анализирует расходы по 
строительству и ремонту крепостей. Более ранняя венгерская историография на основании данных 
будайских финансовых турецких реестров, изданных в 1962 году, доказывала дефицитный характер 
турецкого владычества в Венгрии в течение всего периода турецкого господства в стране. Из неиз
данных финансовых реестров развертывается более оттененная картина. XVI столетие было бы 
обоснованным разделить на три подпериода: а) период формирования османской администрации; б) 
период финансовой консолидации в 1570-ых годах; в) долгая война в конце столетия. Более ранние 
данные, согласно которым местные поборы покрывали только 28 или 38 % расходов, и провинция 
нуждалась в стамбульских субвенциях, по мнению автора, касались только первого периода. Во 
втором периоде поборы в провинции покрывали уже примерно 90 % расходов. Среди причин консо
лидации турецкого финансового положения следует учесть расширение территорий, находившихся под 
турецким игом после 1566 года, повышение эффективности финансовой администрации и изменение 
практики сбора налогов. Одновременно со всем этим осуществлялось более совершенное налого
обложение, проводившееся на покоренных территориях Венгрии: в 1570-ых и в начале 1580-ых годов 
укрепившаяся венгерская экономика была в состоянии выплачивать как турецкие, так и венгерские 
налоги. Финансовое положение провинции вновь ухудшилось в 1580ых годах, и в XVII веке провинция 
вновь нуждалась во внешней поддержке. Теперь однако финансовые субсидии поступали уже с Балкан. 



RAVASZ ISTVÁN 

AZ ERDÉLYI HADMŰVELETEK 1944 KÉSŐ NYARÁN-KORA ŐSZÉN 

II. RÉSZ1 

Az erdélyi hadi események szakaszolása és helye 
a Kárpát-medencében lefolyt hadműveletekben 

Az észak-erdélyi hadmüveleteket öt egységben vizsgáljuk. Elsőként ide tartoznak a 
Honvéd Vezérkar intézkedései a román átállást követően, ezen belül elsődlegesen a 2. 
magyar hadsereg felállítása; majd a német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport visszavonulása 
Romániából és erőfeszítései új védővonal kialakítására Észak-Erdélyben, ezen belül a 
Keleti-Kárpátokban augusztus végén - szeptember elején lefolyt harcok; harmadrészt a 
Székelyföld kiürítése; negyedszer a 2. hadsereg támadása Dél-Erdélyben és visszavonu
lása a Maros - Aranyos vonalára, valamint a 6. és 8. német hadsereg védelmi harctevé
kenysége a Székelyföld kiürítésének befejezésétől az észak-erdélyi visszavonulás meg
indításáig. Önálló egységet képez a tordai csata. 

Az észak-erdélyi hadműveletek körébe tartozott még a korabeli szóhasználatban az 
Észak-Erdélyből október 8-ával megkezdett visszavonulás. Ezt magunk is annak tekint
jük, ám tanulmányunkban nem foglalkozunk vele, egyrészt terjedelmi okokból, másrészt 
azért nem, mert a visszavonulás összekapcsolódott a debreceni csatával, ami már a ma
gyarországi hadmüveletek egy újabb hadműveleti szakasza. 

Ugyancsak nem foglalkozunk az észak-erdélyi hadmüveletekkel azonos szakaszba 
tartozó délkelet-alföldi hadműveletekkel, vagyis a 3. magyar hadsereg támadásával Arad 
- Nagyvárad, majd védelmi harcaival Szeged - Makó körzetében. Egyrészt terjedelmi 
okból, másrészt azért, mert bár összefüggtek az észak-erdélyi hadmüveletekkel, azoktól 
térben elkülöníthetők, nem utolsó sorban pedig azért, mert a közelmúltban dolgozta fel 
őket a teljesség igényével Jakus János és Halmágyi Pál. 

A Honvéd Vezérkar intézkedései Románia átállását követően 

A román átállás pillanatában Észak-Erdélyben a IX. magyar hadtestparancsnokság és 
a Székely Határvédelmi Erők Parancsnoksága alá tartozó erők állomásoztak. A IX. 
(kolozsvári) hadtest kötelékébe az 1943. évi hadrend szerint a 25. (nagyváradi) és a 26. 
(kolozsvári) gyaloghadosztály, valamint a 27. (marosvásárhelyi) könnyűhadosztály tarto
zott. A 25. és 27. hadosztály távol volt, még korábban az 1. hadsereghez, a frontra vezé
nyelték, a 26. hadosztályt pedig fel sem állították.2 

A tanulmány első része a Hadtörténelmi Közlemények 1997/3. számában (460-493. o.) jelent meg. 
2 Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmányozásá

hoz (1938-1945). Budapest, 1961. (a továbbiakban: Csima) 263.0. 
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A IX. hadtest csekély erőkkel rendelkezett. Közülük is csak a 9. határvadászdandár 
volt teljes harcértékű, a többi feltöltetlen keretalakulat.3 A hadtest parancsnoka dalnoki 
Veress Lajos altábornagy (szeptember 1-től vezérezredes) volt. Beosztását 1942. novem
ber 15. óta töltötte be. 1944. augusztus 25-től a kormányzó őt bízta meg a 2. 
hadseregparancsnokság megalakításával. Azt október 16-ig vezette, akkor a kormányzó 
akadályoztatásának esetére homo regiusnak kijelölt tábornokot a 8. német hadsereg ve
zérkari főnöke letartóztatta. Augusztus 25-től a hadseregparancsnokságot a IX. hadtest
parancsnokságra alapozva állította fel. Annak parancsnokságával vitéz Kovács Gyula ve
zérőrnagyot (szeptember 1-től altábornagy) bízták meg, akit november közepén Vasváry 
Frigyes vezérőrnagy követett. A hadtest vezérkari főnöke Miklós Gyula vezérkari alezre
des volt.4 

A 9. határvadászdandár parancsnoksága (Szász Ferenc vezérőrnagy) Csíkszeredán 
székelt. Alárendeltségébe három határvadászcsoportban négy határvadász-zászlóalj tar
tozott, egyenként három határvadász- és egy nehézfegyverszázaddal, utóbbi állományá
ban egy géppuskás- (12 géppuska) és egy aknavetőszakasszal (4 cső), a zászlóalj
közvetlenek között egy árkászszázaddal, egy távbeszélőszakasszal, egy aknavetőszakasz-
szal (2 cső) és két páncéltörőszakasszal (4, illetve 2 cső). A vonat csoportonként két fo
gatolt és egy hegyi (málhásállat) vonatoszlopból, egy taliga-, egy lőszerkezelő-, egy foga
tolt egészségügyi oszlopból és egy gépkocsizó egészségügyi szakaszból állt. A 65. 
határvadászcsoport parancsnoksága Gyergyószentmiklóson, az ennek alárendelt 21. ha
tárvadász-zászlóalj é Gyergyótölgyesen volt. A zászlóalj 1. százada Gyergyóbékásra, 2. 
százada Bélborra települt. A 70. határvadászcsoport parancsnoksága Csíkszeredán, az 
ennek kötelékébe tartozó 32. határvadász-zászlóalj é Gyimesfelsőlokon volt. A zászlóalj 
1. százada az Úz völgyébe települt, közvetlen a határra (az ún. Zollamthoz), 2. százada a 
Csobányos-völgybe, a határtól beljebb fekvő Csobányos telepre és a völgyzárhoz. A 67. 
határvadászcsoport-parancsnokság (Sepsiszentgyörgy) kötelékébe két határvadász-
zászlóalj tartozott. A 24. zászlóalj parancsnoksága Kézdivásárhelyen volt, 1. százada 
Bereckre települt. A 26. zászlóalj parancsnoksága Sepsiszentgyörgyön székelt, 2. száza
da az Ojtozi-szorosban a közvetlenül a határon lévő Sósmezön települt. Ez a négy zász
lóalj használta a hegyi megnevezést is.5 

Volt még két határvadászcsoport, amely nem tartozott a 9. határvadászdandár kötelé
kébe. Ezek is a Székely Határvédelmi Erőkhöz tartoztak, amelynek parancsnoka 1944. 

J Veress Lajos, dalnoki: Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920-1945). I—III. Mün
chen, 1973. (a továbbiakban: Veress) III. 21.0., XVI. fejezet 3.sz. vázlat. 

4 Kálmán Dániel: A m. kir. Honvédség a 2. világháborúban. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), 
Tanulmánygyűjtemény 2779. fsz. (a továbbiakban: KD) II. k.: A hadsereg 1943-as átszervezésétől az összeom
lásig 1943-1945. 257.0.; Hollósy-Kuthy László: Élményeim a második világháború alatt 1939-1945. Székes
fehérvár, 1992. (a továbbiakban: HÉ) 114., 123.0. 

5 Veress III. XVI. fejezet 1., 2.sz. vázlat. Megjegyzendő, hogy a M. kir. Honvédség összevont „M" had
rendje 1943. augusztus 10-én (HL 9352/m.l.b. 1943; a továbbiakban: Hadrend) a Székely Határvédelmi 
Erőkhöz tartozó 9. határvadászdandár hadrendjébe három határvadászcsoport kötelékében négy határvadász
zászlóaljat sorol fel: 65. csoport (21. zlj.), 67. csoport (24., 26. zlj.), 70. csoport (32. zlj.). További két határ
vadászcsoportot sorol, kötelékében három határvadász-zászlóaljjal a Székely Határvédelmi Erőkhöz: 68. cso
port (34. zlj.), 69. csoport (22., 23. zlj.). A Veress III. XVI. fejezet, 3.sz. vázlaton Kolozsvár térségében megje
lenik még egy, a Hadrendben nem szereplő határvadász-zászlóalj, a 70. Megítélésünk szerint ez rajzolási 
hibából adódhat, vagy Veress Lajos emlékeinek pontatlanságából.; KD II. 254.0. 
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Julius 1 - október 16. között vitéz Horváth Ferenc vezérőrnagy volt, aki vitéz nemes fel
sőtorjai Kozma István vezérőrnagyot követte (Horváth után már nem neveztek ki senkit 
parancsnokává). A 68. csoport parancsnoksága és az annak alárendelt 34. határvadász
zászlóalj Székelyudvarhelyen, a 69. csoport parancsnoksága Marosvásárhelyen települt, 
úgyszintén az ennek alárendelt 23. határvadász-zászóalj parancsnoksága. A 69. csoportba 
tartozó 22. határvadász-zászlóalj parancsnoksága Besztercén volt. Ez a két határvadász
csoport csupán annyiban különbözött a 9. határvadászdandárba besorolt háromtól, hogy 
zászlóaljai nem bírtak hegyi megnevezéssel, illetve hogy állományukba egy-egy 
kerékpárosszázad is tartozott. A Székely Határvédelmi Erők Parancsnoksága alá volt 
rendelve a IX. hadtest parancsnokságának.6 

A 9. határvadászdandárba tartozott az 59. portyázózászlóalj (Tusnádfúrdő), köteléké
ben két határportyázó-századdal (59/1. Bárót, 3 őrs; 59/2. Sepsiszentgyörgy, 4 őrs), a 26. 
határvadász-zászlóalj határszakaszán. Hat portyázószázad helyezkedett el a többi hat 
határvadász-zászlóalj tevékenységi körzetében. Hadrendi számuk megegyezett a zász
lóalj hadrendi számával, kivéve a 22. portyázó századot, amelynek parancsnoksága Tekén 
települt. Örseik száma változó volt: 21. század 6, 32. század 5, 24. század 4, 34. század 
7, 23. század 13 és 22. század 7 őrs. A hat portyázószázad a hat határvadászcsoport
parancsnokság alárendeltségébe tartozott.7 

A történelmi határon (a második bécsi döntéssel keletkezetten nem) 1940-től megkez
dődött az Árpád-vonal kiépítése. Összefüggő védővonalat nem képezett, de 1944 augusz
tusában több eleme (elsősorban völgyzárak) már állt. Ezeket a Radnai-havasoktól az 
Ojtozi-szorosig tizenkét erődalosztály (század) biztosította. A 9. határvadászdandár köte
lékébe tartozó három határvadászcsoport-parancsnokság alárendeltjei voltak, hadrendi 
számuk (perezetten) megegyezett ezek határvadász-zászlóaljainak hadrendi számával. 
Kivételt egy század képezett, az 59/1. (Tusnádfürdő), amely az egyetlen 
portyázózászlóalj hadrendi számát viselte, a 26. határvadász-zászlóalj é helyett. A többi 
tizenegy elhelyezkedése: 21/1. Békás, 21/2. Maroshévíz, 21/3. Borszék, 21/4. és 5. 
Gyergyótölgyes, 21/6. Palotailva, 32/1. Úzvölgy-Zollamt, 32/2. Gyimesfelsőlok, 32/3. 
Gyimesközéplok, 24/1. Ojtoz-telep, 24/2. Kászonújfalu.8 

A Székely Határvédelmi Erők kötelékébe tartozott húsz székely határőrzászlóalj. E 
milícia-jellegű egységek a határvadászcsoportok működési területéhez kötődtek. 65. cso
port: 1. és 2. zászlóalj (Gyergyószentmiklós), 3. zászlóalj (Ditró); 70. csoport: 4. zász
lóalj (Csíkszépvíz), 5. zászlóalj (Karcfalva), 6. zászlóalj (Csíkszereda); 67. csoport: 8. 
zászlóalj (Kézdivásárhely), 10. zászlóalj (Kovászna), 11. és 12. zászlóalj (Sepsi
szentgyörgy), 13. zászlóalj (Bárót); 68. csoport: 14. zászlóalj (Székelyudvarhely), 15. 
zászlóalj (Oklánd), 17. zászlóalj (Székelykeresztúr), 18. zászlóalj (Parajd); 69. csoport: 
19. zászlóalj (Marosvásárhely), 20. zászlóalj (Erdőszentgyörgy), 21. zászlóalj (Ákos
falva), 22. zászlóalj (Mezőmadaras), 27. zászlóalj (Nyárádszereda). Egy székely határőr
zászlóaljba négy határőrszázad, egy nehézfegyverszázad (nehézpuska-, páncéltörő-, ak
navetőszakasz 2-2-2 csővel), egy árkász- és egy távbeszélőszakasz tartozott. A 9. határ-

6 Hadrend; Veress III. XVI. fejezet 1., 2. sz. vázlat; KD II. 254. o. 
7 Hadrend; Veress III. XVI. fejezet 1., 3.sz. vázlat. 
8 Hadrend; Veress III. XVI. fejezet 1., 3.sz. vázlat. 



vadászdandár területén diszlokált zászlóaljak (1-13. hegyi) rendelkeztek még egy huszár
szakasszal és egy kerékpárosrajjal is. A többi zászlóalj (14-27.), amely nem használta a 
hegyi megnevezést, egy kerékpárosszakasszal és egy huszárrajjal rendelkezett.9 

A Székely Határvédelmi Erők Parancsnokságának közvetlen alárendeltje volt a 2., a 
9. határvadászdandáré az 1. székely tüzérosztály, egyenként négy-négy hegyi ágyúsüteg
gel (4-4 cső). Az 1. osztály parancsnoksága Csíkszeredán, ütegei Csíkszeredán, 
Gyimesfelsőlokon, Kézdivásárhelyen, és Sepsiszentgyörgyön (ideiglenesen Uzonban), a 
2. osztály parancsnoksága Besztercén, ütegei Gyergyótölgyesen, Désen, Marosvásárhe
lyen és Székelyudvarhelyen települtek. A Székely Határvédelmi Erőkhöz tartozott a IX. 
székely légvédelmi tüzérosztály, amelynek parancsnoksága, könnyű légvédelmi ágyús
ütege (3 csővel) és légvédelmi gépágyúsütege (6 csővel) Ditrón települt.10 

A Székely Határvédelmi Erők közvetlen alakulata volt még a 2. székely huszárszázad 
(Csíkszereda, ideiglenesen Szilágysomlyó), amit az 1943-as hadrend még nem ad meg; a 
X. székely utászzászlóalj (Sepsiszentgyörgy) egy kerékpáros- és egy hegyi utászszázad
dal (ellentétben az 1943. évi hadrenddel, amelyben még mindkét utászszázad kerékpá
rosként szerepel); a X. székely híradózászlóalj (Csíkszereda) három könnyű vezetékes 
távbeszélő- és egy hegyi távbeszélőszázaddal (itt az 1943-as hadrend még egy könnyű 
vezetékes-, egy rádiós- és egy híradóépítő-századdal számolt); végül a székely határőrze
nekar. A vonatalakulatoknak csak töredéke létezett, ezek mindegyike be volt sorolva a 9. 
határvadászdandárba: két gépkocsizó-, egy fogatolt, egy fél taliga- és egy fél hegyi 
(málhásállat) vonatoszlop, egy gépkocsiszeroszlop, egy kerékpáros géppuskás-, egy ár
kász-, egy távbeszélőszakasz és egy vonatműhely. Mindegyik Csíkszeredán települt. Az 
1943. évi hadrendben meghatározott vonatalakulatok közül nem volt meg a légvédelmi 
géppuskásszázad, egy gépkocsi-vonatoszlop, a taliga- és a hegyi vonatoszlop fele-fele, 
három ellátóoszlop, három gépkocsizó-, két fogatolt és egy vegyes (gépkocsizó és foga
tolt) egészségügyi oszlop, egy egészségügyi szeroszlop, egy lóellátóoszlop, egy hegyi lő
szerkezelő-oszlop, egy élelmezőoszlop, egy sütőoszlop, egy egyesített hadihíd- és 
rohambürüoszlop, illetve két személy irányító állomás.11 

A IX. hadtest keretalakulata volt a 25. (Nagyvárad - Zilah), a 26. (Kolozsvár - Dés -
Beszterce), a 27. pótgyalogezred (Marosvásárhely - Székelyudvarhely -
Sepsiszentgyörgy), három-három pótgyalogzászlóaljjal; a 9. póttüzérezred (9/1., II. pót 
könnyű ágyúsosztály, Kolozsvár), továbbá a hadtestközvetlen 101. pót nehéz 
tarackososztály (Margitta) és a 14. pót kerékpáros-zászlóalj (Kolozsvár).12 

A román átállás után azonnal intézkedtek a magyar-román határ megerősítésére. Eb
ben szerepet játszott a román vezetés magatartása (1. az I. részben citált megnyilatkozása
ikat), az általában feszült magyar-román viszony, az első világháborús tapasztalat 

9 Hadrend; Veress III. XVI. fejezet 1., 3.sz. vázlat. 
10Hadrend; Veresslll. XVI. fejezet 1., 3.sz. vázlat. 
11 Hadrend; Veress III. XVI. fejezet 1., 3.sz. vázlat. 
12 Veress III. XVI. fejezet 3.sz. vázlat.; Megjegyzendő, hogy ez sem felel meg mindenben az 1943. augusz

tus 10-i Hadrendben felsorolt pótalakulatoknak (1. 5. sz. jegyzet). Megjegyzendő továbbá, hogy Siegler Egon 
(akkor a 25. felderítőosztály kerékpárosszázadának parancsnoka főhadnagyi rangban, ma nyugállományú 
Bundeswehr-ezredes; a továbbiakban Siegler) szerint a tordai csata kezdetére a 14. kerékpáros-zászlóalj 
„...már nem létezett, helyébe a 25. felderítőosztály lépett (és az ugyancsak a kerékpáros-zászlóaljból felállított 
16. felderítőosztály és a mozgósításkor »ikreződött« 27. felderítőosztály)". (Siegler levele a szerzőhöz, l.o.) 
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(amikor Románia megtámadta a vele szövetségi viszonyban álló Osztrák-Magyar Monar
chiát), az augusztus 25-től állandósuló román betörések, s a német és a román csapatok 
közötti ellenségeskedések kirobbanása augusztus 24-én.13 

A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, vitéz László Dezső altábornagy már au
gusztus 24-én teljes határzárat rendelt el a magyar-román határon.14 A vezérkarfőnök, 
vitéz nemes Vörös János vezérezredes távol volt az országtól, az OKH-n (Ober
kommando des Heeres, német szárazföldi haderő főparancsnoksága) tett látogatást. 
László altábornagy a kormányzóra hivatkozva sürgönyöztetett Vörös vezérezredesnek, 
hogy azonnal, repülőgéppel térjen haza. Ugyanebben a táviratban, szintén Horthyra hi
vatkozva, felhívta a németek figyelmét Dél-Erdély és Szlovákia (!) biztosítására. Vörös 
vezérezredes 25-én hajnali 2.50-kor érkezett haza, különvonaton.15 

László altábornagy még 23-án 23.30-kor előzetesen intézkedett a pótseregtestek moz
gósítására. Ezek a gyaloghadosztályokhoz képest gyengébb harcértéküek voltak. Két 
pótgyalogezredből álltak, azok három zászlóaljból, de volt póthadosztály (a 7. és 9.), 
ahol egy zászlóalj csak két századból állt, s a zászlóaljak „nehézfegyverzetét" csupán 6-6 
golyószóró jelentette századonként. Utóbbiak páncéltörő fegyverekhez is csak úgy jutot
tak, hogy Veress altábornagy Apahidán a románoknak szállítás alatt álló német páncéltö
rő ágyúkat foglaltatott le. E két hadosztály löveganyaga első világháborús volt, vontató 
lovaik hiányoztak, elébük nem egy esetben Bánffyhunyad környékén „bevonultatott" bi
valyokat fogtak.16 Az Apahidán lefoglalt 10 db 7,5 cm-es páncéltörő ágyút végül a 25. 
gyaloghadosztálynak adták át, kezelőszemélyzetet a 2. tüzérosztály biztosított, amelynek 
löveganyaga még a Kárpátokban nagyrészt megsemmisült. Parancsnokává Szentágotai 
Károly főhadnagyot nevezték ki.17 

Augusztus 24-én hajnalban (3.45-kor), az éjfélre összehívott koronatanács után, 
László altábornagy aláírásával intézkedés ment ki a Fővezérség hadilétszámra emelésére. 
Ez a Honvéd Vezérkar viszonylag kis létszámú, közvetlenül a vezérkarfőnök alárendelt
ségében álló törzse volt, amely a hadrakelt seregtestek hadműveleteit, pótlásait és anyagi 
ellátását irányította. Ugyanekkor ment intézkedés a pótseregtestek mozgósítására (azok 
megerősítésére), felvonultatására, s Észak-Erdély és a Székelyföld katonai biztosítására a 
IX. hadtestparancsnokság felé. Ebbe beletartozott, hogy a Székely Határvédelmi Erőknek 
azonnal meg kell szállniuk a Keleti-Kárpátok átjáróit.18 

24-én intézkedtek a felállítás alatt álló 5 új határvadász-zászlóalj felvonulására. A 60. 
és 61. zászlóaljat Nagyvárad - Gyula térségében a határra vezényelték. Az 5. zászlóaljat 
Bánffyhunyad - Kolozsvár térségébe irányították, a 7. zászlóaljat a Székelyföldre az 

13 KTB 895. tekercs 7208191. felvétel. 
14 Vkf. l.o. napi intézkedések. HL Vkf. l.o. 304/a. doboz, (a továbbiakban: Intézkedések) 171. o.; Vkf. 

l.o. napi tájékoztatók. HL Vkf. l.o. 304. doboz, (a továbbiakban: Tájékoztatók) 488/b. o.; Csima 263.o. 
Intézkedések 165.,169. o. Emlékeztető az augusztus 23-i és 24-i intézkedésekről 1., 5.0. 

16 Intézkedések 165. o.; A 2. hds. harcai Erdély földjén 1944.szept, okt. hóban. HL Békeelőkészítő iratok, 
(a továbbiakban: BEI) 3. doboz, A/VI/27. 4.O.; Csima 263.0.; Veress III. 21.0.; KD II-255.0. 

17 A 25. gyaloghadosztály hadműveleti naplója 1944. IX. 1 - XI. 30-ig. HL 9/a doboz 11.1478. (a további
akban: 25.ho.) 9. o. Az egykori ütegparancsnok, ma ny. ezredes visszaemlékezése a szerző birtokában. 

18 Intézkedések 165., 171. o. A Fővezérség hadilétszámra emelésére vonatkozó intézkedés: 7864./M.l.vkf-
44.; az Erdély védelmével kapcsolatos intézkedéseké: 4542./M.hdm.l.vkf-1944.; Tájékoztatók 488/b. o. 



Ojtozitól a Bodza-szorosig, a 33. zászlóaljat a Radnai- és a Borgói-szorosba. Ez utóbbi 
mellett 4 új erődalosztályt is felállítottak: 33/1. Óradna, 33/2. Nagyilva, 33/3. 
Marosborgó, 33/4. Tihucza.19 

Ugyancsak 24-én intézkedett a Honvéd Vezérkar 1. osztálya a 101. és 102. sz. pán
célvonat, valamint a 10. rohamtüzérosztály felvonulására Kolozsvár térségébe. A Katonai 
Szállítás Vezetőség a páncélvonatok beérkezését másnapra jelezte.20 A két páncélvonat 
még 24-én útba indult, a 101. Kölcsényből, a 102. Felsővisóról. 26-án értek Désre, a 102. 
azonnal tovább indult Marosvásárhelyre.21 A 10. rohamtüzérosztály is azonnal útba indult 
Szigetvárról, de 25-én Békéscsabán egyik ütegét a helyi parancsnokság önkényesen kira
kodta; intézkedését a Honvéd Vezérkar 1. osztályának vezetője, Nádas Lajos ezredes 
utólagosan (még 25-én) jóváhagyta.22 25-én a 10/1. és 10/2. rohamtüzérüteget szállító 
vasúti szerelvények beérkeztek Désre.23 Két nappal később a lemaradt üteg is elindult 
Békéscsabáról Désre.24 24-én a 153. kórházvonatot indították útba Haj dúszentgyörgyről 
Kolozsvárra. Egy hónappal később, szeptember 24-én Bánrévéről útba indították Ko
lozsvárra a 152. kórházvonatot is.25 

24-én intézkedett Miklós Gyula vezérkari alezredes, a Központi Szállítás Vezetőség 
parancsnoka, hogy a 3. vasúti szállítási körzet Zsibóra települjön és koordinálja az 
Észak-Erdélybe érkező vasúti szerelvények kirakását. A körzet parancsnoka, Somos Mi
hály alezredes aznap meg is kezdte ott működését.26 Két nappal később Miklós intézke
dése alapján Mádéfalvára települt a 2. vasúti szállítási körzet azzal a feladattal, hogy ko
ordinálja az Észak-Erdélybe és a Székelyföldre (Románia felől is) beérkező német 
katonai szerelvények fogadását és kirakását. Parancsnokának, Szász Géza ezredesnek a 
Heeresgruppe Südukraine törzsének rendelkezésére kellett állnia.27 

László altábornagy intézkedéseinek sorába tartozott az a megkeresés is, amit Hans 
von Greiffenberg gyalogsági tábornok budapesti német katonai attaséhoz, egyben a 
Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokához (Bevollmächtiger General der 
deutschen Wehrmacht in Ungarn) juttatott el. Ebben arra kérte a német tábornokot, járjon 
közre német csapatok bevetése érdekében Dél-Erdély megszállására.28 

A román-magyar határ lezárására vonatkozó korábbi, fentebb említett intézkedés da
cára a Központi Szállítás Vezetőség csak 27-én rendelt el tilalmat román felségjelzést vi
selő vízijárművek belépésére Magyarország területére.29 

19 Csima 263.0.; Veress III. XVI. fejezet 2.sz. vázlat.; Intézkedések 166., 168., 171.0.; Tájékoztatók 488/b. o. 
20 Intézkedések 168. o.; Csima 263.0.; Tájékoztatók 488/b. o. 
21 Központi Szállítás Vezetőség naplója. HL Kszv. 3. doboz, (a továbbiakban: Kszv. napló) VIII.24-re vo

natkozóan: 3466.0., VIII.26-ra vonatkozóan: 3485.0. 
22 Intézkedések 170. o.; Tájékoztatók 493. o.; Kszv. napló 3466.0. 
23 Kszv. napló 3474.0. 
24 Kszv. napló 3494.0. 
25 A 153. sz. vonatra vonatkozóan: Kszv. napló 3467.0.; a 152. sz. vonatra vonatkozóan: 3741.0. 
26 Kszv. napló 3471.0. 
27 Kszv. napló 3485.0. 
28 Intézkedések 171. o., az erre vonatkozó intézkedés száma: 4557/M.hdm.l'.vkf-1944. 
29 Kszv. napló 3496.0. 
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A mozgósított póthadosztályok felvonultatására még augusztus 24-én intézkedett a 
Honvéd Vezérkar: a 2., 6., 7., 8. tábori póthadosztályt a magyar-román határ Nagyvárad 
- Székelyföld szakaszára vezényelték.30 A 2. póthadosztályt Veress altábornagy még fel
vonulása közben, 27-én a Székelyföldre a Tölgyesi- és a Békás-szoroshoz, másnap ezt 
megváltoztatva, az Úz völgyében és az Ojtozi-szorosban kialakult helyzet miatt, 
Csíkszeredára irányította. 27-én a hadosztály alárendeltségébe belépett a 65. és 69. ha
tárvadászcsoport, valamint a 10. rohamtüzérosztály.31 A hadosztály 28-án a Székely Ha
tárvédelmi Erők, ezzel a IX. hadtest alárendeltségébe lépett.32 

A négy tábori póthadosztály felvonulása augusztus 26-án kezdődött meg, egyidőben 
az ugyancsak Észak-Erdélybe irányított II. (székesfehérvári) hadtestparancsnoksággal 
(parancsnoka 1944. május 15 - november 15. között Kiss István altábornagy, vezérkari 
főnöke Dezsery János vezérkari alezredes).33 A II. hadtestparancsnokság csak 29-én fe
jezte be az áttelepülést. Végszállítmánya a II. tábori híradó pótszázad volt.34 

A 6. és 8. tábori póthadosztály a későbbiekben a 3. magyar hadsereg hadműveleteiben 
vett részt, így kiesik érdeklődési körünkből. Ugyanezen okból kiesik az augusztus 24-én 
Békéscsabához felvonultatott 1. lovas póthadosztály (augusztus 30-ától harcértéke miatt 
visszaminősítve 1. pót huszárezreddé), illetve a 4. és 5. tábori póthadosztály. Bár 28-án 
intézkedés ment ki a IV. hadtest parancsnokságához, hogy a 4. tábori póthadosztályt 
vonják ki a bánsági arcvonalból és az 1. páncéloshadosztályból képzett harccsoporttal 
(„központi gyors tartalék") együtt irányítsák az 1., illetve a 2. hadsereghez, a továbbiak
ban e seregtestek is a 3. hadsereg harcaiban vettek részt.35 

A 9. tábori póthadosztály felvonultatására Észak-Erdélybe nem kellett intézkedni, azt 
a IX. hadtestparancsnokság állította fel (minden hadtestparancsnokság az irányítása alatt 
álló honvéd kerület területén egy, a saját hadrendi számát viselő tábori póthadosztályt 
állított fel). A hadosztály felvonulását 26-ára, a másik négy hadosztály felvonulásának 
kezdetére befejezte.36 30-án e hadosztály kötelékébe lépett be a budapesti 1. pótgyalog
ezred.37 A 9. hadosztályt (a 7. hadosztállyal együtt) 30-án Veress altábornagy a Honvéd 
Vezérkar 1. osztálya intézkedése alapján Kolozsvár - Apahida térségében összevonta és 
a II. hadtestparancsnokság alárendeltségébe léptette.38 

30 Tájékoztatók 489. o.; Csima 263.0. 
31 Csima 264.0.; Tájékoztatók 496/b., 498/b. a ; BEI 5.O.; KD H. 254.0. 
32 Veress III. 22.o.; Csima 265.0. Megjegyzendő, hogy Csimánál még itt található a 3. tábori póthadosztály 

is, szeptember 1-én a Székely Határvédelmi Erőkhöz sorolva, azonban ez a seregtest csak itt található meg, 
más forrásokban nem. Még a hadseregparancsnok igen részletes, szeptember 10-15-i hadrendi vázlata {Veress 
III. XVI. fejezet 5. vázlat.) sem említi. 

33 Csima 264.0.; Tájékoztatók 494/b. o.; KD II. 257.0. Megjegyzendő, hogy Adonyi-Naredy Ferenc vezér
kari őrnagy, a 25. gyaloghadosztály vezérkari főnöke szerint a II. hadtest vk. főnöke Németh Ferenc vk. alez
redes volt (25.ho. 14. o.) 

34 Kszv. napló 3509.O. 
35 Csima 264.0.; Intézkedések 176-178. o. 
36 Tájékoztatók 494/b. o. 
37 Csima 264.0. 
38 Csima 264.o; Intézkedések 178.0. A 7. és 9. tábori póthadosztály előrevonására vonatkozó parancs szá

ma: 4657./M.hdm,l.vkf-44.; Tájékoztatók 503. o. 

— 390 — 



Az ugyancsak mozgósított 1. és 2. hegyi pótdandár csak augusztus 30-tól lépett a 2. 
hadsereg, azon belül a II. hadtest alárendeltségébe. Előzőleg, 28-án 0 órától az 1. hegyi 
pótdandár (1 napra) a XVII. német hadtestparancsnokság alárendeltségébe lépett az 
Észak-Erdélyt a Székelyföldtől északkeleten elválasztó ún. kosnai-nyaknái. Ugyanott, 
ugyanezen német hadtest kötelékébe rendelte lépni Veress altábornagy 28-án a 9. határ
vadászdandárt, az 1. hegyi pótdandár helyett. „Az 1. hgy. táb. pótdd. felvonulásának el
húzódása miatt a 2. hds. pk. e dd. helyett a 9. hv. dd. pk. csop-ját rendelte alá a kosnai 
nyak előterében álló XVII. né. hdt-nek."39 A 9. határvadászdandár belépésére a német 
parancsnokság alárendeltségébe három nappal később, 31-én került sor.40 

Az 1. hegyi pótdandár vasúti szállítása augusztus 27-én, a 2. hegyi pótdandáré 28-án 
kezdődött meg.41 Az 1. hegyi pótdandár egynapos alárendeltsége a XVII. német hadtest
nek csak elvi jelentőséggel bírt, mivel szállítása nem a kosnai-nyakhoz irányult, hanem 
Kolozsvárhoz. A 2. tábori póthadosztály végszállítmánya szeptember 5-én rakott ki, a 7. 
és 9. tábori póthadosztályé 7-én.42 

A tábori póthadosztályok parancsnokai: 2. Czlenner Imre vezérkari ezredes; 7. Finta 
József vezérőrnagy ; 9. vitéz Mindszenthy János vezérőrnagy voltak.43 

A 2. hadsereget nem lehetett csupán pót seregtestekből összeállítani. Ahhoz, hogy tá-
madólag léphessen fel, szükség volt már harcoló alakulatok átcsoportosítására is. A Hon
véd Vezérkar 1. osztálya augusztus 24-én kivonta a Kárpátokban harcoló 1. hadseregből 
a 25. gyalog- és a 2. páncéloshadosztályt. E két seregtest 30-tól elvileg már a 2. hadsereg 
kötelékébe tartozott, de átszállításuk még folyamatban volt Észak-Erdélybe. Ténylegesen 
szeptember 3-án léptek be a 2. hadseregparancsnokság alárendeltségébe.44 

Augusztus 26-án újabb két seregtestet vontak ki az 1. hadsereg arcvonalából: a 20. 
gyalog- és a 27. könnyűhadosztályt. Előbbit a IV. hadtest (a későbbi 3. hadsereg) arcvo
nalszakaszára irányították. A 27. hadosztály a Tatár-hágótól déli irányban hajtott végre 
(alapvetően gyalogos) menetet, Beszterce térségébe, ahol 30-ától elvileg a IX. hadtest 
kötelékébe lépve annak balszárnyához kapcsolódott. A gyakorlatban azonban ez egy he
tet késett, mivel a 27. hadosztály szeptember 4. után indult csak el Körösmező - Rahó 
körzetéből, ahol augusztus 26-i kivonását követően gyülekeztették.45 A két hadosztály 
kivonása olyan lassan haladt, hogy 7-én a Fővezérségnek újabb intézkedést kellett kiad-

Csima 264., 265.0.; Intézkedések 176.0. Az 1. hegyi pótdandárra vonatkozó 28-i alárendelő parancs 
száma: 4603./M.hdm.l.vkf-44.; Tájékoztatók 497., 498/b. o. 

40 Tájékoztatók 504/b. o. 
41 Az 1. hegyi pótdandárra vonatkozóan: Kszv. napló 3492.0.; a 2. hegyi pótdandárra vonatkozóan: Kszv. 

napló 350l.o. 
42 A 2. tábori póthadosztályra vonatkozóan: Kszv. napló 3572.0.; a 7. tábori póthadosztályra vonatkozóan: 

Kszv. napló 3592.0.; a 9. tábori póthadosztályra vonatkozóan: Kszv. napló 3592.0. 
43 KD II. 257.0. 
44 Csima 263.0.; KD II. 255.0. Megjegyzendő, hogy a Csimában található augusztus 23-i dátum a 25. 

gyalog- és a 2. páncéloshadosztály átalárendelésére túl korai. Az Intézkedések 165-169. oldalain besorolt 
„Emlékeztető az augusztus 23-i és 24-i intézkedésekről" augusztus 24-i átalárendelő parancsot valószínűsít. A 
két hadosztály átszállítására azonban a 2. hadsereg hadműveleti területére csak 30-án történt intézkedés: Intéz
kedések 178. o., 4661. és 4659./M.hdm.l.vkf-44. sz. intézkedés). 

45 KTB 895. tekercs, 7208280. felvétel; Kszv. napló 3634.0. 
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nia.46 A német napijelentések szerint 12-én a 27. hadosztálynak még mindig csak egy 
zászlóalja érkezett be, amit akkor már a 8. német hadsereg Vatra Dornei-i hídfőjébe irá
nyítottak, a XVII. német hadtesthez.47 Volt olyan (meg nem valósult) elképzelés is, hogy 
a 20. és 27. hadosztályt a IV. hadtest támadásához használják fel. Erre a Fővezérség 9-én 
intézkedett, amit 12-én vissza is vont.48 

Később felmerült egy olyan elképzelés, hogy a 3. hadsereg megerősítésére kivonják a 
2. hadsereg kötelékéből a 2. páncéloshadosztályt és a 8. német hadseregéből a 27. köny-
nyűhadosztályt. A Fővezérség hadműveleti osztálya szeptember 22-én intézkedett erre a 
2. hadseregparancsnokság felé, de a tordai csata épp ekkor fordult súlyosra, ezért másnap 
az intézkedést hatálytalanították.49 A tordai arcvonal átmeneti stabilizálódásával az el
képzelés újra felmerült, de megvalósítására akkor sem került sor, mivel a 2. hadsereg 
arcvonalszakaszáról a 23. német páncéloshadosztályt vonták ki, s a hadseregcsoport pa
rancsnoksága egyetlen páncélos-csoportosítás gyanánt a 2. magyar páncéloshadosztályt 
meghagyta a 2. hadseregnél. A 27. könnyühadosztály átcsoportosítása viszont a Vatra 
Dornei-i hídfő kiürítésével párhuzamosan megindulhatott.50 

Augusztus 24-én Cuno Heribert Fütterer repülő tábornok, német légügyi attasé, egy
ben a Luftwaffe meghatalmazott tábornoka (Bevollmächtiger General der deutschen 
Luftwaffe in Ungarn) kivont a budapesti légvédelmi tüzércsoportból két német közepes 
légvédelmi tüzérosztályt és Brassóval átellenben a Székelyföldre irányította. Az elsődle
gesen páncélelhárítási célzattal (a 8,8 cm-es légvédelmi lövegek erre megfeleltek) oda
irányított két osztály 25-ére megérkezett a Székelyföldre, de kijelölt helyéig üzem
anyaghiány következtében nem jutott el.51 Ez megkönnyítette a 2. Ukrán Front 
harckocsizóinak belépését magyar területre Brassó, pontosabban a hágók irányából, 
amelyek román kézen maradtak. E Barcaságra nyíló hágókon (Törcsvár, Tömös) a szov
jet csapatok harc nélkül özönlöttek át, lezárásuk német részről nem sikerült. 

Szeptember 4-én a támadásra kijelölt erők megerősítésére a Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport parancsnoksága a 2. magyar hadsereg kötelékébe utalta a német 114. tüzérpa
rancsnokságot, vele az annak alárendeltségébe tartozó 11/818. könnyű tábori tüzérosz
tályt, az 1/48. légvédelmi tüzérosztályt és az 1179. rohamlövegosztályt.52 E napon a 
Fővezérség is intézkedett egy újabb rohamtüzérosztály, az 1. átirányítására a 2. hadse
reghez.53 A Központi Szállítás Vezetőség iratai szerint a szállítás csak 13-án kezdődött 
meg, az 1/3. üteggel, az 1. hadsereg hadműveleti területéről, Maroshévízre.54 

' Csima 266.o; DT 337.0.; Intézkedések 173., 185., 190. o. A 27. könnyűhadosztály kivonására vonatko
zó első intézkedés száma: 4590/M.hdm.l.vkf-1944., a gyülekezési körletre vonatkozóé: I31./Föv.hdm.-
44.IX.3., a 20. és 27. hadosztály kivonására vonatkozó második intézkedésé: 279./Föv.hdm.-44.IX.7. 

47 KTB 895. tekercs, 7208517. felvétel. 
48 Intézkedések 191. o., a vonatkozó intézkedések száma: 372./Föv.hdm.-44.IX.9., illetve 469./Föv.hdm.-

44.IX.12. 
49 Intézkedések 228., 230. o. Az átirányításra vonatkozó intézkedés száma: 796./Föv.hdm.-44.IX.22., a 

hatálytalanításra vonatkozóé: 832./Föv.hdm.-44.IX.23. 
50 Intézkedések 231-233. o. 
51 Intézkedések 170/b. o. 
52 KTB 895. tekercs, 7208276. felvétel 
53 Intézkedések 185. o. A vonatkozó intézkedés száma: 117./Föv.hdm.-44.IX.3. 
54 Kszv. napló 3646.0. 
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Szeptember l-re a két magyar hadtest (II. és IX.) hadrendje „összeállt". A Kolozsvár 
térségében álló, s majd az 5-ei támadás súlyát viselő II. hadtest kötelékébe tartozott a 25. 
gyalog-, 2. páncélos-, 7. és 9. tábori póthadosztály, valamint az 1. és 2. hegyi pótdandár. 
A Székelyföldet keletről és délről a IX. hadtest védte, kötelékében a 27. könnyű-, a 2. tá
bori póthadosztállyal, valamint a Székely Határvédelmi Erőkkel, ezen belül a 9. határva
dászdandárral. Megjegyzendő, hogy ez csak elvi határ, az egyes seregtestek belépése az 
egyes hadtestparancsnokságok alárendeltségébe ettől néhány nappal eltért.55 

A két magyar hadtest seregtestei közé német parancsnokságok és alakulatok ékelőd
tek. A németek szervezete és alárendeltségi viszonyai (s ez érintette a magyar alárendelt
ségi viszonyokat is) augusztus 25-től szeptember első dekádjának végéig naponta változ
tak, annak függvényében, ahogyan az egyes német parancsnokságok, csapattestek, 
csapattöredékek vissza tudtak vonulni magyar területre. 

A 2. magyar hadsereg felállítása 

Függetlenül a politikai döntéshozó folyamattól, tehát, hogy a Honvédség támadólag 
lépjen-e fel Romániával szemben, vagy a fennálló határok további megerősítésére és vé
delmére szorítkozzon, az hamar eldőlt, hogy a magyar-román határ mentén felvonult és 
felvonulás alatt álló csapatokat egy hadseregparancsnokság alárendeltségében célszerű 
összevonni. A Honvéd Vezérkar augusztus 25-én 9 órától kezdődő vezetői értekezletén 
eldőlt, hogy a 2. hadseregparancsnokságot fogják (újra) felállítani, s a feladattal a IX. 
hadtest parancsnokát bízzák meg. Veress Lajos altábornagy hadtestparancsnok erről még 
aznap tudomást is szerzett.56 

A 2. hadseregparancsnokság megalakulására a szakirodalomban több időpont olvasha
tó. Annak napja a rendelkezésre álló levéltári anyag alapján nem állapítható meg ponto
san, az augusztus 28-29-30-ára tehető (hacsak nem fogadjuk el tényként a publikált idő
pontok egyikét, ám megfontolásra késztetnek az egymástól eltérő adatok).57 

A Dél-Ukrajna Hadseregcsoport hadinaplójában augusztus 27-én találunk először 
utalást: Veress altábornagy IX. hadtestparancsnok, kinevezésre kerülő 2. hadseregpa
rancsnok látogatását jegyzik fel („Am Nachmittag macht Feldmarschall-Leutnant Verres 
[sic!], der Komm. General des IX. ung. A.K., der Oberbefehlshaber der 2. ung. Armee 
werden soll, dem Oberbefehlshaber seinen Besuch. ").58 Ugyanitt már szó esik a 2. hadse
reg alárendeléséről a hadseregcsoportnak, amire Veress azt válaszolja, még nem ismer 
erre vonatkozó parancsot („ Verres erklärt, dass er sich, auch wenn noch kein Befehl von 

'- Csima 265.0.; Veress III. 21-22.0.; KD II. 257.0. 
56 Intézkedések 169., 172. o : „1944.VIII.25. vitéz dalnoki Veress Lajos altbgy. 2.hds.pk-ul való megbí

zatására intézkedtünk /É4572./M.hdm.l.vkf-44.:f 
Csima 263. oldalán augusztus 25-xe, utal, mint a felállítás kezdetére („végleges megszervezéséig"), de 

nem ad meg egyértelmű megalakulási dátumot; augusztus 28. található a DT 337. oldalán, a KD II. 253. olda
lán; augusztus 30. olvasható Veress III. 22. oldalán, Borús József. A magyar királyi honvédség a Szovjetunió 
elleni háborúban. (Az 1944. év históriája, História könyvek, Budapest, 1984) 11. oldalán, Gosztonyi 171. ol
dalán; szeptember 2. olvasható Zaharov 135. oldalán. Szeptember 5-én, tehát csak a támadás megindításának 
napján szerepel először a 2. magyar hadsereg a Wehrmachtführung napijelentéseiben - magyar alakulatok 
természetesen korábban is említtetnek (in: KM-XI. 1 l.o.) 

58 KTB 895. tekercs, 7208215. felvétel. 
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oben vorliege, dem Oberbefehlshaber der H.Gr. unterstellt betrachte. ").59 A hadsereg
csoport parancsnoksága aznap 22.15-kor táviratban (la Nr. 3284/44 g.Kdos.) kérte a 2. 
hadsereg beosztását az OKH-tól a hadseregcsoport kötelékébe, 23.25-kor pedig egy má
sik táviratban (la Nr. 3285/44 g.Kdos.) a parancsnoklási viszonyok tisztázása érdekében 
(„...bis zur Klärung der Befehlsverhältnisse... ") a IX. hadtest már bevetett csapattesteit a 
8. német hadsereg parancsnokságának rendelte alá. Az utóbbi vezérkari főnöke egyéb
ként a nap folyamán tiltakozott az ellen, hogy a határ mögé hátráló német csapattöredé
kek magyar vezetés alá kerüljenek. Ekkor vetődött fel először e két hadseregből sereg
csoport (Armeegruppe) alakításának gondolata.60 Az is figyelemre érdemes, hogy a 
magyar hadseregparancsnokság feletti rendelkezést a német hadseregcsoport parancsnok
sága kérte felettes szervétől, a magyar hadtest feletti rendelkezést viszont saját hatáskör
ben egyszerűen átvette. 

A 2. magyar hadsereget 29-én említik újra a hadinaplóban. Az OKH vezetési rend
szert szabályozó táviratára hivatkozva (la Nr. 122/44 g.Kdos.) leírják, hogy az OKH a 
hadsereg Dél-Ukrajna Hadseregcsoport alárendeltségébe léptetésére intézkedett („Die in 
Neubildung begriffene 2. ung. Armee sowie der Befh. Op. Geb. Ostungarn würden der 
H.Gr. unterstellt. ").61 Az alárendeltségbe lépés szeptember 2-án következett be, közvet
len a hadseregcsoport parancsnoksága alá, nem a 8. hadseregparancsnokságon keresztül. 
(„2. ung. Armee: der H.Gr. unmittelbar unterstellt.").62 Az viszont figyelemre méltó, 
hogy Veresst még 29-én sem címzik hadsereg-, csak hadtestparancsnoknak („Komm. 
General des IX. ung. A.K., Feldmarschall-Leutnant Verres").63 

A Honvéd Vezérkar 1., hadműveleti osztályának napi intézkedéseiben augusztus 25-
én szerepel először a 2. hadsereg kifejezés, de még csak Veress altábornagy hadsereg
parancsnoki megbízására, nem pedig a hadseregparancsnokság felállítására vonatkozó 
intézkedésként.64 A 26-i anyagokban a IX. hadtest megnevezés szerepel, a 2. hadsereg 
nem.65 A 27-i napi intézkedésekben egyik megnevezés sem fordul elő.66 28-án sem fordul 
elő egyik megnevezés sem, azonban itt az intézkedések felsorolásában találunk egyet, 
amelyben Vörös vezérezredes, vezérkarfőnök javaslatot tesz Greiffenberg német megha
talmazott tábornoknak „...az Erdélyben alkalmazott erők alárendeltségi viszonyainak 
szabályozására...". Maga az intézkedés sajnos nem maradt fenn, csupán a róla szóló uta
lás (megnevezés), de a fent citált 25-i intézkedés alapján alapos okunk van azt feltéte
lezni, hogy a javaslatban már szerepel a 2. hadsereg megnevezés. Ugyanez vonatkozik a 

í 9 KTB 895. tekercs, 7208215. felvétel. 
60 KTB 895. tekercs, 7208221. felvétel. 
61 KTB 895. tekercs, 7208237. felvétel. 
61 KTB 895. tekercs, 7208258. felvétel. Megjegyzendő, hogy ez ellentmond a Csima 265. oldalán található 

megállapításnak, miszerint a 2. magyar hadsereg a 8. német hadseregparancsnokságon keresztül lett volna alá
rendelve a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnokságának. A hadseregcsoport további napijelentései is 
közvetlenül említik a 2. hadsereget, nem a 8. hadsereggel együtt. 

63 KTB 895. tekercs, 7208233. felvétel. 
64 Intézkedések 172. o., a vonatkozó intézkedés száma: 4572./M.hdm.l.vkf-44. 
65 Intézkedések 173-174. o. 
66 Intézkedések 175.0. 
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28-i intézkedések felsorolásában található vezérkarfőnöki irányelvekre „...egy esetleges 
D.Erdély-i előnyomuláshoz..." is.67 

A szakirodalomba innen kerülhetett be az augusztus 28-i megalakulási dátum, illetve 
ezen vezérkarfőnöki javaslat alapján kerülhetett be (a fentebb citált) 29-i német parancs
ba a 2. magyar hadseregparancsnokság megnevezés. Kálmán Dániel is 28-ára teszi a 2. 
hadseregparancsnokság megalakulását. 

A Honvéd Vezérkar 1. osztály 29-i napi intézkedéseiben nem fordul elő sem a 2. had
sereg, sem a IX. hadtest megnevezés. Valószínűleg a fentiekből vezethető le, hogy a 
szakirodalomban augusztus 29. a 2. hadseregparancsnokság megalakulási dátumaként 
nem található, ez azonban önmagában még nem zárná ki a 29-i megalakulást.68 

Az augusztus 30-i napijelentésekben már több helyen előfordul a 2. hadsereg vagy a 
2. hadseregparancsnokság megnevezés. Ezt adja meg Veress is. Igaz, háromkötetes 
könyvét később írta (és szerkesztette), s nem egy adatát saját (vagy emigrációban élő 
bajtársai) emlékezetére alapozva írta le, de egy ilyen jelentőségű napra, hogy mikor lett 
(funkcionáló, s nem előzetesen kinevezett) hadseregparancsnok, jól emlékezhetett. 

Nem perdöntő, de figyelemre méltó, hogy a rendelkezésre álló román anyagban csak 
szeptember 1-én említik először a 2. magyar hadsereget, az azt megelőző napokban 
(augusztus 23-tól) csak az Észak-Erdélyben lévő magyar (és német) seregtesteket és egy
ségeket nevezik meg (egyébként pontosan é»helytállóan).69 

A Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának napi tájékoztatóiban augusztus 25-én 
találkozunk először a 2. hadsereg megnevezéssel. Ugyanúgy sorolják fel, mint a már hó
napok óta létező 1. hadsereget, azonban a megfogalmazás félig jelen, félig jövő idejű: „A 

' IX. és II. hdt. feletti parancsnoklást hds.pk-i hatáskörrel azonnali hatállyal átveszi vitéz 
dalnoki Veress Lajos altbgy. Ilyen minőségében mint a m.kir. 2. honvéd hadsereg pk-a 
működik. Személyére szóló kinevezésre külön történik intézkedés. A vezetést egyelőre a 
IX. hdt. pság. törzsével gyakorolja."70 A továbbiakban már minden nap a 2. hadsereg 
megnevezéssel találkozhatunk, ez alatt foglalják össze a IX. és a II. hadtest arcvonalsza
kaszán történteket. Ezt első olvasatban úgy lehetne értelmezeni, hogy a 2. hadsereg már 
augusztus 25-én megalakult. A magunk részéről azonban az idézett tájékoztató-részlet 
alapján úgy ítéljük meg, hogy 25-én Veress altábornagy megbízására (még nem kineve
zésére) történt intézkedés, s hogy ez egyben a hadseregparancsnokság felállítására 
(megszervezésének kezdetére) vonatkozó parancsként értelmezhető. Vagyis 25-én (a IX. 
hadtestparancsnokság bázisán) megkezdődött a hadseregparancsnokság felállítása, csak
úgy, mint a hadsereg szervezetének kialakítása. 

A Honvéd Vezérkar napi tájékoztatói alapján olyan határnap nem állapítható meg, 
amikor a 2. hadseregparancsnokság szervezése befejeződött volna olyan értelemben, 
hogy azzal mind a magyar, mind a német katonai vezetés ugyanolyan teljes értékű 
hadseregparancsnokságként számolhatott, mint az 1. hadsereg parancsnokságával. Sajná-

Intézkedések 176. o.: a vonatkozó javaslat száma: 4601./M.hdm.l.vkf-44.; a vonatkozó irányelveké: 
4613./M.hdm.l.vkf-44. 

68 Intézkedések 177.0. 
69 AR 76.0. 
70 Tájékoztatók 492/b. o. 
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latos, hogy a 25-i intézkedés maga nem maradt fenn, ugyanis a szervezési intézkedések
ben határidő is szerepel. Az intézkedésben (valószínűleg) benne foglaltatott határidő per
döntő volna a 2. hadsereg megalakulására vonatkozóan. Ennek hiányában azonban kö
vetkeztetések levonására szorulunk. A 25-i, általunk korainak vélt megalakítási 
időpontnak egyébként ellentmond Kálmán Dániel fent idézett 28-i adata is. 

Figyelemre méltó, hogy a Központi Szállítás Vezetőség naplójában csak augusztus 
30-án találkozunk először a 2. hadsereg megnevezéssel: „Hm.l5.261/m.l.b.-944.sz. ren
delettel elrendelve azonnali megalakítása a 2.hds. hír.pk. és törzsének..." E napló azért 
érdekes ebből a szempontból, mert benne az egyes parancsnokságok és alakulatok moz
gósítása és felvonulása pontosan nyomon követhető.71 

A fent elemzett forrásanyag alapján a magunk részéről, annak fenntartásával, amit a 
pontos meghatározhatóságról fentebb megállapítottunk, 30-át tekintjük a 2. hadsereg
parancsnokság megalakulása legvalószínűbb dátumának, olyan értelemben, hogy ez a 
nap a hadseregparancsnokság megszervezésének befejező időpontja. Ennek megfelelően 
a 2. magyar hadsereg megalakulását 1944. augusztus 30-ára tesszük. 

Megerősíti álláspontunkat az Észak-Erdélyben harcoló két magyar hadtest helyzete. 
Láttuk, hogy a II. hadtestparancsnokság csak augusztus 29-én érkezett be Észak-
Erdélybe, s hogy a később kötelékében harcoló seregtestek zöme 30-án lépett be aláren
deltségébe. Ez kizárja a korai megalakulást, Jia egybevetjük azzal, amit a következőkben 
mutatunk be a IX. hadtestparancsnokság vonatkozásában. 

A IX. hadtest beosztása korábban megtörtént a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport kötelé
kébe, az augusztus 28-án a hadseregcsoport közvetlen alárendeltségébe lépett. („IX. ung. 
A.K.: der Heeresgruppe unterstellt. ").72 Vezetési struktúrában elfoglalt helye a Székely- ' 
föld kiürítéséig nem változott, ugyanis térben a II. és IX. magyar hadtest között helyez
kedett el a német Gruppe Siebenbürgen, a 6. német hadsereg LXXII. hadteste, LVII. 
páncéloshadteste, később a 8. német hadsereg XXIX. hadteste, s emiatt a hadseregcso
port parancsnoksága „nem adta vissza" a IX. hadtestet a 2. hadseregnek. 

A Székelyföld kiürítésével a helyzet megváltozott, s ezt az alárendeltségi viszonyok 
változása is követte: a IX. magyar hadtestet a hadseregcsoport parancsnoksága szeptem
ber 12-én a 8. német hadseregparancsnokság alárendeltségébe utalta. Ez 14-én lépett 
életbe.73 A 12-én kiadott parancs egyben kivette a 27. könnyűhadosztályt a IX. hadtest 
kötelékéből és a 8. német hadsereg közvetlen alárendeltségébe utalta. Ez utóbbi már a 
Vatra Dornei-i hídfő védelmének megerősítésével függött össze.74 

E tanulmánynak nem célja a 3. magyar hadsereg megalakítása körüli magyar-német 
kötélhúzás elemzése, de egy kérdés ide tartozik, mivel érinti a 2. magyar hadsereget. A 
VII. magyar hadtest, ami a későbbiekben a 3. hadsereg kötelékébe tartozott, s így érdek
lődési körünkből kiesik, szeptember 13-tól 19-ig, tehát támadásának megindításától a 3. 
hadseregparancsnokság megalakulásáig a német napijelentésekben a 2. hadsereg had-

71 Kszv. napló 3523.0.; a vonatkozó bejegyzés száma: 11825/Kszv.Hdm.944. 
72 KTB 895. tekercs, 7208225. felvétel; Veress III. 22.o. 
73 KTB 895. tekercs, 7208525-7208526., 7208539. felvétel. 
74 KTB 895. tekercs, 7208526., 7208529. felvétel. 
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rendjében kerül említésre. („Bei 2. ung. Armee trat das VII ung. A.K. zusammen mit 
dem ung. Gen. St. unmittelbar unterstehenden IV. ung. A.K. zum Angriff an. ")75 

A Fővezérség a VII. hadtestparancsnokság kivonására az 1. hadsereg kötelékéből és 
átirányítására Nagyvárad térségébe, illetve a 4. tábori póthadosztály, valamint a 12. tarta
lékhadosztály beléptetésére a VII. hadtestparancsnokság alárendeltségébe szeptember 7-
én intézkedett.76 

Szeptember 4-én Veress vezérezredes kérte a Honvéd Vezérkar főnökét, hogy az 
Arad - Nagyvárad térségében összevonás alatt álló IV. hadtestet rendeljék alá a 2. hadse
reg parancsnokságának. Erre német fellépésre nem került sor, mivel a hadseregcsoport 
parancsnoksága a Gruppe Siebenbürgen parancsnokának alárendeltségébe szerette volna 
utalni a hadtestet.77 Erre szintén nem került sor, a IV. hadtest fővezérség-közvetlen sereg
testként indította meg támadását Arad irányban szeptember 13-án. 

A német hadvezetés nem adta fel az elképzelést, hogy a 2. hadsereg ne közvetlenül 
tartozzon a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport kötelékébe, hanem egy seregcsoporton 
(Armeegruppe) keresztül. Ez megszokott volt a szövetséges hadseregek vonatkozásában, 
a keleti fronton több példát találni erre. Láttuk, hogy ez már augusztus 29-én felmerült. A 
IX. hadtest „visszaadása" a 2. hadseregparancsnokságnak ebben az összefüggésben sem 
került szóba, sőt megfontolás tárgyává tették („stellt zur Erwägung") beosztását az 1. 
hadsereg kötelékébe, miután augusztus-szeptember fordulóján, a XVII. német hadtest 
magyar területre visszahátrálásáig a IX. hadtest északi (bal) szomszédja a Kárpátokban 
az 1. hadseregbe tartozó VI. magyar hadtest volt.78 

Bár az augusztus 29-i elképzelés nem vált valóra, a seregcsoportba történő összevo
nás nem került le a napirendről. A szeptember 14-i reggeli helyzettájékoztatón (a hadse
regcsoportén) Grolman vezérőrnagy, a hadseregcsoport vezérkari főnöke már a 6. német 
és a 2. magyar hadseregből képzendő seregcsoportról beszélt, a 6. hadsereg parancsno
kának vezetése alatt („...die Armeegruppe Fretter-Pico zu bilden...")™ 15-én délután 
Friessner Veress harcálláspontjára repült, hogy megbeszélje a megalakítás kérdéseit. 
22.00-kor mindkét hadsereg parancsnokságára kiment a távirati parancs (la Nr. 3543/44 
g. Kdos.). Az új parancsnoklási rend 16-án 06.00-kor lépett életbe.80 

Ezzel egyidőben, 15-én intézkedett Greiffenberg, hogy a Dél-Ukrajna Hadseregcso
port vegye át a hadműveleti vezetést Nagyvárad - Arad térségében is oly módon, hogy a 

75 KTB 895. tekercs, 1208527-7208528. felvétel; KM-11. 32.0. Magyar vonatkozásban direkt módon nem 
találni adatot arra, hogy a VII. magyar hadtest a 2. magyar hadsereg kötelékébe tartozott (ekkor), áttételesen 
azonban igen. A Honvéd Vezérkar 1. o. intézkedéseinek szeptember 12-i összefoglalójában található mondat 
erre az alárendeltségi viszonyra utal: „c./ A Vll.hdt. a Hgr.Süd Ukraine-nek alárendelt 2.hds.pság. pcs-ára 
IX. 13-án hajnalban megindítja tád-át súllyal Nagyvárad-ról Belényes-re." (Intézkedések 197. o.). Megjegy
zendő, hogy a Csimában semmi adat vagy utalás nem található arról, hogy a VII. hadtest a 2. hadsereg kötelé
kébe tartozott volna, jóllehet tudjuk, hogy néhány napig oda tartozott. 

76 Intézkedések 186. o., a vonatkozó intézkedések száma: 271/Föv.hdm.-44.IX.7.; 245/Föv.hdm.-44.IX.7.; 
Megjegyzendő, hogy ezen intézkedések felsorolásánál sincs említve, hogy a VII. hadtest a 2. hadsereg kötelé
kébe tartozzon. 

77 KTB 895. tekercs, 7208276. felvétel; Jakus János kutatásai. 
78 KTB 895. tekercs, 7208233. felvétel. 
79 KTB 895. tekercs, 7208538-7208539. felvétel. 
80 KTB 895. tekercs, 7208547. felvétel. 
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XXIX. német hadtestparancsnok (Kurt Röpke altábornagy) parancsnoksága alatt a német 
XXIX., valamint a magyar IV. és VII. hadtestből alakuljon hadtestcsoport (Korps-
gruppe). A hadtestcsoportot ez a parancs (egyelőre) nem osztotta be egyik hadsereg köte
lékébe sem.81 Seregtesteit a két magyar hadtest részei és a hadtestcsoport közvetlen alá
rendeltségben a 4. SS-páncélgránátos-hadosztály alkották volna.82 

Mindez a 2. hadsereg vonatkozásában azt jelentette, hogy parancsnokságának aláren
deltségében csupán a II. hadtest marad. Másnap a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport 
napijelentéseiben pontosítanak: a hadtestcsoport megalakítását csupán német kívánság
ként említik, hivatkozva Greiffenberg vezérkari főnökének la Nr. 3560/44. g.Kdos. szá
mú távirati parancsára, amelyben a magyar fél határozott kívánságának tüntetik fel a 
hadmüveletek vezetését Nagyvárad - Arad térségében, egyben intézkednek, hogy a 
XXIX. német hadtest parancsnoksága 19-éig az LVII. német páncéloshadtest addigi sza
kaszát vegye át.83 A Wehrmacht főparancsnokságának titkos napijelentéseiben (Die 
geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtfúhrung) minden esetre a 16-i had
rendben (Kriegsgliederung Stand 16.9.1944.) a hadtestcsoport szerepel.84 

A német intézkedések Vörös vezérezredest arra sarkallták, hogy fellépjen a magyar 
seregtestek feletti hadműveleti vezetés megtartása érdekében. Szeptember 17-én levelet 
írt Guderiannak, amit egy 18-i keltezésű kísérő levéllel Greiffenberghez juttatott el to
vábbításra. Egyebek között tiltakozott a parancsnoklási viszonyok átalakítását célzó né
met törekvések ellen, kérte, hogy a német magasabb parancsnokságok alárendeltségében 
harcoló magyar seregtesteket ne részenként, hanem egészében alkalmazzák, külön is til
takozott a IV. és VII. magyar hadtest német parancsnokság alá vonása ellen, megemlítve 
a 3. magyar hadseregparancsnokság folyamatban lévő felállítását, továbbá jelezte, hogy a 
6. és 8. német hadsereg kötelékében harcoló magyar alakulatokból három, hármas szer
vezetű (dreigliederige) hadosztályt (hadosztályonként 9 zászlóalj 3 ezredben és 9 üteg) 
szándékozik felállítani, s hogy erre az utasításokat már kiadta.85 

Hogy (a teljesség igénye nélkül) mégis kitértünk a vezetési struktúra körüli magyar
német kötélhúzásra, e levél magyarázza: a következmények a 2. hadsereg parancsnoksá
gát és szervezetét is érintették. Láttuk a levélben, hogy Vörös az ekkor még a 2. hadsereg 
kötelékében harcoló VII. hadtestet a felállítandó 3. hadsereg alárendeltségébe szánta. 
Atalárendelésére a 2. hadseregparancsnokság alárendeltségéből a 3. hadseregparancsnok
ságéba szeptember 20-án meg is történt az intézkedés.86 

A levelet tovább olvasva azt is látjuk, hogy a Honvéd Vezérkar főnökének szándékai 
a IX. hadtest további sorsát is érintették. A 6. és 8. német hadsereg kötelékében harcoló 
magyar alakulatok tervezett átszervezése ugyanis azt jelentette, hogy a 27. könnyűhad
osztály alakult volna át 27. gyaloghadosztállyá, a 9. határvadászdandár 9. határvadász-

81 KTB 895. tekercs, 7208547. felvétel; a távirati parancs száma: IaNr. 3527/44 g.Kdos. 
82 KTB 895. tekercs, 7208548. felvétel. 
83 KTB 895. tekercs, 7208554. felvétel. 
84 KM-XI. 339.0. 
8:1 Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke levele Heinz Guderian vezérezredesnek, az 

Oberkommando des Herees vezérkari főnökének 1-4. oldal, valamint kísérőlevél Hans von Greiffenberg gya
logsági tábornoknak, a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokának (Intézkedések 204-208. o.). 

86 Intézkedések 218. o., a vonatkozó intézkedés száma; 726./Föv.hdm.-44.IX.20. 
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hadosztállyá, a Székely Határvédelmi Erők pedig Székely Határőr Hadosztállyá. A há
rom új hadosztály felett a parancsnokságot a IX. hadtestparancsnokság vette volna át. 
(„Mit der Durchführung dieser Umorganisation habe ich das Gen.Kdo. des kgl. ung. IX. 
Armeekorps beauftragt. ")87 A Fővezérség a három seregtest átszervezésére vonatkozó 
intézkedését még 17-én megküldte a 2. hadsereg parancsnokságának.88 

Vörös levelében szemére hányja Guderiannak, hogy a magyar hadműveletek támoga
tására ígért 5 hadosztályból csupán egy, a 23. német páncéloshadosztály érkezett be, az is 
összesen 35 bevethető harckocsival. Kéri a 8. és 22. SS-lovashadosztály (Florian Geyer 
és Maria Theresia) részei és más, vasúton odaszállítható egységek sürgős bevetését, 2-2,5 
hadosztály erőben. Kér továbbá szállító és vontató gépjárműveket. Hivatkozik arra, hogy 
a magyar nemzet ellenálló erejét lényegesen csökkenti, ha nem látja maga mellett német 
szövetségesét. Végezetül leszögezi, hogy a Honvédség szilárdan, az utolsó emberig vé
delmezi hazáját, német szövetségben, de nem a németek segédcsapataként. („Zum 
Schluss darf ich wohl noch einmal ausdrücklich betonen, dass die ungarische 
Wehrmacht hart entschlossen ist, für die Verteidigung der Heimat bis zum letzten Mann 
in treuer Kameradschaft zu kämpfen, anderseits aber es nie hinnehmen wird, von 
deutscher Seite als eine Hilfsarmee zweiten Ranges, die bloss das Menschenmaterial zu 
stellen hätte, eingeschätzt und behandelt zu werden. ")89 

A levél megtette hatását. Szeptember 20-án Nádas Lajos vezérkari ezredesnél, a Hon
véd Vezérkar hadműveleti osztályvezetőjénél megjelent Grolman vezérőrnagy, a Dél-
Ukrajna Hadseregcsoport vezérkari főnöke, hogy tárgyalásokat folytasson „...az Erdély-i 
alárendeltségi viszonyok szabályozása tban. ...". Nádas géptávíró útján érintkezésbe lé
pett Veressel.90 Grolman azzal a javaslattal érkezett, hogy a 2. magyar hadseregparancs
nokság a Bihar-hegység tömbjétől nyugatťa, a 6. német hadseregparancsnokság attól ke
letre vegye át a hadmüveletek irányítását és a seregtestek feletti parancsnoklást. Ez egy
részt Vörös fent vázolt elképzelése alól húzta volna ki a talajt, kizárva a IX. hadtest ma
gasabb magyar parancsnoklás alá való visszavételét, másrészt Veress maga is úgy 
érezhette, alóla is kihúzzák a talajt, hiszen ez esetben a tordai csatát vívó II. hadtest is 
közvetlenül a 6. német hadseregparancsnokság alárendeltségébe került volna. 

Nem meglepő, hogy Veress azonnal ellent mondott Grolmannak. Nem bizonyítható, 
de mondatai alapján valószínűsíthető, hogy ismerte Vörös elképzeléseit. A géptáviratból 
az is kiderül, hogy már tudott Heszlényi József altábornagy, IV. hadtestparancsnok 3. 
hadseregparancsnokká történt kormányzói kinevezéséről. Azt az ellenjavallatot tette 
ugyanis, hogy a Bihar-hegységtől nyugatra a 3. magyar hadseregparancsnokság vegye át 
a hadműveletek irányítását és a német-magyar csapatok feletti parancsnokságot, a 2. 
hadseregparancsnokság pedig maradjon jelenlegi helyén. Annyi engedményt tett, hogy 
felajánlotta a vezetése alatt álló hadseregparancsnokság ideiglenes (!) kikapcsolását a 
tordai csata harcászati vezetéséből. Hangsúlyozta viszont, hogy Grolman hivatkozása a 
német csapatok túlsúlyára nem helytálló, hiszen ahol a német csapatok vannak többség-

Vörös János 85. sz. jegyzetben idézett levele, 4.0. 
Intézkedések 202. o., a vonatkozó intézkedés száma: 625/Föv.hdm.-44.IX.17. 
Vörös János 85. sz. jegyzetben idézett levele, 4-6.0. 
Veress Lajos vezérezredes és Nádas Lajos ezredes üzenetváltása géptávíró útján (Intézkedések 218-224. o.) 
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ben, ott eleve egy német hadtestparancsnokság (az LVII. páncélos-) irányítja a harcokat, 
ám ahol több a magyar alakulat, ott a II. magyar hadtest parancsnoksága. Veress kifeje
zésre juttatta, meglátása szerint a németek kifejezetten arra törekednek, hogy a magyar 
magasabb parancsnokságokat kiszorítsák a hadműveletek irányításából és a harcvezetés
ből, s hogy ez ellen a magyar katonai vezetésnek fel kell lépnie. 

Nádas viszontválaszában Észak-Erdély megvédésének elsőbbségére hivatkozva elfo
gadásra javasolta Veressnek Grolman elképzelését, hiszen „...az egyensúlyt még nem 
vesztettük el mert a tordai német hadsereg psággal szemben Aradnál viszont magyar had
sereg pság fog működni."91 Veress, nem értvén egyet Nádassal, géptávírón kérte, hogy 
Vörös még aznap személyesen fogadja. Vörös rövid géptáviratban jelezte Veressnek, 
maga sem ért teljesen egyet Grolman javaslatával: „...elvben semmit sem lehet engedni 
magyar ezredek jelenlegi és jövőbeni szempontjából. Itt magyar embernek kell vezetni a 
2. hds-et..." A táviratban Vörös azt is jelezte, hogy várja Veresst.92 

A hadseregparancsnok rövid memorandummal érkezett a Honvéd Vezérkar főnöké
hez, melyben kifejtette, hogy „...a pk-lási viszonyok ujabb rendezésére adott tervvel nem 
tudok egyet érteni." Taglalta, hogy a 2. hadsereg milyen érdemeket szerzett a szeptember 
5. óta folyó harcokban, ide sorolva, hogy „...a Romániában lévő orosz erőket magára il
letve D.Erdélybe vonta, az az eltérítette egy messzebb menő bekerítés lehetőségétől 
(Belgrádon át a nagy magyar alföld)"93 

Veressnek a szovjet főerők eltérítéséről tett megállapítása nem fogadható el teljes 
egészében. Igaz, hogy Malinovszkij marsall szeptember 5-én 90 fokos jobbfordulattal a 
2. Ukrán Front tekintélyes részét (a 6. gárda-harckocsihadsereget, a 7. gárdahadsereget és 
a 27. hadsereget) átvezényelte a Déli-Kárpátok hágóin, s igaz, hogy ezt nem kis mérték
ben a Dél-Erdélyben szorongatott 4. román nadsereg megsegítése érdekében tette. Ezt 
Veress jogosan tulajdonítja az általa vezetett hadsereg érdemének. Az viszont már enyhe 
túlzás, hogy ezzel megakadályozta volna a szovjet csapatok bekerítésre irányuló tevé
kenységét. A 2. Ukrán Front balszárnya (a 46. és az 53. hadsereg) ugyanis folytatta nyu
gati irányú előnyomulását a Havasalföldön, miközben a 3. Ukrán Front (bolgár és jugosz
láv csapatokkal együtt) megkezdte a (szovjet terminológia szerint) belgrádi hadmű
veletet. A két szovjet hadsereg, átkelve a (dunai) Vaskapu-szoroson, szeptember utolsó 
harmadában már az Alföld déli és délkeleti szegélyén állt, s készült megindítani a Dél-
Ukrajna Hadseregcsoport főerőit, köztük a 2. magyar hadsereget bekerítő támadását a Ti
szántúlon. 

Memorandumában Veress kiemeli két szovjet hadsereg (a 6. gárda-harckocsihadsereg 
és a 27. hadsereg) megállítását a tordai csatában, s azt a megállapítást teszi, hogy a 2. 
magyar hadsereg ezzel megteremtette a lehetőséget egy „reményteljes ellentámadás 
megindításához." Ez önmagában igaz volna, csakhogy a németek szeptember közepén 
még nem voltak abban a helyzetben, hogy erős ellentámadást indítva az arcvonalat a 
Kárpátok gerincvonalára tolják ki. Az erre vonatkozó, a „Cigánybáró" („der Zigeuner
baron") hadmüvelet előkészítését elrendelő német parancs majd csak szeptember 30-án 

91 Fenti üzenetváltás (Intézkedések 219-221. o.) 
92 Fenti üzenetváltás (Intézkedések 223. o.) 
93 Veress Lajos vezérezredes 2. hadseregparancsnok Vörös János vezérezredes vezérkarfőnökhöz írott, 

955-/2.hds.I.a.44.IX.20. számú memoranduma (Intézkedések 224. o.) 
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jelenik meg, október 12-ében jelölve meg a támadás kezdetét. Veress, megemlítve a né
metek részvételét a tordai csatában, szerepüket jelentéktelennek tünteti fel: „...ezek a né
met erők az eddigi harcokban lényegében nem vettek részt [..]. Az eddigi súlyos harcokat 
a vezetésem alatt álló magyar csapatok vívták meg...".94 Ez sem teljesen helytálló. 

Veress szerint a döntésnek a Mezőségben, a 2. hadsereg sávjában kell bekövetkeznie, 
nem az Alföld peremén, ott a VII. és IV. hadtestnek csupán halogató harcokat kell fo
lyatnia, s fedeznie a Mezőségben támadó főerők jobbszárnyát. Úgy vélekedik, hogy a 
németek azért törekednek a két magyar hadtest feletti vezetés átvételére, mert nem akar
ják, hogy a sikert a magyar katonai vezetés könyvelhesse el. Ez a megállapítás sem állja 
meg a helyét. Egyrészt a német érdek ugyanaz volt, mint a magyar, tehát a 2. Ukrán Front 
visszaszorítása a Kárpátokon túlra, másrészt a rendelkezésre álló magyar erők még az 
arcvonalban lévő német seregtestek segítségével sem lettek volna képesek elérni a Kárpá
tokat, nem hogy önállóan. Veress (feltehetően elkeseredettségében) e pontban még ön
magával is ellentmondásba keveredik, hiszen szeptember 8-án éppen ő volt az, aki az 
erőviszonyokat reálisan felmérve megállította a 2. hadsereg támadását. 

Veress javaslatot is tett a vezetési struktúrára. A 2. hadseregparancsnokságot adott 
helyzetében javasolta meghagyni, megemlítve, hogy az az Armeegruppe Fretter-Pico lét
rehozásával már amúgy is német vezetés alá került. Ennek kivihetetlensége esetére java
solta, hogy „...vonják ki a 2. magyar hds. összes magyar csapatait és váltsák fel német 
erőkkel." Ez esetben vállalná a 2. hadsereg átszervezését és felkészítését további - a 
memorandumban jelzett támadó - hadmüveletekre. Tisztában volt azonban e váltás kivi-
telezhetetlenségével, s ezt le is írta. 

Végezetül megszólalt belőle a sértett ember: „Ha a személyem iránti bizalmatlanság 
okozná a 2. magyar hds. pság-nak a harcászati vezetésből való kikapcsolását, származzék 
ez a szándék akár német akár magyar oldalról, akkor szívesen félreállok. [...] jelentése
met [...] kizárólag elsőrendű magyar érdekek megóvásából terjesztem elő."95 

A Honvéd Vezérkar főnöke és a 2. hadsereg parancsnoka találkozóját követően Ve
ress Lajos vezérezredes a helyén maradt, s a 2. hadseregparancsnokság is megőrizte sze
repét a hadmüveletek irányításában illetve a harcvezetésben, legalábbis október 20-áig. 
Igaz, mint fentebb láttuk, a VII. hadtest átkerült a 2. hadseregtől a megalakítás alatt álló 
3. hadsereghez, így a 2. hadseregnél csak a II. hadtest maradt. 

Hogy Grolman szándéka komoly volt, bizonyítja a hadseregcsoport szeptember 20-i 
napijelentése, ahol a 2. hadseregparancsnokság alárendeltségében a VII. és a IV. (!) 
hadtest szerepel, a két hadtest aznapi harctevékenységeivel, Arad és Lippa megnevezésé
vel, ugyanakkor nem szerepel az addig minden nap előfordult II. hadtest. E jelentés így a 
valóságban a már alakulóban lévő 3. hadseregparancsnokságra vonatkozik.96 

A Honvéd Vezérkar főnöke csatát nyert, de hadjáratot vesztett a német katonai veze
téssel szemben. Szeptember 20-án intézkedett ugyan a 3. magyar hadseregparancsnokság 

Intézkedések 224. o. 
9" Intézkedések 224. o. 
96 KTB 895. tekercs, 7208580. felvétel. 
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megalakítására,97 de ugyanezen intézkedésében alá is rendelte azt a Dél-Ukrajna Hadse
regcsoport parancsnokságának.98 A hadműveleti osztály aznapi összefoglalójában olvas
ható is a rezignált megállapítás, hogy „Ezzel a magyar kir. honvéd vezérkar főnökének a 
D.Erdély-i határok mentén folyó hdm-ekben való közvetlen harcászati és hadászati befo
lyása lényegében megszűnt és a vezetés a mai nappal teljesen a német felső vezetés kezé
be ment át." Az összefoglaló, mintegy önigazolásul, megállapítja, hogy a román átállás 
óta eltelt négy hétben a Honvéd Vezérkar milyen jól irányította a hadműveleteket, s en
nek alátámasztására öt eredményt sorol fel: a kezdeményezés megragadása, a határ men
tén felvonult román erők megverése, a harcok színterének eltolása az ellenség földjére, a 
magyar terület megvédése a román határátlépésektől, valamint idő biztosítása komolyabb 
harcértékű csapatok felvonulásához.99 

Figyelmesebben megnézve látható, hogy az elkeseredés szülte ezek papírra vetését. A 
második állítás önmagában igaz, de mind a 2. hadsereg szeptember 5-i, mind a IV. had
test szeptember 13-i támadása vonatkozásában csak a szovjet csapatok beérkezéséig. Ez 
az, ami az elsőt is megkérdőjelezi: szó sem volt a kezdeményezés átvételéről, legfeljebb 
a románok meglépéséről és a védelem arcvonalának előbbreviteléről. A harmadik sem 
állja meg a helyét, csupán részlegesen, például Torda térségében igaz, de nem a szep
tember 7-től kiürített Székelyföldön. A negyedik állítás is csak részigazság: megáll az 
augusztus 25-ével kezdődött kisebb román betörésekre, de mit szóljon például az a sós
mezői lakos, akinek faluját augusztus 27-én egyszer s mindenkorra elfoglalták a szovjet 
csapatok? Az ötödik állítás hasonlóan részigazság csupán. Ahhoz a magyar csapatok va
lóban időt és lehetőséget teremtettek, hogy a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport maradványai 
visszavonulhassanak Magyarországra, s hogy más hadszínterekről német parancsnoksá
gokat és seregtesteket csoportosíthassanak át. Mire azonban az első komolyabb német 
támadás, a „Cigánybáró" megindulhatott volna, már késő volt. 

Szeptember 24-én Greiffenbergtől távirat érkezett a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport pa
rancsnokságára, amely szerint az Észak-Erdélyben német alárendeltségben harcoló há
rom magyar seregtest egy héttel korábban a magyar vezérkarfönök által elrendelt átszer
vezése és a IX. hadtest kötelékében történő összevonása egyelőre elmarad. Hosszabb 
távon esetleg lehet szó róla, de csak a 27. könnyűhadosztály és a 9. határvadászdandár 
vonatkozásában, a Székely Határvédelmi Erőket illetően nem.100 

A hadműveleti vezetés, legalábbis a legfelsőbb szinten, szeptember utolsó harmadára 
átment német kézbe. Láthattuk, hogy ennek megtörténtét a Honvéd Vezérkar és Veress 
vezérezredes (kellő rezignáltsággal) meg is állapította. A parancsnoklási viszonyok ala
kulását, a 2. hadsereg szervezetének ettől el nem választható változásait a továbbiakban 
ezért a német parancsnoklási viszonyokat is leíró következő fejezetben mutatjuk be. 
Szintúgy a magasabb parancsnokságok közötti sávhatárok alakulását is, tekintettel arra, 
hogy szabályzásukban a német vezetésnek meghatározó szerepe volt. 

97 Intézkedések 218., 225. o., a vonatkozó intézkedés száma: 726./Föv.hdm.-44.IX.20. Megjegyzendő, 
hogy Jakus János disszertációjában szeptember 19-ére teszi a 3. hadseregparancsnokság megalakulását. 

98 Intézkedések 225. o. 
99 Intézkedések 225. o. 
100 KTB 895. tekercs, 7208619. felvétel, a vonatkozó intézkedés száma: H.Gr. Süd la Nr. 3680/44 g.Kdos. 
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Az új német-magyar arcvonal kialakítása a Keleti-Kárpátokban. 

A 2. és 3. Ukrán Front 1944. augusztus 20-án indított Iaj3Í-Chisinau-i hadművelete és 
a három nappal később bekövetkezett román átállás olyan katasztrófát eredményezett a 
német szárazföldi haderő számára, amely nagyságrendjében - megítélésünk szerint - a 
Sztálingrád, Kurszk, vagy El-Alamein nevével fémjelzett vereségekhez mérhető. Ennek 
politikai és hadászati következményeivel az I. részben foglalkoztunk. Úgy véljük, az au
gusztus utolsó harmadában román területen történtek részletes hadműveleti és harcászati 
leírása sem tartozik e tanulmány keretébe, itt elégséges összefoglalásuk. A részletes fel
dolgozást onnan és attól célszerű kezdenünk, ahol és amikor a visszavonuló német csa
pattöredékek átlépték az akkori magyar-román határt. 

A Hans Friessner vezérezredes vezette Dél-Ukrajna Hadseregcsoport (Heeresgruppe 
Südukraine) a szovjet hadmüvelet megindításakor két német és két román hadseregből 
állt. Az Otto Wöhler német gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt álló seregcsoport 
(Armeegruppe Wöhler) a 8. német és a 4. román hadseregből, a Pétre Dumitrescu román 
vezérezredes vezette seregcsoport (Armeegruppe Dumitrescu) a 6. német és a 3. román 
hadseregből állt. A hadseregek északról délre a következőképpen helyezkedtek el: a 8. 
német hadsereg Észak-Moldvában állt arccal északkeletnek, a 4. román hadsereg a Szeret 
és a Prut folyók között állt arccal északnak, a 6. német hadsereg a Prut és a Dnyeszter 
között arccal északnak, majd a Dnyeszter mentén Tyiraszpolig arccal északkeletnek, a 3. 
román hadsereg pedig Tyiraszpoltól a Dnyeszter torkolatáig, arccal északkeletnek. A 
hadseregcsoport kötelékébe 17 hadtestparancsnokság (10 német és 7 román), ezen belül 
49Íiadosztály (25 német, 23 román és 1 szlovák) és 5 román dandár tartozott. A hadosz
tályok közül 3 volt páncélos.101 

A Dumitrescu-seregcsoportot Friessner a hadihelyzet nyomán augusztus 22-én felosz
latta. A hadseregcsoport napijelentésében ezt igyekeztek diplomatikusan megfogalmazni: 
a 6. német hadseregparancsnokságot a hadseregcsoport közvetlen alárendeltségébe he
lyezték {„AOK 6: der H.Gr. unmittelbar unterstellt").102 

Augusztus 20 - szeptember 5. között a hadseregcsoport összesítése szerint elveszett 5 
hadtesttörzs és 18 hadosztály: „ Verloren sind 5 Korpsstabe (IV, Vil, XXX., XXXIV, und 
LH. A.K.) und 18 Divisionen (9., 15., 62., 79., 106., 161., 257., 258., 282., 294., 302., 
306, 320., 335., 370., 376. und 384. I.D. sowie die 153. F.A.D.). ". További két hadosz
tály vesztette el állományának nagy részét: „Ausserdem sind von der 10. Pz.Gren.Div. 
und der 13. Pz.Div. noch hoch geringe Teile vorhanden. "103 Némelyikükkel később újra 
találkozhatunk, de ezek már újjászervezett parancsnokságok és seregtestek voltak. 

Az augusztus 23-át követő visszavonulás során a szervezetszerű kötelékek az esetek 
nagyobb részében felbomlottak, hadosztályok és dandárok részeiből, vagy több seregtest 
összeverődött részeiből (legtöbbször alkalmi) harccsoportok alakultak, amelyeket a 

101 Kurt Mehner: Die geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtfiihrung im zweiten Weltkrieg 
1939-1945. Osnabrück, 1984. (a továbbiakban: KM) X. 458-459., 506-507.O. 

102 KTB 895. tekercs, 7208164., 7208179. felvétel; a vonatkozó parancs száma: H.Gr. Südukraine la. Nr. 
3223/44 g.Kdos. 

103 Yj-Q g<j5 tekercs, 7208454. felvétel; a vonatkozó dokumentum száma: H.Gr. Südukraine la. Nr. 
3388/44 g.Kdos. 
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napijelentések a parancsnok nevével említenek. Ez az erdélyi harcok, illetve a tordai 
csata leírásánál is lényeges, ugyanis egyrészt a német parancsnoklási struktúrában később 
is kimutatható ez a gyakorlat, másrészt a magyar területre behátráló német kötelékek 
többsége is ilyen volt. Példa erre a Gruppe Abraham (Abraham-csoport), amely az 
Ojtozi-szorosba vonult vissza Moldvából és megnevezését Erich Abraham altábornagy-
ról, a 76. német gyaloghadosztály parancsnokáról nyerte.104 

Augusztus 23-24-én visszavonuló német csapatok még nem érkeztek a magyar határ
ra, a német vezetés ekkor még Moldvában és a Havasalföldön akarta a helyzetet stabili
zálni, annak ellenére, hogy a német és román szárazföldi csapatok közötti ellenségeske
dés már 24-én kirobbant: északon, a 8. német hadsereg 3. hegy i vadász-hadosztályának 
arcvonalán a 3. román határőrezred megtámadta a 138. német hegy i vadászezredet. Erről 
a német, szovjet és román források egyaránt beszámolnak.105 

Augusztus 23-án Friessner módosította a 6. hadsereg és a Wöhler-seregcsoport kö
zötti sávhatárt a IajDi keleti szegélye (a 6. hadsereg számára kizárva) - Vasluiui (bezárva) 
- Gabesti (bezárva) - Odobesti (bezárva) vonalra. Ezzel az intézkedéssel a hadseregcso
port parancsnoka „csak" a rohamosan romló hadihelyzetre reagált, a már folyamatban lé
vő román átállásról még nem bírt tudomással. Az első hír, mint láttuk, parancsnokságá
hoz csak 23-án este 20.30-kor érkezett a bukaresti történésekről.106 

A 2. Ukrán Front jobbszárnya gyorsan közeledett a Keleti-Kárpátokhoz. 24-én a 7. 
gárdahadsereg elfoglalta Bakót (Bacau), a 40. hadsereg Németvásárt (Tirgu Neamt). 
Utóbbi már közvetlenül a hegyek lábánál fekszik. A Kárpátokba felvezető Beszterce völ
gyében azonban Karácsonkő (Piatra Neamt) alatt 10 km-re a Kirchner-csoport (Friedrich 
Kirchner páncélostábornok, az LVII. német páncéloshadtest parancsnoka irányítása alatt 
a 46. gyaloghadosztály részei) hevenyészett állásaiban elakadt.107 

Augusztus 24-én a Honvéd Vezérkarnak német részről jelezték, hogy a Dél-Ukrajna 
Hadseregcsoport parancsnoksága magyar területre fog települni. Hogy hová, azt a Ve
zérkar sem tudta: „Az új törzsszállás helye még nem ismeretes." Az előkészítő részleg 
még aznap belépett Magyarországra. Greiffenberg vezérkari főnöke, Jessel vezérkari ez
redes azt is jelezte, hogy az előkészítő törzzsel együtt németekhez hü román tisztek is 
megkísérelték a határ átlépését. László Dezső altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöké
nek helyettese a román tisztek belépésének engedélyezését megtagadta.108 

24-én a 8. német hadseregparancsnokság megkezdte áttelepülését Kománfalváról 
(Comanesti) a Gyimesi-szoroson át Csíkszeredára (Miercurea Ciuc). Az első visszavonu
ló német katonák ezzel, egy nappal a román átállás után, átlépték a magyar határt. A had
seregcsoport hadinaplójában a Kirchner-csoport harcálláspontjaként Bistrita szerepel, 

104 KM X. 517.o; KTB 895. tekercs, 7208213. felvétel. 
105 KTB 895. tekercs, 7208191. felvétel; Zaharov 112.0.; AR 72.0.; RO 28.o. Megjegyzendő, hogy ez 

utóbbi forrás általában az ellenségeskedés kirobbanásáról ír a német és a román csapatok között, nem csupán 
egy helyen lezajlott román támadásról. 

106 A sávhatárra vonatkozóan: KTB 895. tekercs, 7208344. felvétel; az első hírre vonatkozóan: KTB 895. 
tekercs, 7208187. felvétel. 

107 KTB 895. tekercs, 7208190-7208192. felvétel; AR 63.0. 
108 A Honvéd Vezérkar hadműveleti osztály összefoglalója az 1944. augusztus 23-25-i intézkedésekről 3.o. 

(Intézkedések 167. o.) 

— 404 — 



amely nem azonos az észak-erdélyi Besztercével, ez egy kistelepülés a Beszterce folyó 
völgyében, Karácsonkötői néhány km-rel feljebb, még román területen.109 

Bár az előző nap Bukarestben történtek, illetve az aznapi események egyértelművé 
tették a román csapatok kiválását a közös arcvonalból, Friessner 24-én külön is intézke
dett a 3. és 4. román hadseregparancsnokság, valamint az azok alárendeltségébe tartozó 
román seregtestek kiléptetésére a német hadseregcsoport kötelékéből.110 

25-én az Abraham-csoport Aknavásáron (Tirgu Ocna) keresztül behátrált az Ojtozi-
szoros román oldali felvezető ágába.111 Egyes részei nem ide fordultak be, hanem feljebb 
menve a Tatros (Trotus) völgyében Dormánfalvánál (Darmanesti) az Úz (Uzul), Komán-
falvánál (Comanesti) pedig a Csobányos (Ciobanus) völgyébe. A Magyarországra való 
visszavonulást előkészítő tiszti járőrök az Úz völgyében még aznap átlépték a határt.112 

25-én a 7. szovjet gárdahadsereg elérte a Kárpátok keleti lábait. Moinesti és Aknavá
sár között van egy hosszúkás előhegy, ami északkeleten párhuzamos a Tatrossal. Az 
Abraham-csoport utóvédei ott egy napig képesek voltak védeni a két várost, és ezzel 
megakadályozták a szovjet csapatok behatolását a Tatros völgyébe. A fenti három szoros 
a Tatros jobb oldalágainak egy-egy völgyét jelenti, amelyek átvezetnek Magyarországra. 

A szovjet behatolási kísérlet az Ojtozi-szorosba, vagyis a Tatros folyás szerinti legal
só jobb oldalvölgyébe, a 25-i német napijelentésekben tűnik fel: „Entlang des Ojtoz-
Tales führte der Russe [...] starke Angriffe. "I13 A szovjet támadás erejét mutatja, hogy 
Aknavásár keleti szomszédja, Onesti, a későbbi Ghiurghiu Dej délután elesett.114 

Augusztus 25-én a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport törzse az Ojtozi-szoroson keresztül 
beérkezett Sepsiszentgyörgyre, ahol 18 órakor ideiglenes harcálláspontot foglalt.115 Más
nap áttelepült Sepsibodokra (9 km-re északra Sepsiszentgyörgytől), ott rendezték be a 
hadseregcsoport törzsszállását, mivel Sepsiszentgyörgy túl közel feküdt az akkori ma
gyar-román határhoz, s a román határőrcsapatok betörései már akkor megkezdődtek116 

31-én Romániából áttelepült Debrecenbe a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport vasúti 
szállításokat koordináló törzse (Gen. des Transportwesens Südukraine), s még aznap át
vette a Tiszától keletre húzódó összes vasútvonal feletti irányítást. Ugyanezen a napon a 
(29-i) szlovákiai felkelés hatására az észak-magyarországi vasútvonalak irányítása az 
Észak-Ukrajna Hadseregcsoport hasonló törzsének kezébe ment át.117 

Nem csupán Románia felől érkeztek német csapattestek Erdélybe. A 4. német hegyi
hadosztályt, amelynek felváltását az arcvonalban előző nap a 2. magyar hegyidandár be-

109 KTB 895. tekercs, 7208192. felvétel. 
110 KTB 895. tekercs, 7208192. felvétel. 
111 KTB 895. tekercs, 7208203. felvétel. 
112 Sylvester Lajos: Úz-völgyi hegyomlás-IV. (Új Magyarország, 1994. augusztus 22-21.; a továbbiakban 

Sylvester) augusztus 26. 12.0. Megjegyzendő, hogy hasonló címen a szerző könyvet is megjelentetett 
(Sepsiszentgyörgy, 1996). de az már ezen munka kéziratának lezárása után jelent meg. 

113 KTB 895. tekercs, 7208374. felvétel; AR 63.o. 
114 KTB 895. tekercs, 7208203. felvétel. 
115 KTB 895. tekercs, 7208272. felvétel; Tájékoztatók 494/b. o. 
116 KTB 895. tekercs, 7208376. felvétel. 
117Kszv. napló 3533.0. 
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fejezte, augusztus 24-én kivonták az 1. magyar hadsereg balszárnyán harcoló XLIX. né
met hadtest kötelékéből és intézkedtek Romániába történő átirányításáról vasúti szállítás
sal.118 A hadosztály a hadiesemények alakulása folytán nem Romániába érkezett, hanem 
27-én belépett a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport közvetlen alárendeltségébe, amely azt 
tervezte, hogy a hadosztályt Sepsiszentgyörgy térségében gyülekezteti, megerősíti tíz ro
hamlöveggel és két légvédelmi tüzérosztállyal, majd beveti Brassó körzete és a Tömösi-
hágó (Predeal) birtokbavételére.119 Az Ojtozi-szoros térségében és attól északra kialakult 
helyzet miatt azonban az addig beérkezett 4 zászlóaljból hármat a Gyimesi- és a Békás-, 
egyet az Ojtozi-szoroshoz vezényeltek.120 A hadosztály 29-én az LVII. német páncélos
hadtest alárendeltségébe lépett.121 

A Tömösi-hágó birtoklása fontosabb volt a német hadvezetés számára bármely más 
hágónál a Déli-Kárpátokban, mivel Bukarestből és Ploiestiböl ez volt a legrövidebb átjá
ró Erdélybe (Brassóba), Bukarest és Ploiesti térségében pedig ekkor még jelentős német 
alakulatok voltak. Visszavonulási útvonaluk csak a Tömösi-hágón keresztül vezethetett. 
Fontos volt a Bodza-szoros birtoklása is, mivel a foksányi-kapu felől ez volt a legegye
nesebb, Bukarest térségét elkerülő átjáró. A 4. hegyihadosztály egy részét, a- Tömösi-
hágóban zajló harcokkal párhuzamosan, itt tervezték bevetni. 28-ára virradóra Friessner 
kivonta a LXXII. különleges rendeltetésű hadtest parancsnokságát a 6. hadseregből, s 
megbízta a Bodza-szoros visszafoglalásával, illetve tartásával, s alárendeltségébe utalta a 
hadosztályt.122 Mint láttuk, ezt az intézkedést még aznap megváltoztatták. 

Augusztus 26-án újabb német harccsoport, a 46. gyaloghadosztály és egy műszaki 
zászlóalj részeiből szervezett Gruppe Festner érkezett meg a határra a Csobányos völ
gyében. A csoport a 8. hadseregbe tartozott. Hadtestbe (aznap) nem osztották be.123 30-
án a csoport egy másik része a Gyimesi-szorosban érkezett meg a határra.124 

26-án az 1. hegyihadosztály is beérkezett. Sepsiszentgyörgyön megkezdték szerelvé
nyeinek kirakását.125 27-től megkezdődött a 97. vadászhadosztály Erdélybe szállítása, 
vasúton. Még aznap a 8. hadseregparancsnokság alárendeltségébe léptették.126 A 8. 
hadseregparancsnokság alárendeltségébe léptették a Brandenburg ezredet is, amelynek 
egy zászlóalja légi szállítással 28-án érkezett Szászrégenbe.127 

Mivel a Moldvából visszavonuló 8. német hadsereg alárendeltségi viszonyai is kaoti
kusak voltak, kimutatható a törekvés a lehetőség szerinti rendezésre. Augusztus 27-én a 

118 Tájékoztatók 488., 490/b. o. 
119 KTB 895. tekercs, 7208221. felvétel. 
120 KTB 895. tekercs, 7208228. felvétel. 
121 KTB 895. tekercs, 7208232. felvétel. 
122 KTB 895. tekercs, 7208228. felvétel. 
123 KTB 895. tekercs, 7208208. felvétel. Megjegyzendő, hogy itt Gruppe Fessner olvasható, de ez valószí

nűleg elírás, mivel a további felvételeken Gruppe Festner található. 
124 KTB 895. tekercs, 7208224-7208225. felvétel. 
125 KTB 895. tekercs, 7208211. felvétel. 
126 KTB 895. tekercs, 7208214. felvétel. 
127 KTB 895. tekercs, 7208228-7208229. felvétel. 
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hadseregcsoport vezérkari főnöke a német Abraham-csoportot és Festner-csoportot az 
LVII. páncéloshadtest-parancsnokság alárendeltségébe léptette.128 

Ezzel a Székelyföld keleti szegélyén álló német csapatok, nevezetesen a karácsonkői 
(Piatra Neamt) hídfőt védő Kirchner-csoport, a Csobányos völgyébe visszavonult 
Festner-csoport, valamint az Úz völgyét és az Ojtozi-szorost védő Abraham-csoport a 
Békás-szorostól (annak előterétől) az Ojtozi-szorosig egy hadtest kötelékébe kerültek. 
Másnap, mint láttuk, az ugyanott harcoló magyar csapatokat összefogó IX. magyar had
testparancsnokság is a 8. német hadseregparancsnokság alárendeltségébe lépett. 

A Kirchner-csoporttól, pontosabban a 46. gyaloghadosztálytól (parancsnoka augusz
tus 26-tól Erich Reuter ezredes, hiszen Friedrich Kirchner páncélostábornok a hadtest 
védőszakaszának kiterjesztése folytán egyre kevéssé „ért rá" csak a hídfő védelmének 
irányítására, s a vezetési viszonyok bizonyos fokú konszolidálódásával egyre inkább is
mét hadtestparancsnokként funkcionálhatott) északra a Tölgyesi-szoros előterébe újabb 
német harccsoport, s vele egy újabb német hadtestparancsnokság, a XVII. érkezett be. E 
csoport augusztus 27-én a Hangul - Piripig terepszakaszra vonult vissza. Hangul a Bé
kás-tó partján, Piripig a Németvásárt (Tirgu Neamt) a Beszterce völgyével összekötő 
úton, a Stinisoara-hegység egyetlen átjárójának keleti feljáratában fekszik. A csoport 
védte területen, a Békás-tó északi csücskénél folyik a tóba a Beszterce és a Kis-
Beszterce. Előbbi völgyében Vatra Dorneire lehet eljutni, utóbbi felvezet a Tölgyesi
szorosba. A XVII. hadtestparancsnokság átvette az irányítást e területen.129 

Vatra Dornei felett, a Borgói-hágó keleti bejáratánál található Kosna (Cosna), akkor 
határfalu, magyar területen. A Székelyföldet Észak-Erdélytől elválasztó szűkület észak
keleti felét a településről kosnai-nyaknak is nevezték. A XVII. hadtestparancsnokság 27-
én a kosnai-nyak területén is átvette a védelem irányítását.130 Láttuk, hogy a következő 
napokban az e térségben álló magyar csapattestek is a XVII. hadtestparancsnokság alá
rendeltségébe léptek. A két német hadtest közötti sávhatárt 27-én még nem jelölték ki.131 

Ezzel a parancsnoklási viszonyokat tekintve a Székelyföld és Észak-Erdély keleti szegé
lyén kialakult a német front. A legészakibb észak-erdélyi kárpáti átjáró, a Borsai-szoros 
ugyanis Moldva felől szintén Vatra Dornei felől közelíthető meg. A Borsai-szorostól 
északra a Máramarosi-havasok 2000 métert ostromló csúcsaikkal csapattestek számára 
járhatatlanok, a hegység északnyugati csücskénél pedig, az Árpád-vonalra támaszkodva, 
már az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport kötelékébe tartozó 1. magyar hadsereg védett. 
Északon a román átállás nem éreztette közvetlenül hatását, az arcvonal augusz
tus/szeptember fordulóján viszonylag stabil volt.132 

Augusztus 27-én újabb német vezetési szerv jött létre Erdélyben. Arthur Phleps SS-
Obergruppenfúhrer und General der Waffen-SS-táviratban jelezte a Dél-Ukrajna Hadse
regcsoport parancsnokságának, hogy Hitler őt nevezte ki Erdély teljhatalmú tábornokává 

128 KTB 895. tekercs, 7208214. felvétel. 
129 Tájékoztatók 496/b. o.; KM X. 482., 485.0. Megjegyzendő, hogy a magyar forrásban egy helyütt XLII. 

német hadtest olvasható. Ez nyilvánvalóan elírás, s a XVII. hadtestet jelenti. XLII. hadtest a Dél-Ukrajna Had
seregcsoport kötelékében nem volt. 

130 Tájékoztatók 496/b. o. 
131 KTB 895. tekercs, 7208222. felvétel. 
132 KD II. 254.0. 
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(„... er zum bevollm. General für Siebenbürgen ernannt sei... "), s hogy aznap meg is ér
kezik. Phleps kérte az Erdélybe vasúti szállítás alatt álló 4. német hegyihadosztály feletti 
rendelkezést is, hogy bevethesse a Tömösi-szoros elfoglalására.133 

Friessnert és törzsét meglepte a kinevezés. Nem tudták, hogy Phleps milyen helyet 
foglal majd el a parancsnoklási struktúrában. Érintkezésbe léptek az OKH-val, ahol elő
ször nem tudtak Phleps kinevezéséről, majd négy óra múltán visszajelezték, hogy azt 
Himmler kérésére a Führer valóban megtette, s hogy az SS-tábornok a hadseregcsoport 
parancsnokságának lesz alárendelve („Es sei aber selbstverständlich, dass er der H.Gr. 
unterstellt wurde. "). '34 

Phleps személyének kiválasztása nem volt véletlen. Erdélyi születésű lévén tisztában 
volt a helyi viszonyokkal, aminek jelentőséget tulajdonítottak az augusztus 27-én még 
remélt román politikai viszontfordulat elérésében. Az első világháborút k. und. k. vezér
kari őrnagyként fejezte be, majd 1941-ig szolgált a román hadseregben, ahol a 
hadosztálytábornoki rendfokozatig és a hadiakadémia-parancsnokságig vitte. Az is kivá
lasztása mellett szólt, hogy gyakorlatot szerzett a hegyes terepen, irreguláris alakulatok 
ellen vívott harcokban és az önkéntes alakulatok szervezésében. 1943. április 21. óta ő 
volt a (mostari) V. S S-hegy ihadtest parancsnoka. Irányította a partizánok elleni harcot 
Bosznia-Hercegovinában, s felügyeletével szervezték meg a horvát-bosnyák legénységű 
13. „Handschar", illetve az albán legénységű 21. „Skandärbeg" SS-hegyihadosztályt. 

Himmler négy dologgal számolhatott. Egyrészt azzal, hogy Erdélyben a német vona
lak mögött partizántevékenység kezdődhet, másrészt, hogy román önkéntes alakulatok 
szervezésére kerül sor. Harmadrészt eleve számolt ezzel az erdélyi szászok és a népi né
metek (Volksdeutschen) vonatkozásában. Negyedrészt az is eszébe juthatott, hogy 
Phlepsnek 1943 szeptemberében három olasz század szétverése árán sikerült a 
Dubrovnik környéki olasz alakulatokat „visszatérítenie" Mussolini hűségére. Hasonló 
jellegű akciókkal a dél-erdélyi román csapatoknál ugyancsak számolhatott.135 

Augusztus 28-án Phleps Szovátán jelentkezett Friessnernél („... meldet sich beim 
Oberbefehlshaber. "). A hadseregcsoport parancsnokát ez az aktus nyugtatta meg végleg 
Phleps parancsnoklási struktúrában elfoglalt helyét illetően. Friessner a Barcaság és az 
onnan a Regátba vezető két hágó, a Tömösi-hágó és a Bodza-hágó visszafoglalásával 
bízta meg az SS-tábornokot, s rendelkezésére bocsátotta a LXXII. különleges rendelteté
sű (zur besonderen Verwendung) hadtesttörzset. A Phleps által kért 4. hegyihadosztályt 
azonban már elindították a Székelyföld keleti szegélyére. Ugyanezen a napon a hadse
regcsoport értesítést kapott, hogy a 8. SS-lovashadosztályt Budapest térségéből Erdélybe 
vezényelték, a Phleps által megalakítandó harccsoport kötelékébe.136 Ezzel kialakultak a 

133 KTB 895. tekercs, 7208222. felvétel; a vonatkozó távirat száma: H.Gr. Südukraine la Nr. 3280/44 
g.Kdos. 

134 KTB 895. tekercs, 7208222. felvétel. 
135 KD II. 255.0.; E-G Krätschmer: Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS. Preussisch Oldendorf, 1982. 3. 

kiadás, 509-512.o.; K. G Klietmann: Die Waffen-SS. Eine dokumentation. Osnabrück, 1965. 229.0. 
136 KTB 895. tekercs, 7208229. felvétel; a LXXII. hadtest törzsének rendelkezésre bocsátásáról intézkedő 

parancs száma H.Gr. Südukraine la Nr. 3294/44. g.Kdos; a 8. SS-lovashadosztály átvezényléséé 3310/44. 
g.Kdos.37/ KM-X. 478.p.; KTB 895. tekercs, 7208229 felvétel. A rendelkezésemre álló német forrásanyag
ban nem találtam arra vonatkozó utalást, hogy augusztus 28-án hol volt a LXXII. hadtest szervezetszerű pa-
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Gruppe Siebenbürgen (Erdély-csoport) keretei. A LXXII. hadtesttörzs, amely két nappal 
korábban még a foksányi-kapu délkeleti szektorának védelmét kapta feladatul a Bodza és 
a Szeret összefolyásától Brailáig, 28-án érkezett be Sepsiszentgyörgyre.137 A 8. SS-lovas-
hadosztály első vasúti szerelvényei szeptember 2-án rakodtak ki.138 A támadás a Tömösi-
és a Bodza-szoros birtokba vételére így augusztus végén elmaradt. 

Augusztus 27-én a Honvéd Vezérkar javasolta a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport törzs
szállásának áthelyezését Sepsibodokról Szovátára. A javaslat elfogadását követően a pa
rancsnokság 27-én 24,00 órától ideiglenesen Csíkmadarasra (Madaras), 28-án déltől 
Szovátára (Sovata) tette át székhelyét.139 

28-án változott a két német hadsereg parancsnokságának harcálláspontja is. A 8. had
seregé Maroshévízre (Toplita) tette át székhelyét, a 6. hadseregé Calvinira.140 Ezen a na
pon helyezte át törzsszállását az LVII. páncéloshadtest parancsnoksága is Csíkszeredára 
(Miercurea-Ciuc).141 A 6. hadsereg parancsnoksága sem sokáig maradt a Kárpátok déli 
oldalán. Egy nap után a biztonságosabb Sepsibesenyőre (Padureni) költözött át. Ezzel 
mindhárom német főbb hadműveleti vezetési szerv (a hadseregcsoporté, illetve a 6. és 8. 
hadseregé) magyar területre került.142 A negyodik, a mögöttes hadműveleti terület pa
rancsnoka (Befehlshaber des rückwärtigen Operationsgebiets), aki nem hadműveleti irá
nyító szerv volt, 31-én jött át Magyarországra, Szászrégenre (Reghin)143 

A 6. hadseregparancsnokság harcálláspontja a továbbiakban naponta változott. Au
gusztus 30-án Maksára (Moacsa), 31-én Málnásra (Malnas), szeptember 1-én 
Málnásfürdőre (Malnas Bai) szeptember 2-án Máréfalvára (Satu Mare; nem azonos 
Szatmárnémetivel) települt át.144 

Augusztus 28-án újabb hadosztály érkezett vissza a Regátból. Azonnal hátravonták és 
Csíkbánfalva (Bancu) - Csíkmenaság (Armaseni) körzetében gyülekeztették, azzal a 
céllal, hogy bevonják az új védővonal kiépítésébe.145 Az 1. szlovák gyaloghadosztályt az 
eredeti szándékoktól eltérően a szlovákiai felkelés 29-i kirobbanását követően a németek 
lefegyverezték. Az erre vonatkozó parancs 31-én kelt.146 Magukat népi németeknek valló 
tagjait szeptember 4-én újra felfegyverezték, belőlük egy zászlóaljat alakítottak, s átadták 
az Erdély-csoportnak.147 A többieket hátraszállították, s később a Margit-vonal Balaton -

rancsnoka, Sigismund von Förster gyalogsági tábornok. Arra viszont igen, hogy helyét megbízott parancsnok
ként szeptemberben (pontos nap megadása nélkül) Georg Zwade vezérőrnagy vette át. 

137 KTB 895. tekercs, 7208225. felvétel. 
138 KTB 895. tekercs, 7208265. felvétel. 
139 KTB 895. tekercs, 7208223. felvétel. 
140 KTB 895. tekercs, 7208225. felvétel 
141 KTB 895. tekercs, 7208382., 7208393. felvétel. 
142 KTB 895. tekercs, 7208400. felvétel. 
143 KTB 895. tekercs, 7208413. felvétel. 
144 VIII.30-ra vonatkozóan: KTB 895. tekercs, 7208407. felvétel; VIII.31-re vonatkozóan: KTB 895. te

kercs, 7208413. felvétel; IX.l-re vonatkozóan: KTB 895. tekercs, 7208421. felvétel; IX.2-re vonatkozóan: 
KTB 895. tekercs, 7208425. felvétel. 

145 KTB 895. tekercs, 7208225. felvétel. 
146 KTB 895. tekercs, 7208279., 7208417-7208418. felvétel. 
147 KTB 895. tekercs, 7208577. felvétel. 
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Érd szakaszának kiépítésére alkalmazták, mint 1. szlovák müszakihadosztályt. Az erre 
vonatkozó intézkedést szeptember 19-én adták ki.148 

Más nemzet katonái is voltak Erdélyben. A 3. német hegyihadosztály kötelékében 
harcolt egy spanyol önkéntes század, amit október 8-án vontak ki az arcvonalból.149 

Augusztus 29-én érkezett Mádéfalvára és lépett a 8. hadsereg alárendeltségébe a 278. 
német rohamlövegosztály,150 valamint Szászrégenre a Brandenburg hadosztály 4. ezre
de.151 E napon kapott értesítést a hadseregcsoport parancsnoksága, hogy a 75. gyalog
hadosztályt átvezénylik az Észak-Ukrajna Hadseregcsoporttól.152 Ez a hadosztály szep
tember 2-án lépett a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport alárendeltségébe.153 

Augusztus 29-én módosult a Dél-Ukrajna és az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport kö
zötti sávhatár. Az újat az OKH a Csernovic - Kuty - Máramarossziget (Sighetu Marma-
tiei) - Nagykároly (Carei) - Debrecen - Szolnok vonalon húzta meg, valamennyi hely
séggel a Dél-Ukrajna Hadseregcsoportnak bezárva.154 Emiatt aznap Friessner is új sávha
tártjelölt ki a 6. és a 8. hadsereg között, mely így alakult: Ramnicul Sarat (Moldva; a 6. 
hadsereg számára bezárva) - Zabola (Zabala, a 8. hadsereg számára bezárva) -
Sepsibükszád (Bixad, a 8. hadsereg száméra bezárva) - Parajd (Praid) északkelet 15 km, 
1476-os magaslat - Marosoroszfalu (Rusii-Munti, a 8. hadsereg számára bezárva) -
Beszterce (Bistrita, a 8. hadsereg számára bezárva) - Bethlen (Beclean, a 6. hadsereg 
számára bezárva) - Dés (Dej, a 6. hadsereg számára bezárva) - Zilah (Zilau, a 6. hadse
reg számára bezárva).155 

Friessner ezzel úgy felezte meg Erdélyt, hogy a 2. magyar hadsereg leendő hadműve
leti területe a 6. német hadsereg sávjába esett. Ez feltehetően nem volt tudatos, noha a 2. 
hadsereg felállításáról már tudomással bírt. A két német hadsereg közötti sávhatárt az 
arcvonalon és közelében úgy vonta meg, ahogy a 8. hadsereg behátrált a Kárpátokba, il
letve ahogy a 6. hadsereg maradványainak beérkezését várta. Ettől beljebb alapvetően a 
domborzat függvényében döntött. Figyelemre méltó, hogy nem jelölt ki sávhatárt német 
és magyar hadseregek között. Ez megerősíti következtetésünket, hogy a 2. magyar hadse
reg augusztus 30-ától tekinthető megalakultnak (tehát 29-én még nem). 

A Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának anyagában augusztus 30-án találunk 
először sávhatárra vonatkozó utalást. Az intézkedés az 1. és a 2. hadsereg között jelölte 
ki azt, sajnos azonban az intézkedés nem maradt fenn, csupán az arra történő utalás a 
napi intézkedések felsorolásában, így magát a sávhatárt leírni nem tudjuk. Megjegyzen-

148 KTB 895. tekercs, 7208279-7208280. felvétel. 
149 KTB 895. tekercs, 7209005. felvétel. 
150 KTB 895. tekercs, 7208236. felvétel. 
151 KTB 895. tekercs, 7208234. felvétel. 
152 KTB 895. tekercs, 7208234. felvétel. 
153 KTB 895. tekercs, 7208258. felvétel. 
154 KTB 895. tekercs, 7208279. felvétel. 
155 KTB 895. tekercs, 7208279. felvétel. Megjegyzendő, hogy Dés nem szerepel a forrásokban. Szerepel 

viszont a térképeken és helységnévtárakban fellelhetetlen Burglos. Dés éppen beleesik a Zilah - ... - Bethlen -
Beszterce vonalba, s német neve Burgschloss. Ez esetben valószínűleg elírásról lehet szó, s a magunk részéről 
Burglost Déssel azonosítjuk. 



dő, hogy a szövegezés arra enged következtetni: kellett lennie korábban is sávhatárt sza
bályzó parancsnak: „Az 1. és 2. hds. közötti sávhatárt újból szabályoztuk."156 

Megítélésünk szerint ez nem mond ellent a 30-i időpontnak. A sávhatárt már 31-én 
módosították (sic!), de sajnos ez az intézkedés sem maradt fenn, csupán a felsorolása. Ez 
pedig megerősíti a 30-át, mint a 2. hadsereg megalakulási dátumát. A módosítás indoklá
sa ugyanis arra utal, hogy a két magyar hadsereg közötti sávhatárt a Honvéd Vezérkar 
hadműveleti osztálya már 30-a előtt kidolgozta, de csak 30-án adta ki azt a két 
hadseregparancsnokság felé intézkedés formájában. 29-ére már ki kellett kidolgoznia, 
hogy aztán azonnal módosítania kelljen a német hadseregcsoportok közötti sávhatár 29-i 
megváltoztatása miatt: „A Hgr. Süd-Ukraine és Nord-Ukraine közti határ megváltoztatá
sa folytán az 1. és 2. hds. közti határ megváltoztatására intézkedtünk."157 

A szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság augusztus 29-i direktívája érintett első ízben 
magyar területeket. A direktíva („sztavka", azaz a legfelsőbb hadvezetéstől származó 
hadműveleti utasítás) a 2. Ukrán Frontot két részre osztotta. A jobbszárny 7. gárdahadse
regnek, 40. hadseregnek és 2. (Gorskov-) lovas-gépesített csoportnak a Keleti-Kárpátok 
hágóit kellett birtokba vennie a Máramarosi-havasoktól a hegység délkeleti csücskéig, 
szeptember 7-ére el ki kellett jutnia a Beszterce - Kolozsvár - Nagyenyed - Nagyszeben 
vonalra, ezzel be kellett fejeznie Románia moldvai területeinek elfoglalását, majd tovább 
kellett támadnia Szatmárnémeti irányába, egyben elősegítenie a 2. Ukrán Fronthoz jobb
ról kapcsolódó 4. Ukrán Front átkelését az Északkeleti-Kárpátokon. A balszárny 27. és 
53. hadseregnek, valamint a 6. gárda-harckocsihadseregnek szeptember 7-ére el kellett 
érnie a Cimpulung - Pitesti - Giurgiu terepszakaszt, s tovább kellett támadnia a Duna 
vaskapui áttörése irányába.158 A 3. Ukrán Frontnak a direktíva Dobrudzsa és Bulgária 
irányában szabta meg támadási irányát, s alárendeltségébe utalta a szovjet Dunai Katonai 
Flottillát. 

A következő direktívát a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság azon a napon adta ki, 
amikor a 2. magyar hadsereg megindította támadását. Az egybeesés véletlen, a szeptem
ber 5-i direktíva Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán Front parancsnoka felterjesztett elgon
dolása alapján született, amely még a magyar támadás előtt elkészült. Alapvető eltérése 
az előző 29-i direktívától, hogy nem a 2. és 3., hanem a 2. és 4. Ukrán Front felé intéz
kednek benne. Szeptember elején a szovjet hadvezetés az erdélyi és kelet-magyarországi 
hadszíntéren már e két hadseregcsoport együttműködésével számolt. 

A direktíva a 4. Ukrán Front számára azt a feladatot szabta, hogy törjön át az Észak
keleti-Kárpátokon, jusson ki Ungvár - Munkács térségébe, támadjon tovább Csap -
Nyíregyháza irányába és balszárnyával teremtsen összeköttetést a 2. Ukrán" Fronttal. A 2. 
Ukrán Front jobbszárnyának (a 7. gárdahadseregnek és a 40. hadseregnek) meg kellett 
gyorsítania átkelését a Keleti-Kárpátokon. Ennek elősegítésére a 6. gárda-harckocsi
hadseregnek és a 27. hadseregnek, eltérően az előző direktívában meghatározottaktól, a 
Déli-Kárpátok hágóin átkelve, támadást kellett indítania Nagyszeben - Kolozsvár irá
nyába, s szeptember 15-ére ki kellett jutnia a Szatmár - Kolozsvár - Déva vonalra. A 6. 

1 Intézkedések 178. o., a vonatkozó intézkedés száma: 4619./M.hdm.l.vkf-44. 
157 Intézkedések 179. o., a vonatkozó intézkedés száma: 4698./M.hdm.l.vkf-44. 
158 Zaharov 134-137.0. 
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harckocsihadsereg külön feladatot is kapott, azt, hogy közbeeső támadási célként 9-ére 
foglalja el Medgyest, illetve Gyulafehérvárt. Az 53. hadseregnek is jobbra kellett for
dulnia; a Déli-Kárpátokon átkelve és az előbbi két hadsereghez nyugatról kapcsolódva 
Petrozsény - Déva irányába indított támadással 19-ére el kellett érnie a Brád - Lúgos 
vonalat. A Kárpátoktól délre a 46. hadseregnek az 53. hadsereg 75. lövészhadtestével 
együtt kellett folytatnia a támadást nyugatnak, Szörényvár (Turnu Severin) céllal. Távo
labbi feladatként a front számára a Nyíregyháza - Szeged vonal elérését határozták meg. 

A direktíva ketté osztotta a Gorskov lovas-gépesített csoportot (nem szüntetve meg 
azonban mint hadsereg-szintű köteléket). A 23. harckocsihadtestet kivonta az Ojtozi-
szorosból és a Kárpátokat délről megkerülve átcsoportosította Brassó térségébe, ahonnan 
szeptember 8-án Csíkszereda irányába kellett támadásba lépnie. Miután eredetileg is ez 
volt a hadműveleti célja, s a Gorskov-csoport másik hadtestének, az 5. gárda
lovashadtestnek továbbra ebben az irányban kellett támadnia a Székelyföld keleti szélén 
fekvő hágókból, e városnál a két hadtestnek találkoznia kellett. A szovjet hadvezetés ez
zel a manőverrel be kívánta keríteni a Székelyföld déli részén harcoló német-magyar 
csapatokat.159 

A 2. Ukrán Front jobbszárnyának a Nyírségben kellett felvennie az összeköttetést az 
északkelet felől érkező 4. Ukrán Fronttal. Ezzel megjelent a szovjet hadvezetésnél az 1. 
magyar, a 8. német és a 2. magyar hadsereg hadműveleti szintű bekerítésére vonatkozó 
elképzelés. Azt, hogy a 2. Ukrán Front egy hadsereg kivételével Erdélyben folytasson 
hadmüveleteket, a bulgáriai fejlemények tették lehetővé. 

A szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg, illetve a 27. és 53. hadsereg nem várta be a 
Legfelsőbb Főparancsnokság szeptember 5-i direktíváját. Malinovszkij előzetes intézke
dései, s a hadihelyzet alakulása folytán (üldözés közben) már 4-én behatoltak a Déli-
Kárpátok román kézen lévő átjáróiba. A 4. német légiflotta felderítő gépei jelentették is a 
szovjet oszlopok megjelenését a Brassóba átvezető Tömösi- és a Nagyszebenbe átvezető 
Vöröstoronyi-szorosban.160 A 23. harckocsihadtest, Malinovszkij utasítására, szintén már 
a direktíva kiadása előtt, 4-én kezdte meg a manőver végrehajtását.161 

Augusztus 30-án újabb német harccsoportok jelentek meg a 8. hadsereg hadrendjé
ben. A Gyimesi-szorosban végrehajtandó ellentámadás céljából Csíkszereda térségében 
megalakították a Scholze-csoportot (Gruppe Scholze). Az Úz völgyében megjelent a 
Breith-csoport, az Ojtozi-szorosban pedig a Busch-csoport.162 

Szeptember 1-én a kelet-magyarországi hadműveleti terület addigi parancsnoka 
(bisheriger Befehlshaber des Op. Geb. Ostungarn), Emil Zellner altábornagy, mint a Ma
ros-állás kiépítését irányító törzs (Erkundungsstab Zellner), belépett a hadseregcsoport 
közvetlen alárendeltségébe. Ezzel bővebben később foglalkozunk.163 

Szeptember 2-án, mint láttuk, a 2. magyar hadsereg belépett a Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport alárendeltségébe. A hadseregparancsnokság harcálláspontja ekkor Bethlen 

li9Zaharov 138-139.0.; Minaszjan 171-172.0. 
160 KTB 895. tekercs, 7208277. felvétel. 
161 Minaszjan 169.0. 
162 KTB 895. tekercs, 7208239., 7208242., 7208244. felvétel. 
163 KTB 895. tekercs, 7208255. felvétel. 
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(Beclean) községben volt.164 E napon Friessner összekötő törzset (Durchgangs-Ver
mittlungsstab) rendelt a 2. hadsereg parancsnokságának alárendeltségébe (der 2. ung. 
Armee [...] unterstellt). Az Eismann vezérkari ezredes, a 6. német hadseregparancsnok
ság addigi 1. vezérkari tisztje (1. Gen. St. Off.) vezetése alatt a 114. tüzérparancsnokság
ból (Arko 114.) felállított törzs feladatául szabta egyben a 2. hadsereg harcfeladatának 
elősegítését német erőkkel. Ez túlment a szövetséges hadseregekhez kiküldött összekötő 
törzsek szokásos feladatain, de a hadműveleti feladat fontossága (a Déli-Kárpátok átjáró
inak birtokba vétele és lezárása) ezt indokolttá tette, s az sem zárható ki, hogy Friessner 
német alakulatok Eismann alárendeltségébe utalásával a törzs ellenőrzési funkcióját is alá 
kívánta támasztani az általa megbízhatatlannak tartott magyarokkal szemben. Friessner 
intézkedése alapján a törzs alárendeltségébe e napon a 11/818. könnyű tábori és az 1/48. 
légvédelmi tüzérosztály, a 1179. rohamlövegosztály, valamint 40 nehéz páncéltörő ágyú 
(„sowie 40 s. Pak unterstellt. ") lépett be.165 Eismann 3-án foglalta el állomáshelyét a 
hadseregparancsnokság törzsszállásán.166 

A Gruppe Siebenbürgen (Erdély csoport) szintén 2-án lépett be a hadseregcsoport 
közvetlen alárendeltségébe. Szó szerinti létrehozásáról, tehát parancsnokságának meg
alakulásáról a német forrásanyagban nem olvashatunk, csak kialakításáról. Ezen a néven 
a 2-i napijelentésben fordul elő először („Gruppe Siebenbürgen: der H.Gr. unmittelbar 
unterstellt"). Úgy véljük, ennek alapján levonható a következtetés, hogy a dátumot, ami
hez a Gruppe Siebenbürgen megalakulásának lezárultát köthetjük, szeptember 2-ában 
állapíthatjuk meg. Kötelékébe e napon a 8. SS-lovashadosztály és a 75. német gyalog
hadosztály tartozott. Parancsnoksága Marosvásárhelyen települt.167 

Az OKH éppen ezen a napon helyezte kilátásba, hogy az Észak-Ukrajna Hadsereg
csoport arcvonalán várható szovjet támadás miatt megfontolják a 75. gyaloghadosztály 
átcsoportosításának leállítását.168 A Dél-Ukrajna Hadseregcsoportot ez meglepte, hiszen 
a tervezett dél-erdélyi támadásban a hadosztállyal számoltak, feladatait kellő erő hiányá
ban nem volt kire bízni. Grolman és Phleps 3-án telefonon lépéseket tett az OKH és az 
Észak-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksága felé, hogy ezen elgondolás parancs 
formájában ne kerüljön kiadásra.169 Az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport vezérkari főnöke 
5-én délután közölte telefonon Grolmannal, hogy miután azideig jelentős szovjet támadás 
nem indult, átadja a 75. hadosztályt.170 Átirányítása végül nem történt meg, a várt szovjet 
támadás annak arcvonalát a galíciai Krosno térségében 9-én törte át, a napijelentések ek
kor az Armeegruppe Heinrici kötelékében említik.171 

A Gruppe Siebenbürgen vezérkari főnökévé szeptember 2-án a 4. román hadsereg
parancsnokság mellett korábban működött német összekötő törzs vezérkari főnökét, 

164 KTB 895. tekercs, 7208258. felvétel. 
165 KTB 895. tekercs, 7208259., 7208276. felvétel. 
166 KTB 895. tekercs, 7208268. felvétel. 
167 KTB 895. tekercs, 7208239., 7208427. felvétel. 
168 KTB 895. tekercs, 7208262. felvétel. 
169 KTB 895. tekercs, 7208268. felvétel. 
170 KTB 895. tekercs, 7208291. felvétel. 
171 KM XI. 21.0. 
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Kriebel vezérkari alezredest nevezték ki. E megerősíti a megalakulás 2-ára tételét, annak 
elismerésével, hogy önmagában nem fogadható el perdöntő bizonyítékként.172 

Az, hogy az Erdély-csoport Marosvásárhely térségében jött létre, meghatározta a kö
vetkező időszak parancsnoklási viszonyait is a hadseregcsoporton belül. Gondolunk itt 
arra, hogy a 2. magyar hadsereg együttműködése szeptember elején a 6. és nem a 8. né
met hadsereggel alakult ki közvetlenül (az Erdély-csoporton túl), s hogy a hadseregcso
porton belüli seregcsoport (Armeegruppe) képzése is a 6. hadsereggel történt meg. 

Bár mint láttuk, Friessner a Gruppe Siebenbürgen megszervezéséhez Phleps rendel
kezésére bocsátotta a LXXII. hadtestparancsnokságot, az a szeptember 5-i támadás meg
kezdésekor már nem Phleps törzseként funkcionált. Phleps alapvetően csak a 8. SS-
lovashadosztály parancsnokságára támaszkodhatott. Szeptember 6-tól a LXXII. hadtest
parancsnokság, Georg Zwade vezérőrnagy megbízott parancsnokkal az élén, átvette a 
LVII. páncéloshadtesttől nyugatra harcoló csoportok, például a Barót-környéki ellenlö
késeket végrehajtó Gruppe Thams felett a parancsnokságot. Egyedül az aznap alakított 
Gradl-csoport maradt a 6. hadseregparancsnokság közvetlen alárendeltségében, azzal a 
feladattal, hogy biztosítsa a harcászati összeköttetést a 6. hadsereg jobbszárnyán előnyo
muló Erdély-csoporttal.173 A Gradl-csoport alárendeltségébe ezen a napon belépett a 
1335. rohamlövegosztály.174 

Szeptember 2-án Désen a Rommel-csoport belépett a 8. német hadsereg alárendeltsé
gébe. Ez egy sorozatvető-harccsoport volt (Nebelkdo. Rommel).175 

3-án és 4-én a 6. hadsereg parancsnoksága is igyekezett összefüggő arcvonalat, illetve 
vezetési rendszert kialakítani, mint néhány nappal korábban a 8. hadsereg parancsnoksá
ga. Székelykereszjtúr térségében a Gradl-csoport állt. Az Olt kanyarulatát és a Baróti-
hegységet a LVII. páncélos hadtest Thams-csoportja zárta le. Ehhez keletről a Gerecke-
csoport csatlakozott, a Bodza-szoros irányába, ahol a Schmidt- és a Winkler-csoport al
kotta a hadsereg balszárnyát.176 

3-án a 6. hadseregnek mindössze 6 harckocsi és 24 rohamlöveg állt rendelkezésére. 
Valamivel jobban állt a 8. hadsereg, amely 54 rohamlöveget jelentett. A hadseregcsoport 
parancsnokságának ezen túl további 14 rohamlöveg állt rendelkezésére.177 

4-én Eismann jelentette a hadseregcsoport-parancsnokság első vezérkari tisztjének, 
hogy a 2. magyar hadseregnek átadott 20 Pz.IV és 5 Pz.V Panther harckocsi megérkezett, 
ám 12 Pz.IV-nek és a Párducoknak hiányzik a kezelőszemélyzete.178 

A 2. magyar hadsereg parancsnoka 3-án megkérdezte a német összekötő törzs nála 
jelentkező főnökét, hogy a Gruppe Siebenbürgent alárendelik-e neki. Eismann telefonon 
kapcsolatba lépett Grolmannal, aki arra hivatkozva, hogy Phleps törzsének nem csupán 
katonai, de politikai feladatai is vannak, nemleges választ adott. Megüzente viszont Ve-

172 KTB 895. tekercs, 7208260. felvétel. 
173 KTB 895. tekercs, 7208463. felvétel. 
174 KTB 895. tekercs, 7208466. felvétel. 
175 KTB 895. tekercs, 7208264. felvétel. 
176 KTB 895. tekercs, 7208266. felvétel. 
177 KTB 895. tekercs, 7208267., 7208269. felvétel. 
178 KTB 895. tekercs, 7208276. felvétel. 
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ressnek, hogy a 2. hadsereggel egy időben az Erdély-csoport is támadást fog indítani dél
keleti és déli irányba, ezzel hadseregének balszárnyán számolhat.179 

Szeptember 5-én 22 órától az LVII. páncéloshadtest hadműveleti területén kialakult 
sajátos parancsnoklási viszonyok rendeződtek, a 6. hadseregparancsnokság átvette a 
hadtest zömét, beleértve az Ojtozi-szoros kijáratánál harcoló Kessel-csoportot illetve az 
Úz és a Csobányos völgyének kijáratát lezáró 4. hegyihadosztályt is. A Székelyföld déli 
része így egészében a 6. hadseregparancsnokság vezetése alá került.180 

Az LVII. páncéloshadtesttel egyedül az Abraham-csoport nem került át a 6. hadsereg 
állományába. A 8. hadsereg parancsnoksága északabbra vezényelte át, a Békás-szoros 
térségébe, ahol átvette a 46. gyaloghadosztály részei és a 2. magyar tábori póthadosztály 
feletti parancsnokságot. A Gruppe Abraham feladata lett egyúttal az összeköttetés biz
tosítása a 6. hadsereg balszárnya felé.181 

Szeptember 5-én a parancsnoklási viszonyok átalakításának megfelelően új sávhatár 
lépett életbe a két német hadsereg között: Dormánfalva (Darmanesti, Moldva, a 8. hadse
reg számára bezárva) - Csíkmenaság (Armanesti, a 8. hadsereg számára bezárva) -
Csíkcsicsó (Ciceu, a 6. hadsereg számára bezárva) - Parajd (Praid, a 6. hadsereg számára 
bezárva) - Marossárpatak (Glodeni, a 6. hadsereg számára bezárva). A német forrás leg
keletibb helységként Sapatakot említ, de ilyen község nem azonosítható. Megadja vi
szont, hogy ez 15 km-re északkeletre található Marosvásárhelytől. A megadott irányban 
és távolságon található Marossárpatak, így valószínűsíthetően ez volt a sávhatár legkele
tibb pontja.182 

Ezzel a sávhatár-meghatározással kapcsolatban két dolgot kell megjegyeznünk. Az 
egyik az, hogy a Gruppe Siebenbürgent, ami a két német hadsereg között helyezkedett el, 
s nem tartozott egyik hadseregparancsnokság alárendeltségébe sem, nem határolta el 
szomszédaitól, erre csak másnap került sor. A másik, hogy a hadseregcsoport anyagában 
legkorábban szeptember 8-án találunk sávhatár-kijelölést a 6. német és a 2. magyar had
sereg között. Az elsőre akkor találunk megoldást, ha előrelapozunk a hadseregcsoport 
naplójában. 8-án ugyanis a Gruppe Siebenbürgent besorolták a 6. hadseregparancsnokság 
alárendeltségébe.183 Ezzel formálisan is bekövetkezett, ami 5-e óta a gyakorlatban nyil
vánvaló volt: az Erdély-csoport parancsnoksága hadtestparancsnokságként funkcionált. 
Phleps, akit Himmler augusztus 27-én egész Erdély meghatalmazott tábornokává neve
zett ki, nyilván nem örült a besorolásnak. Bár nincs rá adatunk, valószínűleg kísérletet 
tett kivédésére, az azért következett be csak három nappal a támadás után. A 6-i sávha
tár-meghatározás tükrözi a huza-vonát. Szokatlanul elnagyolt, csupán egyetlen lakott 
helyet nevez meg egy patak vonalának meghatározásával {„Bachgrund bei Fitias"). 
Fitias egyébként azonosíthatatlan, feltehetően a Nagy-Küküllő mentén, Székelykeresztúr 
közelében fekvő Fiatfalváról (Filias) van szó.184 
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Az 1944. szeptember 5-13-i támadás és visszavonulás 

A 2. magyar és a 6. német hadsereg közötti sávhatár feltehetően már szeptember 8. 
előtt megvonásra került. Nem maradt fenn ugyan az erre vonatkozó intézkedés, de felté
telezzük, hogy az vagy Friessner 2-i, vagy Grolman 4-i hadműveleti utasításában volt. 
Egyrészt a támadási célok meghatározásához szükségeltetett a két hadsereg támadási 
sávjának elhatárolására, másrészt megerősíti feltételezésünket a 8-i sávhatár kijelölésekor 
alkalmazott fogalmazás, ami új sávhatárról ír („neue Trennungslinie"). Ezt annak kap
csán határozták meg, hogy a hadseregcsoport támadó csoportosítása e napon ment át vé
delembe. Észak-déli irányban vonták meg, a Ludas patak vonalában. Északi végpontja az 
erdélyi belhatáron Légen (Légii, a 2. hadsereg számára bezárva), majd Mezötóhát (Tau-
reni, a 6. hadsereg számára bezárva) - Marosludas (Ludus, a 6. hadsereg számára bezár
va) - Marosbogát (Bogata, a 6. hadsereg számára bezárva) - Asszonyfalva (Frauendorf, 
Axente Sever) melletti útelágazás.'85 

6-án meghatározták a 6. hadseregen belül az LVII. páncéloshadtest és a LXXII. had
test közötti sávhatárt is. Ez a Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) - Lövéte (Lueta) -
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Sepsibükszád (Bixad) - Dalnok (Dalnic) - Papolc (Papeuti) vonalon húzódott, minden 
helységgel a LXXII. hadtest számára bezárva.186 

5-én Grolman találkozott Greiffenberggel, s a parancsnoklási viszonyokról tárgyalt 
vele. Szóba került újabb hadosztályok átirányítása a hadseregcsoporthoz, Veress törekvé
se a IV. magyar hadtest alárendelésére a 2. magyar hadseregnek, sőt a Heinrici-sereg-
csoport átadása is az Észak-Ukrajna Hadseregcsoporttól. Ez Gotthard Heinrici vezérez
redes parancsnoksága alatt az 1. német páncéloshadseregből és az 1. magyar hadseregből 
állt. A Máramarosi-havasoktól a Duklai-hágóig tartotta az arcvonalat. Az nem derül ki, 
hogy az ötlet kitől származott, de kigondolóját az vezette, hogy a Kárpát-medence had
műveleti vezetése egy kézbe kerüljön. A Dél-Ukrajna Hadseregcsoportnak ekkor már 
nem kellett foglalkoznia a Balkánnal, annak keleti fele már elveszett, a nyugatin pedig a 
Délkelet Főparancsnokság (OB Südost) látta el a hadműveleti irányítást.187 

Grolman szeptember 7-én egy záróosztag (Sperrverband) felállítását rendelte el. A 
Mortimer von Kessel altábornagy, a 20. német páncéloshadosztály parancsnoka vezeté
sével felállítandó záróosztagnak a 2. hadsereg kötelékébe kellett lépnie, azzal, hogy 
szükség esetén átkerül az Erdély-csoport alárendeltségébe. Feladata a szovjet páncélos 
betörések elreteszelése volt: 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg ékei aznap túlhaladtak 
Nagyszebenen. Állományába a 6. hadseregtől a 92. páncélos utászzászlóaljat, a Gerecke-
csoportot, a 905. páncéloscsoportot, a 1015. és 1176. rohamlövegosztályt, a 721. 
páncélvadászosztály részeit, illetve a 11/241. Luftwaffe-légvédelmi tüzérosztályt, a 8. 
hadseregtől a 721. páncélvadászosztály részeit, az 52. utászzászlóaljat és a XVII. hadtest 
egy műszaki zászlóalját kellett kivonni.188 

A Kessel-zárócsoport 8-án megalakult, első részei beérkeztek Marosvásárhely térsé
gébe, ahol azonnal a Gruppe Siebenbürgen kötelékébe léptek be.189 Csak öt nap múlva, 
13-án lépett a 2. magyar hadsereg közvetlen alárendeltségébe. Harcálláspontját e napon 
Kolozsra (Cojocna) helyezte át.190 12-én Grolman intézkedett a 8. hadseregparancsnok
ság felé, hogy a Brandenburg ezred III. zászlóalját adja át a Kessel-zárócsoportnak. 
Egyidejűleg kérte a 6. hadsereg vezérkari főnökét, hogy a székelyföldi arcvonal megrö
vidítésével felszabaduló erőkből csoportosítson át gyalogságot a csoporthoz.191 14-én a 
Gradl-csoportot beosztották a Kessel-zárócsoport állományába, amely ezzel átkerült a 
német 6. hadsereg kötelékéből a 2. magyar hadseregébe.192 

Amint megindult a Székelyföld kiürítése, 8-án a hadseregcsoport hátravitte törzsszál
lását Szovátáról Zajtára. A kisközség Szatmárnémetitől 12 km-re északnyugatra fekszik. 
Grolman azért választotta ki Zajtát, mert onnan közvetlen vasútvonal vezet az ország bel
sejébe, ott végződik a Mátészalkáról induló szárnyvonal. Szatmárnémetiből, amit a szak
irodalom nagyobb része harcálláspontként említ, nincs ilyen irányú közvetlen összekötte-
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tés, csak Nagykárolyon, vagy Máramarosszigeten keresztül. A 6. hadsereg parancsnok
sága e napon a Maros-Torda vármegyei Petelére (Petelea) települt.193 13-án tovább tele
pült hátrafelé, a Bethlentől nyugatra található Batára (Baca).194 

Az Erdélyben harcoló csapatok megerősítésére szánt német erők közül a III. páncélos
hadtest parancsnoksága (Hermann Breith páncélostábornok vezetésével) 9-én Budapestre 
érkezett. Másnap ezt a dél-lengyelországi Sandomierz térségéből átcsoportosított 23. 
páncéloshadosztállyal és a Budapest térségében állomásozó 109. és 110. páncélos
dandárral alárendelték a 2. magyar hadseregparancsnokságnak, s a hadsereg nyugati 
szárnyára irányították. Kilátásba helyezték továbbá a 22. SS-lovashadosztály, a 18. SS-
páncélgránátos-hadosztály és az addig az OB Südost alárendeltségében harcolt 4. SS-
páncélgránátos-hadosztály átcsoportosítását is. A III. páncéloshadtest parancsnokának 
egyben feladatul szabták, hogy erőinek gyülekeztetése után indítson támadást a Vulkán-
és a Vöröstorony-szoros birtokbavételére.195 

Politikai okból azonban a 23. páncéloshadosztályt a III. páncéloshadtest törzsével 
Hitler véglegesen csak szeptember 12-én bocsátotta a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport ren
delkezésére.196 A hadtestparancsnokság (a 23. páncéloshadosztály, a 109. és 110. 
páncélosdandár) és a 22. SS-lovashadosztály 13-án lépett a hadseregcsoport közvetlen 
alárendeltségébe. E napon került a hadseregcsoport kötelékébe a 4. SS-páncélgránátos-
hadosztály is, amely egyelőre önállóan tevékenykedett Temesvár térségében.197 

Szeptember első dekádjában felmerült, hogy a 8. német vadászhadosztályt a Keleti-
Kárpátok védelmének megerősítésére kivonják az 1. magyar hadsereg arcvonaláról. A 
Székelyföld kiürítésével azonban a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport arcvonala olymérték
ben megrövidült, hogy a hadosztály átirányítása lekerült a napirendről. Grolman erről 
szeptember 9-én véglegesen értesítette a 8. német hadsereg vezérkari főnökét.198 

Szeptember középső harmadában megindult több német seregtest újjászervezése, 
köztük a 10. páncélgránátos-hadosztályé és a 13. páncéloshadosztályé, amelyeket 
Schmidt-csoport néven 13-ától Kolozsvár - Marosvásárhely térségében gyülekeztettek. 
A csoport nevét a 10. hadosztály parancsnokáról (August Schmidt altábornagy) kapta.199 

A Székelyföld kiürítésével párhuzamosan a hadseregcsoport törzse módosította a 6. és 
a 8. hadsereg közötti sávhatárt. Ezt, tekintettel a mozgásban lévő arcvonalra, szeptember 
10-én három várossal, csak általában jelölték ki: Szászrégen (Reghin, a 6. hadsereg szá
mára bezárva) - Dés (Dej, a 8. hadsereg számára bezárva) - Debrecen (a 8. hadsereg 
számára bezárva).200 Ugyanekkor és ugyancsak a Székelyföld kiürítése nyomán határozta 
el a LXXII. hadtestparancsnokság kivonását és átvezénylését Makó - Nagyvárad térsé
gébe. A hadtest addigi arcvonalszakaszát 11-én 12 órától az LVII. páncéloshadtestnek 
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kellert átvennie.201 A LXXII hadtest utoljára a 11-i napijelentésben fordul elő régi arcvo
nalszakaszán, s a 14-i napijelentésben tűnik fel először az újon.202 

Az arcvonal mozgása további sávhatárt-pontosításokat tett szükségessé. Szeptember 
13-án az Észak- és a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport között az OKH úgy pontosította a 
sávhatárt, hogy az Máramarosszigetig változatlan, onnan a várost Leordinával összekötő 
út mentén húzódik keletnek, majd a Kárpátokban Havasmező (Poienila de Sub Munte, a 
Heeresgruppe Südukraine számára bezárva), végül Bukovinában Dorohoi (a Heeres
gruppe Nordukraine számára bezárva).203 A 6. és 8. hadsereg sávhatárát 15-én módosítot
ta a hadseregcsoport parancsnoksága: Désig változatlan, onnan Mezöszentmihály 
(Sinmihaiu de Cimpie, a 6. hadsereg számára bezárva) - Sárpatak (Sapartoc, a 8. hadse
reg számára bezárva) - Buzaháza (Griusorul, a 6. hadsereg számára bezárva) - Korond 
(Corund, a 8. hadsereg számára bezárva).204 

Ez a módosítás már azzal függött össze, hogy megjött a parancs az Armeegruppe 
Fretter-Pico (6. német és 2. magyar hadsereg) megalakítására. A 15-i módosítás igen lé
nyeges, mivel kiderül belőle, hogy a Székelyföld kiürítését követően a 2. hadseregtől ke
letre húzódó arcvonalszakasz irányítását már a 8. hadsereg parancsnoksága vette át, a 6. 
hadsereg magasabb parancsnokságai lassan a Dél-Alföld irányába mozdultak el. Kivételt 
a Gruppe Siebenbürgen képezett, amely továbbra is a 2. hadsereg balszárnyán harcolt, s 
amely saját balszárnyával már nem a 6. hadsereg LVII. páncéloshadtestéhez, hanem a 8. 
hadsereg IX. magyar hadtestéhez kapcsolódott. 

Szeptember 16-án szóba került a XXIX. hadtestparancsnokság átvezénylése Erdélybe, 
az LVII. páncéloshadtest-parancsnokság addigi arcvonalszakaszának átvételére. Ennek 
19-éig kellett megtörténnie, a felváltott LVII. hadtestparancsnokságnak pedig 21-én kel
lett beérkeznie Békéscsabára.205 Ez a váltás azzal az elképzeléssel állt kapcsolatban, hogy 
a (dunai) Vaskapu, illetve a Bihar-hegység között egy német hadseregparancsnokságnak 
kell átvennie a hadműveletek irányítását, s ez a 6. lehet. A kérdésről 16-án Guderian és 
Bonin, Friessner és Grolman, illetve Greiffenberg több telefonbeszélgetést folytatott. 
Szóba került, hogy ez esetben Tordától nyugatra a 8. hadseregparancsnokságnak kell át
vennie a hadműveleti vezetést, de Grolman (egyelőre) ezt nem tartotta megvalósítható
nak. Azt azonban igen, hogy a 6. hadseregparancsnokság átmozgatásával együtt az LVII. 
páncéloshadtest parancsnokságát is a hadseregcsoport nyugati szárnyára irányítsák át. 
Erdélyben volt már egy páncéloshadtest-parancsnokság (a III.), ám az Alföldön egy sem. 
Nem volt mellékes, hogy a sík terepen bevetésre kerülő páncélos és gépesített csapatokat 
irányító hadtestparancsnokság mennyiben rendelkezik, ilyen jellegű tapasztalatokkal.206 

Kurt Röpke altábornagy, a XXIX. hadtest parancsnoka gyalogos tiszt volt, Friedrich 
Kirchner páncélostábornok, a LVII. páncéloshadtest parancsnoka viszont már hosszabb 
ideje szolgált páncélos seregtestek parancsnokaként. 
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17-én 14 órakor Grolman távirati parancsot adott a váltásra, amit a Fretter-Pico sereg
csoport, a 8. hadsereg és a XXIX. hadtest parancsnokságához juttatott el. A hadseregcso
port vezérkari főnöke az első alakulatot is megnevezte, amely Nagyvárad térségében az 
LVII. páncéloshadtest alárendeltségébe lép: a 22. SS-lovashadosztályt.207 A XXIX. had
testparancsnokság 20-án vette át az LVII. hadtest addigi erdélyi arcvonalszakaszát és az 
ott harcoló alakulatok parancsnokságát.208 Ezen a napon a Temesvár körzetében harcoló 
4. SS-páncélgránátos-hadosztály belépett az LVII. páncéloshadtest kötelékébe.209 Az 
LVII. páncéloshadtest parancsnoksága Dobozra helyezte át harcálláspontját. A XXIX. 
hadtestparancsnokság Mezőszabadon (Voiniceni) települt.210 

Másnap, 21-én az LVII. páncéloshadtest belépett az aznap alakult 3. magyar hadse
regparancsnokság alárendeltségébe, egyidőben a VII. magyar hadtesttel. A német forrá
sok a IV. magyar hadtestet is megnevezik mint a 3. hadsereg kötelékébe bekerülő pa
rancsnokságot, ám valójában e hadtest volt az, amiből a 3. hadsereg „felfejlődött", ha 
szabad használnunk ezt a bár nem pontos, de kifejező fogalmat.211 

A hadműveletek súlypontjának fokozatos eltolódása Erdélyből a Délkelet-Alföldre a 
parancsnoklási viszonyok további átszervezését vonta maga után. 19-én az Erdély
csoport parancsnokságát kivonták a 6. hadsereg kötelékéből és a hadseregcsoport közvet
len alárendeltségébe léptetve átvezényelték Nagyváradhoz. Arcvonalszakaszát 12 órától 
(egy napra), s vele a Marosludas - Nyárád-torkolat között a Maros északi partján harcoló 
8. SS-lovashadosztályt az LVII. páncéloshadtest parancsnoksága vette át.212 

Phleps e napon azt kérte Friessnertől, mentesítse őt a Gruppe Siebenbürgen vezetése 
alól mivel Erdély és a Bánság kiürítésének irányítása leköti őt. Friessner egyetértett a ké
réssel, de egyelőre nem váltotta fel. A problémát az „élet oldotta meg": 21-én Phleps az 
Arad környéki harcokban sebesülten fogságba esett és kivégezték. A még 29-éig „élő" 
Erdély-csoport vezetését dr. Hermann Behrend SS-Obergruppenfúhrer vette át.213 

18-21. között felmerült, hogy a 2. hadsereg parancsnokságát, a Tordánál harcoló se
regtestek hátrahagyásával, átirányítják a hadseregcsoport jobbszárnyára. Az elvetett el
képzeléssel később bővebben foglalkozunk. 21-én a hadseregcsoport mögöttes hadműve
leti terület parancsnoksága (Befh. rückw. Op. Geb.) átvette a kelet-magyarországi 
hadműveleti terület parancsnokságának (Befh. Op. Geb. Ostungarn) feladatkörét.214 

21-én az OKH kijelölte a Dél-Ukrajna és a délnyugati szomszéd F Hadseregcsoport 
közötti új sávhatárt. Ez Szeged - magyar-szerb határ - Kákófalva (Cacova, Krassó-
Szörény vármegye) - Stájerlakanina (Steierdorf-Anina) - Baia de Árama vonalában hú
zódott. Utóbbi nem azonosítható»:215 E napon, a 3. hadsereg felállítása nyomán a hadse-

207 KTB 895. tekercs, 7208560. felvétel. 
208 K T B 8 9 5 t e k e r c s 7208580. felvétel. 
209 KTB 895. tekercs, 7208582. felvétel. 
210 KTB 895. tekercs, 7208580. felvétel. 
211 KTB 895. tekercs, 7208587. felvétel. 
212 KTB 895. tekercs, 7208571. felvétel. 
213 KTB 895. tekercs, 7208576. felvétel. 
214 KTB 895. tekercs, 7208571. felvétel. 
215 KTB 895. tekercs, 7208589., 7208820. felvétel. 
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regcsoport parancsnoksága új sávhatárt jelölt ki a Fretter-Pico seregcsoport és a 3. hadse
reg között: Margitta (Marghita, az Armeegruppe Fretter-Pico számára bezárva) -
Alsólugos (Lugasu de Jos) - Aranyosfö (Arieseni, az Armeegruppe Fretter-Pico számára 
bezárva) sarokpontokkal. A német forrás az utolsó helységnek Ariesum-ot adja meg, de 
ilyen nevű község nem azonosítható. Aranyosfö viszont, ami az Aranyos forrásvidékén, a 
Gyalui-havasok és a Bihar-hegység találkozásánál fekszik, megfelel a sávhatár addigi 
vonalvezetésének.216 23-án az Észak- és a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport közötti sávhatárt 
az OKH nyugat felé kiterjesztette. Szatmárnémetiig változatlan maradt, onnan Nyíregy
háza - Balassagyarmat - magyar-szlovák határ - Pozsony vonalában jelölték ki, vala
mennyi sarokponttal a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport számára bezárva.217 

Szeptember 24-én 0.00 órától a hadseregcsoport megnevezése Dél-Ukrajnáról Délre 
változott. Ez nem járt együtt a parancsnoklási viszonyok átszervezésével. Az időpontról 
eltérő adatok találhatók a szakirodalomban, akárcsak a 2. hadsereg megalakulásáról. 
Wolf Keilig 20-át ír, Georg Tessin 23-át. Ugyancsak 23. szerepel Kurt Mehner munkájá
ban, ahol a Wehrmachtführung 23-i napijelentésében már Hereesgruppe Süd található. A 
magunk részéről a szeptember 24-ét fogadjuk el, mivel a hadseregcsoport napijelen
téseiben két parancsra is hivatkozva írják le, hogy „Die H.Gr. heisst ab heute, 00.00 
Uhr, Heeresgruppe Süd.", illetve „... von der Umbenennung der H.Gr. Südukraine in 
H.Gr. Süd und der H.Gr. Nordukraine in H.Gr. A [...] gegeben. "218 

Szeptember 24-én a 2. hadseregparancsnokság törzsszállását a Kolozsvártól északra 
20 km-re fekvő Borsaújfaluba (Magyarújfalu, Vultureni) helyezte át.219 

A 6. hadsereg súlypontjának áttolódásával Észak-Erdélyből a Partiumba módosították 
a sávhatárt is a Fretter-Pico seregcsoport és a 3. hadsereg között. Szeptember 26-án 
Zsáka (a 6. hadsereg számára bezárva) - Biharugra (a 6. hadsereg számára bezárva) -
Tulka (Tulca, a 3. hadsereg számára bezárva) - Új vágás (Lazuri, a 3. hadsereg számára 
bezárva) vonalában húzták meg.220 Másnap a Karcag (a 3. hadsereg számára bezárva) -
Füzesgyarmat (a 6. hadsereg számára bezárva) - Mezőgyán (a 6. hadsereg számára be
zárva) - Erdőgyarak vasútállomás (Ghiorac, a 6. hadsereg számára bezárva) - Csermő 
(Cermeui, a 3. hadsereg számára bezárva) vonalra pontosították.221 27-én megváltoztatták 
a Fretter-Pico seregcsoport (a 2. hadsereg) és a 8. hadsereg közötti sávhatárt. Az intézke
dés, amely a XXIX. hadtest 6. hadseregtől a 8. hadseregnek történő átadásával függött 
össze, az új sávhatárt Szilágygörcsön (Girciu) - Páncélcseh (Panticeu) - Magyarfráta 
(Frata) - Mezőtóhát (Taureni) - Marosludas (Ludus) - Zsidve (Seiden, Jidvei) vasútál
lomás vonalában jelölte ki.222 

216 KTB 895. tekercs, 7208589., 7208820. felvétel. 
217 KTB 895. tekercs, 7208839. felvétel. 
218 KTB 895. tekercs, 7208617-7208618. felvétel, a vonatkozó parancsok száma: 3655/44 g.Kdos. és 

3657/44 g.Kdos.; KM XI. 61.o.; WolfKeilig: Das deutsche Heer 1939-1945. Bad Neuheim, 1957-1963. II. 70-
74.0.; Georg Tessin: Verbände und Truppen des deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 
1939-1945. Osnabrück, Frankfurt/Main, 1965-1980. XIV. 218.0. 

219 KTB 895. tekercs, 7208616. felvétel. 
220 KTB 895. tekercs, 7208639. felvétel. 
221 KTB 895. tekercs, 7208651. felvétel. 
222 KTB 895. tekercs, 7208654. felvétel. 
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Szeptember 28-án az Armeegruppe Fretter-Pico törzsszállását Érendrédre (Andrid) 
telepítette át. Az erre vonatkozó intézkedés 27-én látott napvilágot.223 

29-én Friessner kérte az OKH hadműveleti osztályát a Dél és az F Hadseregcsoport 
közötti sávhatár módosítására.224 Az OKH október 1-én tett eleget Friessner kérésének. A 
módosított sávhatár, amelyet Karánsebes (Caransebes) - Liebling (Libling) - Melence 
(Melenci) - Bácsföldvár (Backo Gradiste) - Hódság (Odsaci) - Dráva-torkolat vonalá
ban jelöltek ki (valamennyi törésponttal a Dél Hadseregcsoportnak bezárva), déli irány
ban kiterjesztette a Dél Hadseregcsoport sávját.225 

Október 1-én, a 6. hadsereg fokozatos átkerülése nyomán Észak-Erdélyből a Délkelet-
Alföldre Friessner jelentősen átszervezte a hadseregcsoport vezetési struktúráját. A fel
adatszabó vezetési értekezletre a 2. hadsereg harcálláspontján került sor. A parancs ér
telmében megszűnt az Armeegruppe Fretter-Pico. A 2. magyar és 8. német hadsereg ösz-
szefogására Otto Wöhler gyalogsági tábornok, a 8. hadsereg parancsnoka irányítása alatt 
megalakult az Armeegruppe Wöhler. A hadseregcsoport parancsnoka a 6. hadsereg és a 
Wöhler seregcsoport közötti sávhatárt a Tiszafüred (a 6. hadsereg számára bezárva) -
Debrecen (a 6. hadsereg számára bezárva) - Margitta (Marghita, az Armeegruppe 
Wöhler számára bezárva) - Királyhágó vasútállomás (Bucea, az Armeegruppe Wöhler 
számára bezárva) - Batrana-csúcs (Bihar-hegység, 1453 m, a 6. hadsereg számára bezár
va) vonalon jelölte ki. A Wöhler seregcsoportnak elfoglalt állásai tartását határozta meg, 
a 6. hadseregnek ezen túl a tanulmányunkban később leírt, az OKH által elrendelt táma
dás előkészítését. Az új parancsnoklási viszonyok 3-án 12 órakor léptek életbe.226 

6-án a 6. német és a 3. magyar hadseregből azonnali hatállyal (ab sofort) megalakítot
ták a Fretter-Pico seregcsoportot, Fretter-Pico tüzérségi tábornok parancsnoksága alatt. A 
6. hadseregparancsnokság törzsszállását egyidejűleg Kiskunfélegyházára telepítették hát
ra. Ezen intézkedések már a 6-i szovjet offenzívával függtek össze, amelynek bemutatása 
nem tartozik e tanulmány keretei közé.227 

Október 4-én a hadseregcsoport törzsében szóba került, hogy a 2. hadseregparancs
nokság települjön keletre, s vegye át a hadseregcsoport balszárnyán a IX. magyar és 
XVII. német hadtest irányítását. A II. magyar és XXIX. német hadtestet közvetlenül a 
hadseregcsoport parancsnoksága alá rendelték volna. A meg nem valósult elképzelés a 
súlyponteltolódással volt kapcsolatban a hadseregcsoport jobbszárnyára, ahová, mint ko
rábban tették a 6. hadseregparancsnoksággal, áthelyezték volna a 8. hadseregparancsnok
ságot is.228 

5-én, már a Dél Hadseregcsoport esetleges visszavonulását előkészítendő, a hadsereg
csoport törzsszállását Zajtárói (Szatmárnémetiből) Mátraházára helyezte át.229 

223 KTB 895. tekercs, 7208652. felvétel. 
224 KTB 895. tekercs, 7208673. felvétel. 
225 KTB 895. tekercs, 7208928. felvétel. 
226 KTB 895. tekercs, 7208928-7208929. felvétel. Az új vezetési struktúra életbe lépését illetően KTB 

895. tekercs, 7208950. felvétel. 
227 KTB 895. tekercs, 7208969. felvétel. 
228 KTB 895. tekercs, 7208960. felvétel. 
229 KTB 895. tekercs, 7208965. felvétel. 
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István Ravasz 

MILITARY OPERATIONS IN TRANSYLVANIA, 
LATE SUMMER - EARLY AUTUMN 1944 

This study in an abridged and revised variation of the 1st part of the author's Ph. D. thesis un
der the title „The Questions of Turning the Carpathian Basin into a Theatre of War in 1944 and the 
Operations in Eastern Hungary with Special Respect to the Formation of the Royal Hungarian 2nd 
Army and its Fights in Transylvania". 

The author deals with the strategical and operational effects of Roumania's volte-face on 23 
August 1944 and treats the attempts of the German political and military leadership to reverse the 
events and later to moderate their consequences. He analyses the measures of the Hungarian state 
and military leadership in order to manage the crisis which followed the Roumanian decision -
and their dilemma between continuation the war and the break-away. The study proves that the 
war between Hungary and Roumania was ineluctable, because in the case in question the Hungar
ian leadership decided to continue the war. Finally the author demonstrates that the Hungarian op
eration was started to close the passes of the Carpathians and not to reannex South Transylvania. 

István Ravasz 

LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE TRANSYLVANIE 
À LA FIN DE L'ÉTÉ ET AU DÉBUT DE L'AUTOMNE DE 1944 

Cet essai fait partie de la dissertation de licence (Ph. D.) de l'auteur, dont le titre est: Les 
questions de la transformation du bassin des Carpathes en champ de bataille en 1944, les 
opérations militaires menées dans l'Est de la Hongrie, tout particulièrement la formation de la 
2ème armée hongroise et ses combats en Transylvanie. 

L'étude s'occupe des influences militaires de la défection de la Roumanie le 23 août 1944. 
L'auteur présente les essais de la direction politique et militair allemande pour le retournement des 
événements, puis pour la modération des conséquences. Il analyse les mesures de la direction de 
l'État et militaire hongroise, prises pour essayer de traiter la crise suivant le pas roumain, et le 
grand dilemme hongrois: finir ou continuer la guerre? 

L'auteur démontre que la guerre hongroise-roumaine était une conséquence inévitable de la 
défection de la Roumanie, comme la direction hongroise, à ce moment-là a encore décidé de 
continuer la guerre, et il démontre également que le but de l'opération militaire hongroise n'était 
pas la réannexion du Sud de la Transylvanie, mais la fermeture militaire des points de passage des 
Carpathes. 
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István Ravasz 

DIE KRIEGSOPERATIONEN IN SIEBENBÜRGEN 
IM SPÄTSOMMER-FRÜHHERBST 1944 

Die Studie ist eine abgekürzte Variante des I. Teils der Dissertation des Autoren „Zu der 
Frage, wie Ungarn 1944 zum Kriegsschauplatz wurde bzw. der Kriegsoperationen in Ostungarn 
mit besonderer Rücksicht auf die Aufstellung der 2. Ungarischen Armee und ihre Kämpfe in 
Siebenbürgen." 

Der Autor befaßt sich mit den strategischen und operativen Auswirkungen des Übertretens von 
Rumänien am 23. August 1944. Es beschreibt die Versuche der deutschen politischen und 
militärischen Führung, die Ereignisse rückgängig zu machen sowie ihre Bestrebungen, die Folgen 
zu lindern. Er analysiert die Maßnahmen der ungarischen Staats- und Militärführung, die infolge 
des Schrittes der Rumänen entstandene Krise zu handhaben, und ihr Dilemma, ebenfalls aus dem 
Krieg auszutreten oder ihn fortzusetzen. 

Er beweist, daß der Ausbruch des Krieges zwischen Ungarn und Rumänien eine notwendige 
Folge des Übertretens von Rumänien war, da die ungarische Führung damals noch für die 
Fortsetzung des Krieges Stellung nahm, ferner daß die ungarischen Kriegsoperationen nicht den 
Anschluß von Südsiebenbürgen sondern die militärische Absperrung der Pässe der Karpaten zum 
Ziel hatten. 

Иштван Равас 

ОПЕРАЦИИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ ПОЗДНИМ 
ЛЕТОМ И РАННЕЙ ОСЕНЬЮ 1944 ГОДА 

Статья содержит сокращенный вариант 1-ой части кандидатской диссертации Автора, 
называемой "Вопросы превращения Карпатского бассейна в театр военных действий и 
анализ военных операций, проходивших на восточной половине территории Венгрии, 
особым вниманием на формирование 2-ой венгерской армии и бои в Трансильвании". 

Автор анализирует тратегическое и оперативное воздействие перехода Румынии на 
сторону антигитлеровской коалиции 23 августа 1944 года. Статья показывает попытки 
германского политического и военного руководства повернуть события вспять и 
характеризует его стремления умерить последствия этого румынского шага. Автор 
анализирует меры, принятые венгерским государственным и военным руководством для 
того, чтобы взять в руки сложившуюся после выхода Румынии критическую обстановку, 
решить дилемму в вопросе выхода из войны или продолжения войны. 

Автор показывает, что венгеро-румынская война вспыхнула закономерно после 
перехода румын на сторону советских войск, тогда как венгерское руководство - в то время 
еще - стояло на позиции продолжения войны, и венгерская операция ставила целью не 
возвращение Южной Трансильвании, а военную блокировку перевалов в Карпатах. 



KÖZLEMÉNYEK 

KRÁMU MIHÁLY 

A CSÁSZÁRI-KIRÁLYI HADITENGERÉSZET 
1797-1866 

A Habsburg birodalom hadseregéről könyvtárnyi kötetet találhat a hadtörténet iránt 
érdeklődő, de koránt sincs ilyen kedvező helyzetben, ha a birodalom haditengerészetéről 
szeretne valamit megtudni. Különösen igaz ez az 1867 előtti korszakra, mivel a császári 
(és) királyi haditengerészet1 történetét kutatók érdeklődésének homlokterében a század
fordulótól 1918-ig terjedő időszak áll. Az 1867-et megelőző kor (talán csak a lissai csata 
kivétel ez alól), úgy tűnik, teljesen elkerüli a történészek figyelmét. Szinte egy kézen meg 
lehet számolni az utóbbi évtizedekben kifejezetten erről a korszakról megjelent műveket, 
a nagyobb feldolgozások pedig gyorsan átsiklanak az 1867 előtt történtek felett. Magyar 
nyelven erről az érdekes időszakról szinte semmi sem jelent meg. 

Hazánkban különösen szembeszökő az érdeklődés hiánya, pedig a közös haditengeré
szetben annak idején több tízezer magyar is szolgált és Magyarország ezernyi szállal 
kötődött a tengerészethez. Ennek okai összetettek, egyrészt az ország az első világháború 
után elvesztette tengerparti területeit, a második világháborút követően ráadásul a politi
kai feltételek sem kedveztek a haditengerészet kutatásának. A legutóbbi időkig az oszt
rák-magyar flottáról általában csak becsmérlőén lehetett beszélni. Szerencsére ez mára 
megváltozott, és tanúi lehetünk a témával kapcsolatos történészi tevékenység bizonyos 
mértékű élénkülésének, melyet néhány tanulmány és könyv megjelenése jelez. 

A császári-királyi haditengerészet 1797-1866 közötti történetével foglalkozó kutató 
számára a szakirodalom gerincét ma is a es. kir. Hadügyminisztérium által 1882-ben el
kezdett, de csonkán maradt haditengerészet-történeti sorozat2 alkotja, a hivatalos törté
netírásrajellemző minden pozitívummal és negatívummal együtt. Nagy fontosságú mű az 
amerikai Lawrence Sondhaus 1987-es könyve3, mely jelenleg az egyetlen, kifejezetten a 

A közös intézmények elnevezése 1889-ig császári-királyi, 1889 után császári és királyi volt. 
" Rechberger von Rechkron, Josef. Österreichs Seewesen in dem Zeiträume von 1500-1797. Wien, 1882.; 

Lehnert, Josef von: Geschichte der österreichisch-venetianischen Kriegsmarine, während der Jahre 1797 bis 
1802. Wien, 1891.; Khuepach, Arthur von: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während der Jahre 1802 bis 
1814. Wien, 1942.; Khuepach, Arthur von - Bayer, Heinrich von: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während 
der Jahre 1814-1847. Graz, 1966.; Benko von Boinik, Jerolim: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während der 
Jahre 1848 und 1849. Wien, 1884.; Fleischer, Josef: Geschichte der k. k. Kriegsmarine während des Krieges 
im Jahre 1866. Wien, 1906. (A továbbiakban: a szerző neve és a feldolgozott időszak, pl.: Rechberger 1500-
1797.) A sorozat nagy erénye a hatalmas adatgazdagság és a nagyszámú közölt dokumentum, viszont a szer
zők, akik haditengerészek, és nem történészek, kísérletet sem tesznek az események hátterének megrajzolására 
és mélyebb elemzésére, ráadásul időnként egy-egy kellemetlen tényt el is hallgatnak. 

Sondhaus, Lawrence: The Habsburg Empire and the Sea. Austrian Naval Policy 1797-1866. West 
Lafayette, 1989. (a továbbiakban: Sondhaus). A szerző nem sorolható azok közé a tipikus angolszász történé
szek közé, akik csak az angol nyelvű irodalomra támaszkodnak munkájuk során. Könyve megírásához a bécsi 
levéltári forrásokon kívül német és olasz nyelvű szakirodalmat is használt, ám bizonyos fokú angolszász 
„nagyvonalúságtól" néhány helyen így sem mentes. 
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es. kir. haditengerészet 1797-1866 közti történetével foglalkozó, tudományos színvonalú, 
modern munka. Ezeken kívül, leszámítva néhány népszerűsítő könyvet, csekély számú, 
részben ezzel a korral foglalkozó mü és visszaemlékezés, valamint egy tucatnyi, főként 
az osztrák tengerészettel foglalkozó folyóirat, a „Marine - Gestern, Heute" különböző 
számaiban megjelent cikk áll a rendelkezésünkre4. 

A kezdetek 

Az osztrák tengerészet történetének kezdetét különböző szerzők más-más időpontra 
datálják: Anthony Sokol és Renate Basch-Ritter 1382-re, Karl Gogg 1440-re, a hivatalos 
haditengerészet-történeti sorozat pedig 1500-ra5. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a 
XVIII. század előtti események történetét tárgyalva sokan Ausztria tengeri tevékenysé
géhez sorolják a spanyol Habsburgok egyes cselekedeteit, így a lepantói csatát is, vala
mint a török elleni háborúk dunai hadműveleteit. 

Ausztria 1382-ben jutott első tengerparti területének birtokába, amikor Trieszt városa 
a velencei agressziótól való félelmében a Habsburgok védelmét kérte. 1797 előtt nem so
kat gyarapodott ez a terület, a campoformiói (valójában Campo Formido) békét megelő
zően Trieszten kívül csak Fiume és környéke tartozott a Habsburg birodalomhoz. Trieszt 
hosszú évszázadokon át Velence árnyékában élt, olyannyira, hogy velencei kereskedők 
tartották a kezükben a város kereskedelmének nagy részét, és a tengeri úton érkező áruk 
jelentős hányada Velencén keresztüljutott el Ausztriába6. 

A XVIII. századig jelentős változás nem következett be az ausztriai tengerészet ügyé
ben. III. (VI.) Károly alatt Trieszt szabadkikötői státuszt kapott, de ez sem sokat lendített 
a város kereskedelmén, mely csak a Velencei Köztársaság 1797-es megszűnése után in
dult virágzásnak. Ausztria Károly idejében, aki egyben nápolyi király is volt (1713-
1735), jutott először haditengerészet birtokába. Az uralkodó fejleszteni kezdte a nápolyi 
haditengerészetet, melynek keretében Triesztben 1725-től több hadihajót építettek. A 
haditengerészet kiépítése azonban hamar megtorpant, miután 1735-ben a spanyol 
Bourbonok elfoglalták a Nápolyi Királyságot, és a tengerészet ügyének fő támogatója, 
Savoyai Jenő herceg 1736-ban meghalt. A császár nem költött többet a flottára, amely 
így megszűnt létezni. Károly haditengerészetének története 1737-ben ért véget, mikor a 
flotta sorsának mintegy szimbólumaként, a fúrókagylóktól átlyuggatott testű SAN 
CARLO sorhajó önmagától elsüllyedt a trieszti kikötőben7. 

A téma irodalmáról I.: Allmayer-Beck, Christoph: Die Geschichte von Österreichs Seemacht als 
historiographisches Problem. In: Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums, 8. Wien, 1980. 

5 Sokol, Anthony Eugen: Die kaiserliche und königliche Kriegsmarine 1382-1918. Wien, 1972.; Basch-
Ritter, Renate: Österreich auf allen Meeren. Graz, 1987. (a továbbiakban: Basch-Ritter), Gogg, Karl: 
Österreichs Kriegsmarine 1440-1848. Salzburg, 1972. (a továbbiakban: Gogg 1440-1848.): Rechberger 1500-
1797. i. m. 

Braudel, Fernand: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. New York, 
1972.1. 127-129.0. 

Rechberger 1500-1797. 25-33. o. valamint Basch-Ritter: i. m. 38. o. A sorhajó emlékét máig őrzi Tri
esztben a San Carlo móló. 
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III. Károly leánya, Mária Terézia idejében is történt egy kísérlet osztrák haditengeré
szet felállítására: az 1760-as évek végén Porto Rében két hadihajó épült, melyek pa
rancsnokául egy francia tengerésztisztet, Jean Charles Meaussé-t, nevezték ki. Az ígére
tes terv hamarosan hamvába holt, miután sem a Haditanács (Hofkriegsrat), sem a 
tengerparti hatóságok nem voltak hajlandók a flotta fenntartási költségeit biztosítani8. 

Szintén Mária Terézia alatt alapították a kérészéletű „Trieszti Kelet-indiai Társasá
got" (1775-1785.), melynek elnöke a Brit Kelet-indiai Társaság egykori tisztje, William 
Bolts kapitány lett. Bolts 1776-1778 között hosszú utat tett a társaság legnagyobb hajó
jával, a JOSEPH UND THERESIÁval, mely során két osztrák gyarmatot alapított, egyet 
a Malabar-parton, a Delagoa-öbölben, egyet pedig a Nicobar-szigetek egyikén. II. József 
a társaság és a gyarmatok ügyeit 1783-ban „zavarosnak" ítélte, ezért az afrikai gyarmatot 
átengedte a portugáloknak, a nicobar-szigetekit meg az angoloknak, a társaság pedig 
1785-ben megszűnt9. 

Az osztrák haditengerészet végleges felállítása II. József nevéhez fűződik. 1786-ban 
Trieszt városa hadihajókat kért az Adriára behatoló kalózok ellen, ezért az uralkodó két 
kuttert vezényelt át Triesztbe az Osztrák Németalföldről. E két hajó, a LE JUSTE és a 
LE FERME alkotta az úgynevezett „első trieszti haditengerészet" (1786-1797) magját. 
II. József szemében azonban ez a flottilla nem csupán a helyi hatóságoknak alárendelt, 
hanem ráadásul még csak nem is katonai intézménynek minősült, inkább amolyan vízi 
rendörségnek. A piros-fehér-piros zászló, amely alatt a két kutter hajózott, azt is jelezte, 
hogy e flottilla nem tekinthető a Német-Római Birodalom szerves intézményének. 

A trieszti haditengerészetben már kezdettől fogva tükröződtek azok a problémák, 
melyek hosszú évtizedeken keresztül meghatározták az ausztriai haditengerészet sorsát: 
az osztrák-németek alacsony száma és a pénzügyi nehézségek. Az első hat tiszt közül há
rom brit volt, kettő flamand, egy meg dalmát, a legénységet olaszok, dalmaták és horvá
tok alkották10, a vezényleti nyelv az olasz lett. A kicsiny haditengerészet első parancsno
kául, őrnagyi rangban, a skót származású George Simpsont" nevezték ki. A költségvetés 
mindig neuralgikus pontja volt az osztrák haditengerészetnek, mivel a tengerészet ügyei
ben teljesen járatlan, és azzal szemben gyakran ellenséges álláspontot képviselő bécsi 
vezetés nem szívesen áldozott pénzt a flottára. Ekkoriban ez a probléma különösen sú
lyosan jelentkezett: mivel a flottában a legmagasabb beosztás is csak őrnagyi rangot je
lentett, a tengerészek nem tudták hathatósan érvényesíteni érdekeiket. A trieszti haditen
gerészetre 1786-1797 között igen csekély összeget költöttek, körülbelül 1,2 millió 
forintot, de semmi esetre sem csak 400 000 Ft-ot, mint ahogyan azt Sondhaus állítja12. 

Szabó, Franz: Unwanted Navy: Habsburg Naval Armaments Under Maria Theresa. In: Austrian History 
Yearbook. Wien, 1981-1982. 29-53. o. valamint Rechberger 1500-1797. 95-102. o. 

9 Pollack-Pamau, Franz von: Ein österreichisch-ostindische Handelscompagnie 1775-1785. Stuttgart, 
1928. 

10 Rechberger 1500-1797. 163-165. o. Az első hat tiszt közül három a haditengerészet parancsnoki poszt-, 
jáig jutott: a skót George Simpson, az angol James Williams és a flamand August de Conninck. 

11 A skót származású George Simpsonról keveset tudunk. 1786-ban ő volt a LE FERME kutter kapitánya, 
és még abban az esztendőben a haditengerészet parancsnokává nevezték ki, mely tisztet 1797. október 31-ig 
töltötte be. 

12 Sondhaus 400 000 Ft-ról ír, de ez az adat egyáltalán nem helytálló, mivel a flotta kezdeti 40 000 Ft-os 
költségvetését egyszerűen megszorozta tízzel, noha 1786 és 1796 között tizenegy évet kellett volna számolnia. 
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A török háború alatt a Haditanács átvette az ellenőrzést a haditengerészet felett, a ha
jóállomány pedig a következő évek alatt 16 ágyúnaszáddal és néhány más egységgel gya
rapodott13. II. Lipót csökkentette a flotta egyre növekvő költségvetését, majd I. Ferenc 
alatt az ismét növekedni kezdett, végül 1797-ben elérte az 1786-os összeg négy és félsze
resét, 180 000 Ft-ot, a flotta állománya pedig 24 hajóból, 29 fős tisztikarból és 631 főnyi 
legénységből állt14. 1797 novemberében a flotta parancsnoka az angol James Williams15 

Sondhaus: i. m. 4. o. A haditengerészet költségvetése a valóságban az évek során tetemesen növekedett, csak a 
16 megépített ágyúnaszád 96 000 Ft-ba került. Rechberger 1500-1797. 160., 218., 284. o.; függ. 35-36. o. 

Rechberger 1500-1797., függ. 35. o. Ezek az ágyúnaszádok egyárbocos evezős csónakok voltak, me
lyek orrába egy, a menetirányba tüzelő 12-18 fontos ágyút helyeztek. Felfegyverzett hajók elleni harcra alkal
matlanok voltak, mivel legénységüket deréktól felfelé nem védte semmi, így a jól irányzott kartácstűznek tel
jesen ki voltak szolgáltatva. A két kutteren és az ágyúnaszádokon kívül a flotta még különböző kis, egy-két 
árbocos, főként csak az Adrián használatos hajókkal rendelkezett: marteganákkal, chebekekkel, penichékkel, 
tartanákkal, trabaccolókkal, ezek egyike sem volt alkalmas nyílt tengeri szolgálatra, fedélzetükön maximum 4-
6 db, kis kaliberű ágyút hordozhattak. 

14 Rechberger 1500-1797. 283. o. 
Az angol származású James Ernest Williamsről szintén keveset tudunk. 1786-ban ő volt a LE JUSTE 

kutter első tisztje. 1797. november 1-én alezredessé léptették elő és ő lett a trieszti haditengerészet parancsno
ka 1798. február 5-ig. Ezután de facto még közel egy évig a flotta parancsnoka maradt, míg végül áthelyezték 
a Bodeni-tóra flottillaparancsnoknak. 
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lett, immár alezredesi rangban. A haditengerészet egészen 1797 márciusáig nem játszott 
semmiféle szerepet Ausztriának a forradalmi Franciaországgal vívott háborúiban, a flotta 
egységei nem vettek részt fegyveres akcióban. 

1796-ban Napóleon támadásba lendült Itáliában, csapatai 1797 március elején már 
Triesztet fenyegették. Az osztrákok sebtében kiürítették a várost: 40 kereskedelmi hajó a 
kincstár tulajdonával, szinte a teljes flotta védelme alatt, március 23-án elindult Zengg és 
Carlopago felé. Március 25-én a köd és egy francia kötelék elől a semleges Velence bir
tokában lévő Porto Quietóba futottak be. Március 26-án, a nemzetközi jogot felrúgva, a 
Sibille korvettkapitány által vezettet, négy hajóból álló francia kötelék megtámadta a 
semleges kikötőben lévő osztrák hajókat, mire a kikötőben állomásozó velencei sorhajó 
tüzet nyitott a franciákra, akik a jóval erősebb ellenfél elől megfutottak. Az osztrákok így 
folytatni tudták útjukat és sikeresen elérték céljukat. 

A fenti esemény „porto quietói-affér" néven vonult be a történelembe és óriási kiha
tással volt Velence és Ausztria, valamint az osztrák hadi és kereskedelmi tengerészet 
történetére. Napóleon elérkezettnek látta az időt Velence elfoglalására, és az eset miatt 
áprilisban fenyegető ultimátumot küldött a városnak, majd megtámadta és május 17-én el 
is foglalta. Ezen a napon szomorú véget ért a „Tengerek Királynőjének", az ezeréves 
Velencei Köztársaságnak egykor annyi dicsőséget megért története. 

Mialatt a Velencei Köztársaság a végóráit élte, a franciák és az osztrákok előzetes bé
ketárgyalásokba kezdtek Leobenben (április 18.). Ezek eredményeként 1797. október 17-
én megkötötték a campoformiói békét, melyben a franciák megkapták a Rajna bal partját, 
az Osztrák Németalföldet és Lombardiát, cserébe az osztrákok kezébe jutott Velence, a 
Jón-szigetek kivételével minden dalmáciai birtokával együtt. Ausztria katonai helyzetét 
tekintve ez a béke Napóleon nagylelkű ajándéka volt, hiszen a gyakorlatilag már addig is 
francia kézen lévő területekért cserébe megkapta Velencét és Dalmáciát, azokat a terüle
teket, melynek birtokában a következő évszázadban a Habsburg birodalom megindult 
azon az úton, melyen haladva száz év múlva a Földközi-tenger keleti medencéjének 
egyik legerősebb tengeri hatalmává vált. Ez az út azonban, a bécsi vezetésnek köszönhe
tően, rögös és buktatókkal teli volt. 

Campoformio után, 1797-1809 

Bár már 1786-ban felállították, a császári-királyi haditengerészet igazi megszületése 
mégis 1797rre datálható, amikor Ausztria Velence és Dalmácia birtokába jutott. Az új 
szerzemények között ugyanis ott szerepelt a velencei Arzenál és az egykori velencei 
flotta. 

1798. január 18-án bevonultak Velencébe az osztrák csapatok, akiket a velenceiek 
felszabadítókként üdvözöltek, a lagunákban pedig horgonyt vetettek a trieszti haditenge
részet hajói. A franciák kivonulásuk előtt elvitték az Arzenálból a nagy értékű műszere
ket és térképeket, valamint azokat a hajókat, melyeket alkalmasnak ítéltek arra, hogy a 
saját flottájukba sorozzák, körülbelül a flotta felét, a többit pedig igyekeztek tönkretenni. 
Ausztria szemszögéből a zsákmány így is hatalmas volt: 10 sorhajó, 7 fregatt és több tu
cat kisebb hajó - bár többségük igen rossz állapotban - maradt az Arzenálban a világ 
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ötödik legerősebb flottájából16. Ez a hajóállomány jóval nagyobb volt annál, mint 
amennyire Ausztriának az adott körülmények és pénzügyi viszonyok közt szüksége lett 
volna, de néhány fregatt és korvett szolgálatba állítása nem ütközött volna nehézségbe, és 
a legszükségesebb feladatokat kitűnően ellátták volna. Az, hogy ez nem történt meg, el
sősorban a bécsi vezetés és a Haditanács pénzügyi politikájának köszönhető, így a hadi
tengerészetnek 1797-1809 között is gyakorlatilag a trieszti flotta hajóival kellett megelé
gednie. 

1798-ban Velence és Dalmácia ügyeinek irányításával Thugut bárót, Ferenc császár 
főminiszterét bízták meg, következésképpen a haditengerészet is az ő felügyelete alá ke
rült. Thugut szűklátókörű, a flottával szemben különösen ellenséges szemlélete rá
nyomta bélyegét a haditengerészet történetének következő három évére. Első tevékeny
ségeként februárban egy hozzá nem értő velencei arisztokratát nevezett ki a haditengeré
szet élére, Andrea Querinit17, miközben Williams továbbra is a flotta főparancsnokának 
nevezte magát és Velence katonai parancsnoka is őt tekintette annak18. A zavart tovább 
fokozta, hogy 1798. május 19-ig két haditengerészet létezett egymás mellett, a régi tri
eszti, és az új velencei, melybe a triesztit végül beolvasztották. Az összevont haditenge
részet központja Velence lett, az elnevezése pedig „osztrák-velencei haditengerészet", 
avagy „császári-királyi haditengerészet" (olaszul Cesarea- vagy Imperiale-Regia Mar
ina). A kettős parancsnoklás 1799-ben szűnt meg véglegesen, amikor Williams-et áthe
lyezték a Bodeni-tóra flottillaparancsnoknak. 

Campoformiónak köszönhetően a Habsburg birodalom, különösen pedig Trieszt ten
geri kereskedelme jelentősen fellendült. Ausztria nem adott Velencének szabadkikötői 
státuszt, ezért a velencei kereskedők Triesztben jegyeztették be hajóikat, így Trieszt ke
reskedelmi flottája hirtelen a tízszeresére növekedett19. Meg kell jegyezni, hogy sem 
Thugut, sem utódai nem ismerték fel a Velence és Dalmácia birtoklásában rejlő gazda
sági lehetőségeket; csak mint puszta adóforrásokra tekintettek az új tengerparti területek
re. 

A kereskedelmet és a hajózást fenyegető legsúlyosabb probléma a virágzó kalózkodás 
volt, az észak-afrikai kalózok gyakran behatoltak az Adriára is. Velence korábban vé
delmi pénzt fizetett az észak-afrikai uralkodóknak, Thugut azonban, mint felesleges ki
adást, beszüntette ezeknek a további fizetését, ezért az osztrák lobogó alatt hajózó trieszti 
és egykori velencei kereskedelmi flottát súlyos veszteségek és több milliós károk érték20. 
Mindezt tetézte, hogy a francia kézen lévő Anconában felszerelt francia korzárok is 
fosztogatták az ausztriai kereskedelmi hajókat. A es. kir. haditengerészet legfontosabb 
feladata a következő évtizedekben a kalózok elleni harc volt, 1797-1809-ben azonban 
csak lett volna, mivel nem volt elegendő számú, megfelelő hajója. 

16 Lehnert 1797-1802. 91-95. o. 
Andrea Querini 1797 előtt velencei szenátor volt, majd osztrák szolgálatba állt és titkos tanácsos lett. 

1798 február és 1802 január között volt a haditengerészet főparancsnoka, de az első egy évben, a kettős pa
rancsnoklás időszakában jogkörét meg kellett osztania Williams-szel. 

Sondhaus: i. m. 6. o. 
Babudieri, Fulvio: Industrie, commerci e navigazione a Trieste e nella regióne Giulia. Milano, 1982. 

125. o. 
2 Sondhaus: i. m. 7-8. o. 
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A kettős parancsnoklás időszakának zavarai ellenére mind Querini, mind Williams a 
haditengerészet méretének növeléséért szállt síkra. Querini 1798 májusában kérte 
Thuguttól, hogy a leggyorsabban helyreállítható velencei hajókat szolgálatba állíthassa21. 
Williams is májusban nyújtotta be tervezetét, amely 6 fregatt és 6 brigg felszerelését ja
vasolta. Ezek a hajók már eredményesen tudták volna védelmezni a tengeri kereskedel
met, ám fenntartásuk költsége a bécsi vezetés számára döbbenetes összeg, havi 82 600 Ft 
lett volna22. A flotta későbbi parancsnoka, Joseph de L'Espine, egy francia emigráns ten
gerésztiszt is felterjesztett egy, a haditengerészetet növelni szándékozó tervezetet23. 
Mindezek Thugutnál - de a későbbi pénzügyi vezetésnél is - süket fülekre találtak, pedig 
Williams évi egymilliója jóval kevesebb volt, mint a kereskedelmet néhány hónap alatt 
ért több milliós kár. 

Minden szűk látókörüség és pénzügyi korlátozás ellenére a flotta személyi és hajóál
lománya lassan gyarapodásnak indult, a tisztikarba egyre több volt velencei tiszt került 
be, s hamarosan ők alkották a tisztikar nagyobb részét. 1802 előttről nincs pontos ada
tunk, de akkor már a tisztek 54 %-a olasz (53 %-a egykori velencei), 23 %-a délszláv, 14 
%-a pedig francia emigráns volt. A németek aránya mindössze 8 %-ot tett ki. A tisztikar 
létszáma ugyanekkor 29 főről 126-ra duzzadt24. A legénység továbbra is kizárólag ola
szokból és délszlávokból állt. A hajóállomány is növekedett, ám 1802-ig mindössze né
hány kisebb egységet sikerült felszerelni25. 

1799 márciusában Ausztria számára véget ért a béke, és a Második Koalíció tagjaként 
belépett a franciák elleni háborúba. Mivel szövetségeseinek, a briteknek és az oroszok
nak is voltak hadihajóik a Földközi-tengeren, Thugut nem látta szükségét erösebb osztrák 
flotta felszerelésének. A haditengerészet ezért nem is vett részt fegyveres akcióban a há
ború alatt, de még a francia korzároktól sem volt képes megvédeni kereskedelmi hajóit26. 

Fegyveres akcióban a flotta ugyan nem vett részt, de történt egy esemény, amely 
„zászló-affér" néven vált ismertté, s mély az utolsó lépésnek bizonyult a Pál cár és szö
vetségesei közti szakításhoz vezető úton. 1799-ben az osztrákok a szárazföld, az oroszok 
pedig a tenger felől ostromolták Anconát, melyet fél év után, november 14-én el is foglal
tak. Hogy biztosíthassák a maguk számára a kikötőben található mintegy harminc hajót, 
köztük három egykori velencei sorhajót, az osztrákok cselhez folyamodtak. L'Espine ve
zetésével az éj leple alatt megszállták a hajókat és felhúzták rájuk az osztrák zászlót. 
Reggelre kelve az oroszok dühödten tapasztalták, hogy az osztrákok elfoglalták előlük a 
hajókat. Az eset Pál cár számára az utolsó csepp volt a pohárban, hamarosan visszaren
delte csapatait, és különbékét kötött a franciákkal. 

21 Querini Thuguthoz 1798. május 12-én. In: Lehnen 1797-1802. 132. o. 
22 Williams flottaterve 1798. május 14-én. In: Lehnert 1797-1802. 131-137. o., 138-141. o. 
23 L'Espine flottaterve 1798. nyarán. In: Lehnert 1797-1802. 148-150. o. 
24 Khuepach 1802-1814. 292-309. o. A tisztek nemzetiségére csak nevük alapján lehet következtetni, mi

vel a es. kir. haditengerészetben az 1880-as évekig nem vezettek nemzetiségi statisztikákat, ezért a közölt 
adatok csak közelítőleg pontosak. 

2 A es. kir. haditengerészet 1802 elején 25 vitorlás-evezős ágyúnaszáddal, a két 1786-os kutterral és né
hány kisebb vitorlás, illetve evezős hajóval rendelkezett (tartane, galetta, péniche), bár elvileg 1 fregatt és 2 
brigg is tartozott a flotta állományába, de csak kikötőőrségi szolgálatot láttak el, és az is kérdéses, hogy 
egyáltalán el voltak-e látva ágyúkkal. Lehnert 1797-1802. 436-439. o. 

" Sondhaus: i. m. 9. o. 
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Az osztrákok nagy ünneplés közepette vitték az elfoglalt hajókat Velencébe, abban a 
hiszemben, hogy a haditengerészetre ezután jobb napok fognak virradni. Ebben a vára
kozásukban csalódniuk kellett, Thugut egyet sem engedett szolgálatba állítani az új hajók 
közül, melyek a következő évek során, horgonyon állva, szó szerint elrothadtak. 

A szárazföldi háború az oroszok kiválása és Napóleon visszatérése következtében 
kedvezőtlen fordulatot vett. Az 1800. június 14-i marengói csatavesztés után Ausztria 
Luneville-ben 1801. február 9-én békét kötött Franciaországgal, amely főbb rendelkezé
seiben a campoformiói békét ismételte meg. Márciusban a nápolyi szerződésben a franci
ák Ancona mellett megszerezték maguknak Otrantót és Brindisit, ami lehetővé tette szá
mukra az Adria nyugati partjának teljes ellenőrzését. Az Adria bejáratánál az oroszok is 
szert tettek egy flottatámaszpontra, az orosz protektorátus alatt a Jón-szigeteken létrejött 
Hétsziget Köztársaság jóvoltából. Bár Luneville után Ausztria megtartotta minden ten
gerparti területét, az erősebb francia és orosz jelenlét következtében mégis romlott a 
helyzete az Adrián. 

Luneville-nek volt még egy, a haditengerészet szempontjából szerencsés következmé
nye: Thugut menesztése. Thugut működésének három éve alatt Ausztria egy lépést sem 
tett annak érdekében, hogy éljen a campoformiói béke nyújtotta lehetőségekkel, és az új 
szükségeinek megfelelő méretű flotta kiépítésébe kezdjen. 

I. Ferenc az 1800-as év katonai kudarcai után öccsét, Károly főherceget bízta meg a 
hadsereg megreformálásával. 1801 szeptemberében felállítottak egy minisztériumot 
(Staat und Konferenzministerium), melyben Károly lett a „hadügyi és haditengerészeti 
miniszter". Károly kinevezésével a flotta joggal érezhette, hogy jobb napok következnek, 
mivel a főherceg eltökélt szándéka volt, hogy megerősíti a Habsburg birodalom hadse
regét és haditengerészetét. Károly, hogy hatásosabban igazgathassa a flotta ügyeit, kine
vezett maga mellé egy haditengerészeti adjutánst, a francia emigráns Louis de 
Crenneville grófot. 

Károly első ténykedése a haditengerészet ügyében Querini leváltása volt a főparancs-
noki posztról. Miután első jelöltje nem vállalta el a megbízatást, az anconai „zászló-
affér" hősét, az ugyancsak francia emigráns Joseph L'Espine27 ezredest nevezte ki; 
Crenneville-nek ebben minden bizonnyal nem kis szerepe volt. 

Szembetűnő a francia emigránsok jelentős szerepe a haditengerészet történetének ko
rai időszakában. Számuk az évek során 15-17 között változott, ők alkották 1802-1806-
ban a tisztikar 14-15 %-át28 és a legfontosabb pozíciókat is ők töltötték be, elég csak 
Crenneville-re és L'Espine-re gondolni. Annak, hogy Károly főherceg őket részesítette 
előnyben, több oka volt: az ex-velencei tiszteknél megbízhatóbbnak és hűségesebbnek 
tartotta őket, az egykori trieszti haditengerészet tisztjeinél pedig jóval képzettebbeknek 
és tapasztaltabbaknak bizonyultak. Mindezek mellett akadt még egy előnyük: az átélt ta-

" Joseph Chevalier de L'Espine (1761-1826) 1775-ben lépett a francia haditengerészet szolgálatába ahol 
1790-ben kapitányi rangot ért el. 1795-ben állt osztrák szolgálatba, a rajnai flottillához került. 1802 januárjá
ban ezredessé léptették elő, és kinevezték a haditengerészet parancsnokának. 1808-ban vezérőrnaggyá léptet
ték elő, 1810 januárjáig, a flotta elvesztéséig ő volt a parancsnok. 1813 augusztusától 1814 júliusáig a flotta 
ideiglenes parancsnoka, akkor angol tiltakozásra leváltották, ezután Galíciában, Csehországban és 
Lombardiában töltött be különböző parancsnoki posztokat a hadseregben, egészen haláláig. 

28 Khuepach 1802-1814. 292-309. o., 406-425. o. 
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pasztalatok birtokában simulékonyabbak voltak, egyformán jól beszéltek németül és ola
szul, így kommunikálni tudtak mind az osztrák tisztekkel, mind az olasz tengerészekkel, 
míg a velencei tisztek többsége egy szót sem értett németül29. 

Bár voltak bizonyos „olasztalanítási" tendenciák Károly főherceg minisztersége alatt, 
a haditengerészet vezényleti nyelve (egészen 1850-ig) az olasz maradt, és ez lett az okta
tási nyelve az 1802-ben Velencében megnyílt haditengerészeti akadémiának (Scuola dei 
Cadetti di Marina) is30. Ezt főleg az olaszok egyre növekvő aránya indokolta, 1805-ben 
már a tisztikar több mint 62%-a közülük került ki31. 1802-ben ugyan a német lett a hadi
tengerészet hivatalos írásbeli nyelve, ennek azonban nem sok foganatja volt, mivel az 
olaszok továbbra sem tudtak németül, így mindent le kellett fordítani olaszra. 1805-ben 
kiadtak egy rendelkezést, amely szerint minden tisztnek három éven belül meg kellett ta
nulnia németül, de ez Velence 1806-os elvesztése után érvényét vesztette, és a német 
nyelvet, mint tantárgyat is csak 1844-ben sikerült bevezetni a haditengerészeti akadémi-
an . 

A flotta legfontosabb feladata L'Espine alatt is a kereskedelmi hajózás megvédelme-
zése volt a kalózoktól - illetve lett volna. Bár Ausztria békét kötött Franciaországgal, az 
Anconában gyorsan újra felszerelt francia korzárok minden diplomáciai tiltakozás ellené
re tovább fosztogatták az osztrák kereskedelmi hajókat. Tevékenységük 1802-re ugyan 
alábbhagyott, de 1803-ban új ellenség jelent meg. Áprilisban a marokkói szultán felrúgta 
az 1783-ban kötött, az osztrák kereskedelmi hajózást védő szerződést és a marokkói ka
lózok fosztogatni kezdték az osztrák hajókat. Súlyosbította a helyzetet a kereskedelmi 
hajózás irányainak szerteágazósága, ami a hajók kevés számával párosulva lehetetlenné 
tette a konvoj szervezést, hiába próbáltak néhány kereskedelmi hajót felfegyverezni, a 
magányos hajók könnyen a kalózok áldozatául estek33. 

A probléma megoldására Ausztria egy addig példa nélküli lépésre szánta el magát: két 
hadihajót, két brigget küldött Marokkóba. Ekkor hagyták el először osztrák hadihajók az 
Adriát, és ekkor használta először Ausztria tengeri erejét külpolitikai céljainak elérésére. 
Az expedíció parancsnoka - természetesen - egy francia emigráns, Charles Mogniat de 
Pouilly lett. A hajók fedélzetén utazott egy követség is a marokkói szultánhoz, hogy a 
szerződés megújításáról tárgyaljanak. Természetesen két brigg ereje kevés volt a keres
kedelmi hajózás megvédelmezésére, vagy a marokkóiak megfélemlítésére, csak arra volt 
alkalmas, hogy megmutassa az osztrák zászlót a marokkói vizeken. A hajók két évig, 
1805 novemberéig, az új szerződés aláírásáig cirkáltak az afrikai partok előtt. 

Az 1802-től kezdődő rövid békésebb időszak alatt egy pillanatig úgy tűnt, hogy a 
haditengerészet növekedésnek indulhat, L'Espine 1802-es terve szerint a flotta magját 8 
fregatt alkotta volna34. Ám a béke beálltával, 1803-ban a kormányzat jelentősen meg
nyirbálta a haditengerészet költségvetését és ez ellen Károly főherceg sem tudott semmit 

29 Az olasz tisztek kérvénye Ferenc császárhoz 1809. november 17. In: Khuepach 1802-1814. 403. o. A 
tisztek kérték a császárt, hogy ne kerüljenek szárazföldi szolgálatba, mert nem tudnak németül. 

30 Solcher, Peter. Geschichte der k. k. Marinekollegium. Póla, 1902. (a továbbiakban: Solcher) 8. o. 
31 Khuepach 1802-1814. 292-309. o. 
32 Solcher: i. m. 38. o., Basch-Ritter: i. m. 45. o. valamint Khuepach 1802-1814. 88. o. 
^Khuepach 1802-1814. 44-48. o. 
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tenni. A pénzügyi vezetés úgy gondolta, a flotta egyetlen feladata a partvédelem (ez még 
sokszor visszaköszön majd a következő évtizedekben); a kereskedelem védelme, főként 
pedig a más hadiflottákkal való megütközés képessége és az ahhoz szükséges méretű 
haditengerészet már fölösleges luxus Ausztria számára. 1803 őszén az aktív tisztikar lét
számát a felére kellett csökkenteni és két hajót le kellett szerelni35. 

Bár a pénzügyi kormányzat elgáncsolta a haditengerészet nagyobb mérvű fejlesztését, 
mégis egyre több hajót állítottak szolgálatba, 1805 végén már egy korvett és négy brigg36 

alkotta a flotta gerincét. Papíron ugyan rendelkezett a flotta még három fregattal is, bár 
csak kettő volt használható állapotban, de az újra kitört háború ellenére sem fegyverezték 
fel egyiket sem. 

Károly főherceg ugyan nem tudta megakadályozni a pénzügyi elvonásokat, miniszter
sége alatt mégis jelentős változások történtek a haditengerészetben. Ő szervezte meg a 
flotta adminisztrációját és nagy érdeme, hogy a vezető posztokra hozzáértő szakembere
ket állított. Legmaradandóbb alkotása a flotta 1803-ban bevezetett szolgálati szabályzata 
volt, mely közel fél évszázadig maradt érvényben. A haditengerészetnek Károly főherceg 
távozása után hosszú ideig nem akadt még egy ilyen befolyásos támogatója. 

1805 szeptemberében Ausztria, Károly főherceg tiltakozása ellenére, belépett a har
madik koalíciós háborúba. A háború a haditengerészetet teljesen felkészületlenül érte, rá
adásul L'Espine-t Bécsbe rendelték a távozó Crenneville helyére, a parancsnokságot 
ideiglenesen egy velencei arisztokratára, Silvestro Dandolóra37 bízták. Károly főherceg 
minisztersége is véget ért, az itáliai seregek főparancsnoka lett, a miniszteri poszt pedig 
megszűnt. 

Mack ulmi veresége után Ausztria kiürítette Velencét, a flotta új központja Zengg lett, 
Marokkóból pedig visszarendelték a két brigget. Mindezek már csak az utolsó pillanat
ban tett kétségbeesett lépések voltak, Napóleon austerlitzi győzelme (1805. december 
12.) eldöntötte a háború kimenetelét. A pozsonyi békében (1805. december 26.) Ausztria 
elvesztette Velencét, Dalmáciát és Isztriát, vissza kellett adnia minden velencei szárma
zású hadihajóját és a velencei tiszteknek az Itáliai Királyság szolgálatába kellett állniuk. 

1806-ban alakult meg L'Espine parancsnoksága alatt a „második trieszti haditengeré
szet", 29 hajóval és 29 fős tisztikarral38. Trieszt is elvesztette kereskedelmi flottájának 
zömét, mivel a velencei kereskedők ismét Velencében regisztráltatták hajóikat; 1806-ra 

35Gróf Zichy Károly pénzügyminiszter Károly főhercegnek 1803. szeptember 28-án In: Khuepach 1802-
1814. 64-70. o. 

36Khuepach 1802-1814. 343. o. Ezek a briggek jóval gyengébb fegyverzetűek voltak, mint a haditengeré
szet 1815 után felszerelt hadibriggjei, általában 6-8 db 6 fontos ágyúval rendelkeztek, szemben a későbbi ha
jók 12-16 db 12-18 fontos karronádjaival. 

Silvestro Dandolo gróf (1766-1847) velencei arisztokrata családból származott, 900 évre vezette vissza 
családfáját. A Dandolo család négy dózsét adott Velencének, valamint a lepantói csata egyik tengernagyát, 
emiatt a flotta leggőgösebb tisztjeként ismerték. 1782-ben lépett a velencei haditengerészet szolgálatába, 21 
évesen már egy fregatt parancsnoka volt. 1800-1806 között osztrák szolgálatban állt, 1805 augusztus
decemberben a flotta ideiglenes parancsnoka. 1806-1814-ben az Itáliai Királyság szolgálatában állt, 1814 után 
ismét a cs. kir. flottához került. 1823-ban a nápolyi hajóraj, 1826-1829-ben a Levante-flottilla parancsnoka. 
1829-ben ellentengernaggyá, 1836-ban altengemaggy^ léptették elő. 1847 október-novemberében, haláláig, 
ismét a flotta ideiglenes főparancsnoka. 

38 Khuepach 1802-1814. 176. o., 396. o. 
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az 537 hajóból 62 maradt39. Az új külügyminiszter, Stadion gróf úgy vélte, az adott kö
rülmények között semmi szükség sincsen a flotta méretének növelésére. A tisztikar lét
száma azonban így is hamarosan ötven fölé nőtt, hogy el tudja látni a legszükségesebb 
szolgálatokat. A hiányzó embereket a szárazföldi hadseregből átirányított tisztekkel, fő
ként hidászokkal pótolták40. 

Rövid, hároméves története alatt a „második trieszti haditengerészet" egyszer vett 
részt akcióban, a franciák oldalán, de harcot akkor sem látott. Az angolokkal szövetséges 
oroszok megszállták Cattarót, ami a béke értelmében a franciákat illette, ezért Napóleon 
kötelezte az osztrákokat, hogy foglalják el a számára. L'Espine felvonult néhány hajóval 
és 2300 katonával, de az orosz túlerő láttán nem bocsátkozott harcba. Végül Cattaro a 
tilsiti francia-orosz békekötés után, 1807-ben került francia kézre. 

A franciákkal kötött béke véget vetett az oroszok földközi-tengeri hatalmi vágyainak; 
az angolok nem engedték haza az orosz hadihajókat sem a Dardanellákon, sem a Balti
tengeren keresztül, hanem internálták azokat. Hat orosz hadihajó41 a zárlat elől Triesztbe 
futott be, s ott nyomasztó erőfölényükkel megbénították az osztrák haditengerészetet. 

Az első spanyolországi francia fiaskók után Ausztria 1809 áprilisában hadat üzent 
Franciaországnak. Károly főherceg németországi kudarcai után, május 17-én, még az an
gol flotta megérkezése előtt, ki kellett üríteni a tengerparti területeket. Júniusban ugyan 
megérkeztek Hargood commodore hajói az Adriára és fel-alá cirkáltak Velence meg Tri
eszt között, hogy a tenger felől támogassanak egy osztrák támadást. A támadás végül el
maradt, amiért Hargood a francia L'Espine-t okolta. 

A háború Wagramnál (1809. július 5-6.) Ausztria számára véget ért, a schönbrunni 
békében (1809. október 14.) elvesztette összes tengerparti területét. A tengerészgyalog
ság és a tüzérség minden mozdítható felszerelésével Zágrábba vonult, a hajóépítő mun
kások és mérnökök pedig Pestre települtek. A flotta hajóit különböző kereskedőknek ad
ták el, a legénységet pedig kétheti zsolddal szélnek eresztették. A tisztikar 90 %-át, 45 
embert, némi huzavona után a hadsereg december folyamán átvette42. Ezek az emberek 
alkották az új flotta tisztikarának magvát, mikor Ausztria 1814-ben visszatért a tengerre. 

1797-1809 között a császári-királyi haditengerészet túlságosan gyenge volt ahhoz, 
hogy fő feladatát, a kereskedelem védelmét ellásthassa, és ez elsősorban nem objektív 
nehézségeknek, hanem a bécsi vezetés elhibázott politikájának volt köszönhető. Károly 
főherceg és L'Espine alatt ugyan a haditengerészet fejlődésnek indult, de túl kevés idő 
adatott a számukra, és túl erős volt Bécsben a flotta ellenzéke, ezért a flotta megerősíté
sére irányuló kísérletek rendre elbuktak. 

^ Khuepach 1802-1814. 181-182. o. 
40 Khuepach 1802-1814. 197-198. o. 
41 Négy sorhajó, egy fregatt, egy korvett. 
" Sondhaus: 22. o. 
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A velencei örökség, 1814 

Napóleon 1812-es oroszországi kudarca után gyorsan megszületett az újabb franciael
lenes szövetség (a 6. koalíció), melynek 1813. október 16-19-én Lipcse mellett sikerült 
döntő vereséget mérnie a franciákra, és ez a Francia Császárság szatellitállamai, így az 
Itáliai Királyság számára is a véget jelentette. 

Ausztria az angol flotta segítségével még október végén visszafoglalta Triesztet, 
1814. április 22-én pedig az osztrákok, a lakosság éljenzése közepette, bevonultak Ve
lencébe is. A kezdeti félelmek, hogy az angolok ráteszik a kezüket az egész velencei 
flottára43, nem igazolódtak be, a flotta Ausztria tulajdonába került. Ezek a hajók, vala
mint az Arzenál, ahol 1850-ig minden osztrák hadihajó épült, alkották az 1848-1849-ig 
meghatározó velencei örökség egyik részét. Az örökség másik része az egykori velencei 
tisztikar volt, mely 1848-ig a tisztek több mint 60%-át adta. 

1797-tel ellentétben, a hajók minősége semmi kívánnivalót sem hagyott maga után, a 
franciák által korszerűsített flotta csupa új, vagy építés alatt álló egységből állt, gerincét 
10 sorhajó, 8 fregatt és 14 brigg44 alkotta. Természetesen ez a flotta túlságosan nagy volt 
Ausztria igényeihez és pénzügyi lehetőségeihez képest, különösen, hogy a hajók jelentős 
hányada még sólyán állt, ezért, amikor a Bécsi Kongresszus formálisan is Ausztriának 
ítélte Velencét és Dalmáciát, azonnal megkezdődtek a viták a flotta jövendőjéről, legfő
képpen leendő méretéről. 

A flotta szükségességét senki sem vitatta, mert immár mindenki belátta, hogy szükség 
van hadihajókra a különböző tengerparti területek közötti kapcsolat fenntartására és a ke
reskedelem megvédelmezésére. Annál inkább vita tárgyát képezte a flotta mérete, vagyis 
inkább ami ezzel szorosan összefügg, a flottára költendő összegek nagysága. A minél ki
sebb - és olcsóbb - flotta két fő szószólója Stadion pénzügyminiszter és Metternich kül
ügyminiszter volt. Metternich úgy gondolta, Anglia a Jón-szigetek feletti protektorátussal 
stratégiailag uralja az Adriát és mint szövetséges, megvédelmezi Ausztria érdekeit és ke
reskedelmét a tengeren. Úgy vélte, fölösleges nagyobb flottát fenntartani, mert egy újabb 
európai háborúban Anglia nem maradna semleges, és abban az esetben, ha Ausztria 
Angliával szövetségben lépne hadba, elegendő lenne az angol flotta ereje, ha pedig Ang
lia ellen, akkor úgy sincs semmi esélye a tengeren45. A metternichi elgondolás gyorsan 
győzedelmedeskedett és a fő probléma hamarosan a nagyobb hajók eladásának a kérdése 
lett. 

1815-ben a Haditanács kirendelt bizottsága egy 3 fregattból és 3 briggből álló flotta 
felállítását javasolta, az Arzenált pedig, melynek kapacitására a továbbiakban nem lett 
volna szükség, mert a flottafejlesztés feleslegesnek ítéltetett, kereskedelmi hajókat építő 
műhellyé tanácsolta átalakítani, egyes épületeiből pedig hivatalokat kívánt kialakítani46. 
1816 elején az uralkodó, aki pedig 1815-ben és 1817-ben is meglátogatta a flottát, de 
lelkesedése csak szalmalángnak bizonyult, a hajóállományt 5 briggre akarta csökkente-

Sondhaus: 41.0. 
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ni47. A Haditanács új elnökének, Schwarzenberg hercegnek a közbenjárására 1817-ben új 
keretszám született: 2 fregatt és 8 brigg48. Schwarzenberg, mint Károly főherceg annak 
idején, a flotta és a hadsereg megerősítéséért szállt síkra, de korai, 1820-as halála meg
akadályozta tervei véghezvitelében. Utódai nem osztották nézeteit az erős haditengeré
szetről és a flottának 1848-ig szinte minden évben meg kellett küzdenie a szolgálatban 
tartható nagyobb egységek számát csökkenteni kívánó kezdeményezések ellen. 

1815 után Metternich azon fáradozott, hogy a fölöslegessé vált nagyobb hajókat, fő
ként a sorhajókat, eladja. A kisebb hajókat hamar megvették a helyi kereskedők, de a 
nagy egységeknek már nem volt egyszerű gazdát találni. Még 1814-ben Dániának próbál
tak készpénz és 3 000 ló fejében négy hajót49 eladni, sikertelenül. Később politikai 
problémák merültek fel: felajánlottak hajókat Spanyolországnak, Portugáliának, Toszká-
nának, Egyiptomnak, de üzlet sohasem jött létre, főként, mert az adott országokban for
radalmi mozgalmak bontakoztak ki, és Metternich rettegett attól, hogy az Ausztria által 
eladott hajók esetleg forradalmárok kezébe kerülnek50. Végül az eladatlan hajókat a 20-
as - 30-as évek folyamán mind lebontották. 

A császári-királyi haditengerészet legfontosabb feladata 1814-1848 között továbbra is 
a part és a kereskedelem védelme maradt. Az ellenfél flottájával való megütközést egy 
esetleges háború folyamán - amely végső soron egy hadiflotta fő hivatása - már nem 
tartották feladatának, de ehhez nem is volt megfelelő ereje, hiszen a potenciális ellenfél
nek számító nápolyi és szard flotta külön-külön is erősebb volt nála ebben az időszak
ban51. 

A velencei örökség másik, markánsan meghatározó része a velenceiek dominanciája 
volt a tisztikarban. A haditengerészet vezényleti nyelve az olasz volt, és ez volt a hadi
tengerészeti akadémia tanítási nyelve is. A tisztek 60-70 %-a velencei52 volt és ezt az 
arányukat meg is tartották mindvégig, miközben a tisztikar létszáma tendenciaszerű nö
vekedést mutatott53. Néhány tucat velencei tiszti dinasztia tartotta szilárdan a kezében 
ezeket a helyeket, a foglalkozásuk apáról-fiúra szállt, amit jelentősen megkönnyített az, 
hogy gyermekeik felvételi nélkül kerültek be az akadémiára. A tisztikar így meg tudta 
tartani zárt, kasztszerű jellegét, mert az akadémia kb. 20 fős évfolyamait ezek a gyerekek 
nagyobbrészt be is töltötték54. A második legnagyobb csoportot ebben az időszakban a 
délszlávok alkották, 18-20 %-os arányukkal, a harmadikat az osztrák-németek 5-15 %-
kai; számarányuk az időszak alatt folyamatosan emelkedett. A haditengerészet száraz
földi alakulatainál (tengerészgyalogság, tüzérség, az Arzenál személyzete és hivatalno-

4 / Khuepach-Bayer 1814-1847. 66-67. o. 
48 Khuepach-Bayer 1814-1847. 68-70. o. 
49 Khuepach-Bayer 1814-1847. 61. o. 

Sondhaus: i. m. 46. o. 
Randaccio, Carlo: Le marinerie militari italiane nei tempi moderni. Torino, 1864. (a továbbiakban: 

Randaccio) 80-157. o. 
, : Schematismus für das k. k. Heer und für die k. k. Kriegsmarine für 1817 (a továbbiakban: 

Schematismus a megfelelő évszámmal) 497-505. o. 
53 1817-ben a tisztikar létszáma 96 fő volt, 1848 februárjában pedig 153. Schematismus 1817. 497-505. 

o.; Schematismus 1848. .408-411. o. 
54 Salcher: i. m. 34. o. 
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kai) az olaszok aránya még magasabb volt, akár 80-90 % is55. Sok jel arra mutat, hogy a 
30-as évektől egyre jelentősebb nemzeti kötődést vizsgálva a mérleg még inkább olaszok 
felé billent: sok horvát nevű emberről kiderült, hogy az olasz üggyel szimpatizál, illetve 
1848-ban nyíltan a velencei forradalom mellé állt56. 

Az olasz és délszláv tisztek lojalitása tekintetében az osztrák vezetésnek nem voltak 
illúziói, de arroganciájával maga is sokat tett az olaszok Habsburg hűségről való letéríté-
séért. 1817-ben a tisztikar kevesebb mint egynegyedét alkották a „második trieszti hadi
tengerészet" volt tisztjei57, a többiek legalább egy - nem osztrák - haditengerészetben 
szolgáltak már, volt, aki az 1797 előtti velencei flottánál kezdte, majd 1806-ig az oszt
rákban szolgált, azután az Itáliai Királyságéban, végül 1814-ben visszatért osztrák hadi
tengerészetbe. Az egykori „trieszti" tisztek, kisebbségben voltak, és képzettségben alul
maradtak a velenceiekkel szemben, mégis ők kaptak meg minden fontosabb pozíciót, 
rangidősnek számítottak és könnyebben léptették előre őket, ráadásul arrogánsan visel
kedtek az „áruló" velenceiekkel szemben, akik pedig igazán nem tehettek arról, hogy 
1806-ban belépni kényszerültek Napóleon itáliai haditengerészetébe. Ennek az ellensé
geskedésnek köszönhetően az első időkben a tisztikaron belüli választóvonalak nem a 
nemzetiségek, hanem az ex-trieszti és az ex-velencei csoportok között húzódtak58. 

Bár a velenceiek közül sokan nem egy haditengerészetet kiszolgáltak, mégsem lehet 
őket köpönyegforgatóknak nevezni, sokkal inkább a hivatásuknak élő embereknek, akik 
csak tengerésztisztként tudták elképzelni az életüket, és ez ott és akkor csak az osztrák 
haditengerészet kötelékében volt lehetséges. Tették ezt olyan szégyenletesen alacsony fi
zetés mellett is, hogy sokan közülük csempészni kényszerültek; igaz, efelett a hatóságok 
gyakran szemet hunytak59. 

Akármennyire is kételkedtek az osztrákok a velenceiek hűségében, azok első generá
ciója végig tisztességgel szolgálta Ausztriát. Ez a korosztály még immunis volt a nacio
nalizmussal szemben. Az olasz nacionalista eszmék a 30-as években kezdtek terjedni a 
fiatal tisztek között. A legsúlyosabb válság 1848 előtt a Bandiéra fivérek 1844-es dezer-
tálása volt, mely már előrevetette az 1848-as katasztrófa árnyékát, amikor a tisztikar leg
nagyobb része a velencei forradalom mellé állt. 

Az első magyar tisztek 1824-től kerültek a haditengerészethez, számuk azonban 
mindvégig csekély maradt. A tengerésztisztek között 1848-ban 4-5 fő, a flotta szárazföldi 
alakulataiban szolgálókkal együtt is legfeljebb egy tucat akadt, akik 1848-ban mind kitar
tottak Ausztria mellett60. Közülük a legismertebb Gyújtó Károly, a flotta történetében az 

55 Schematismus 1817. 497-505. o.; Schematismus 1848. 411-417. o. 
56 Az 1844-ben dezertáló mazzinista Emilio Bandierát egy Gelčic nevű kereskedelmi kapitány segítette a 

szökésben. A szláv tisztek több mint 70 %-a 1848-ban velencei szolgálatba állt. Benko 1848-1849. függ. 7-67. 
o.; Schematismus 1848. 408-417. o. 

57 Khuepach 1802-1814. 397-398. o. és Khuepach-Bayer 1814-1847. 281-282. o. 
Sondhaus: i. m. 38. o. 

59 Sondhaus: i. m. 69-70. o. 
60 Benko 1848-1849. függ. 9-32. o. 
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egyik legnagyobb karriert befutott magyar volt61. Magyar legénység 1867-ig nem szolgált 
a flottában. 

Ebben a korszakban Ausztria hallgatólagosan elismerte, hogy az olasz a birodalom fő, 
hajózással foglalkozó népe, ám az olasz nacionalizmus terjedése veszélyessé tette számá
ra az „olasz" haditengerészetet. Mégsem erősítettek meg kellően a nem-olasz elemet a 
haditengerészetben, amiért aztán Ausztria, 1848-ban, súlyos árat fizetett. 

Fejlődés és stagnálás, 1814-1847 

1815 után harminchárom többé-kevésbé békés esztendő köszöntött a Habsburg biro
dalomra és a császári-királyi haditengerészetre. Ezen időszak alatt a flotta nagy lépést lé
pett előre az 1809 előtti helyzethez képest: már nem csak partvédelemre volt alkalmas, 
hanem megnövelt méretének és nagyobb hajóinak köszönhetően az 1820-as évek elejétől 
eredményesen meg tudta védeni a kereskedelmi hajózást is. Minden erősödése ellenére 
azonban továbbra is képtelen volt eredményesen felvenni a harcot egy másik hadiflottá
val, így ekkor sem érte el egy gyenge másodrendű haditengerészet színvonalát. 

A velencei haditengerészet osztrákká alakítását még L'Espine kezdte el 1814 tava
szán, amikor a velencei tiszteket fizetés és nyugdíj ígéretével megnyerte Ausztriának. 
Hamarosan távoznia kellett azonban, mert a briteknek fenntartásaik voltak személyével 
kapcsolatban62. Helyére 1814 nyarán a brit diplomácia által favorizált August de 
Conninck63 vezérőrnagy, a trieszti tengerészet veteránja került, aki 1824-ig maradt e 
poszton. 

A kalózkodás elleni harc 1815 után ismét a legfontosabb feladata lett a flottának, de a 
bécsi vezetés úgy vélte, ezt a terhet az angol flotta leveszi a válláról. Erről azonban a 
barbareszk kalózok nem vettek tudomást és eredményesen fosztogatták az osztrák hajó
kat. A veszteségek ellenére Ausztria 1816-ban, a túl magas költségek miatt, visszautasí
totta a részvételt Tripoli blokádjában.64 Ebben az esztendőben a flotta jövője is kétséges 
volt és csak Schwarzenberg herceg közbelépése mentette meg a jövő számára. A keres
kedelem szerencséjére a britek tripoli akciója eredményes volt és átmenetileg csökkent a 
kalózok száma, de az is megmutatkozott, hogy hiú ábránd az Adrián a brit flotta segítsé-

Sepsimartonosi Gyújtó Károly (1803-1885) az erdélyi Parajdon született, 1818-ban került a hidászaka
démiára. 1824-ben átjelentkezett a haditengerészethez, ahol 1843-ban érte el a sorhajóhadnagyi rangot. Gyújtó 
1848-ban az ELISABETTA goélette parancsnoka volt, majd 1849 elején, már korvettkapitányként, Alexandri
ában tárgyalt török hadihajók esetleges megvételéről. 1849 végén sorhajókapitány és a velencei kikötő pa
rancsnoka lett. 1856-ban ellentengernagynak nevezték ki, 1857-ben ő volt az aktív hajóraj parancsnoka. 

" Úgy tűnik, a brit flotta admirálisai mind osztották Nelson nézeteit a franciákról, aki a következő elvet 
vallotta: „Gyűlöld a franciákat mint az ördögöket!" 

August de Conninck (1761-1844) flamand származású volt, 1786-ban állt az osztrák haditengerészet 
szolgálatába a LE JUSTE kutter másodtisztjeként. 1798-ban őrnaggyá, 1810-ben ezredessé léptették elő. 1814 
júliusa és 1824 márciusa között a haditengerészet parancsnoka volt. 1824-ben vezérőrnaggyá léptették elő, 
majd nyugalomba vonult és haláláig Padovában élt. 

Ferenc Metternichnek 1816. március 25. In: Helfert, Joseph Alexander. Kaiser Franz I. von Österreich 
und die Stiftung des lombardo-venetianischen Königreichs. Innsbruck, 1901. 411. o. A részvétel többe került 
volna, mint a flotta egy évi költségvetése. 
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gében reménykedni. Erélyesebb osztrák fellépésre azonban csak a görög szabadságharc 
alatt került sor. 

1817-re a flotta sorsa rendeződött, ekkor szerelték fel a es. kir. haditengerészet első 
fregattjait, a 44 ágyús AUSTRIÁt és az AUGUSTÁt65. Az első tengerentúli útra is ebben 
az évben került sor, amikor ez a két fregatt vitte Brazíliába Ferenc császár leányát, 
Leopoldine-t, Dom Pedro, a későbbi brazil császár menyasszonyát66. A vállalkozás pa
rancsnokává a legtehetségesebbnek tartott velencei tisztet, Pasquaglio sorhajókapitányt 
nevezték ki. A haditengerészet korabeli viszonyait jól jellemzi, hogy az óceáni átkeléshez 
szükséges műszereket úgy kellett összekoldulni: Conninck a saját szextánsát adta köl
csön, s mivel a flotta egyetlen kronométerét nem vihették magukkal, Gibraltárban kellett 
vásárolni egyet az angoloktól67. 

1820-ban a haditengerészet kereskedelmi expedíciót indított Kínába a lefegyverzett 
CAROLINA fregattal. Parancsnoka az első német nemzetiségű kapitány, Seraphin von 
Pöltl lett. Az út kereskedelmi szempontból sikeres volt, bár Kantonban akadt egy kis ne
hézségük a kínai hatóságokkal68. Annál borzalmasabb volt a visszatérés: a legénység fele, 
köztük a kapitány, meghalt kolerában. E két út alkalmával jelent meg az ausztriai hadi
tengerészet lobogója először távoli vizeken. Ezek a főleg zászlófelmutató vállalkozások 
az 1830-as évektől megszaporodtak és a flotta életének mindennapos részeivé váltak. 

1820-ban a haditengerészet átvette a rendszeres postajáratot Trieszt és Korfu között. 
A döntésnek elég prózai oka volt: kevesebbe került így, mintha a fegyvertelen postahajó 
számára biztonságossá tették volna az Adria déli részét. 

1820-182l-ben jelentős próbatétel elé nézett a cs. kir. haditengerészet: Nápolyban, 
majd Piemontban forradalom tört ki, melyek leverésében a flottának is részt kellett ven
nie. A troppaui, majd a laibachi kongresszuson Ausztria elhatározta, hogy fegyveres erő
vel állítja vissza a régi rendet. 

A haditengerészet számára rosszul kezdődött az 182l-es év: Pasquaglio hajóraj
parancsnoki kinevezése után nem sokkal meghalt. Utóda - és a Nápoly ellen vezetett 
flotta parancsnoka - Amilcaro Paulucci vezérőrnagy lett. Miután februárban megindult 
az osztrák támadás a szárazföldön Nápoly ellen, Paulucci is elindult 2 fregattjával, 4 
briggjével és néhány sónerével, reménykedve, hogy nem ütközik a jóval erősebb nápolyi 
flottába69. 

E hajók voltak a cs. kir. haditengerészet következő két évtizede alapvető fregatt-típusának első példá
nyai. Tonnatartalmuk 1070 t volt, főfedélzetükön 26 db 18 fontos ágyút, felső fedélzetükön 18 db 36 fontos 
karronádot hordoztak, legénységük 300 fő volt. Egy 44 ágyús fregatt 350 000 Ft-ba került. 

66 A fregattok valójában csak Portugáliáig vitték a főhercegnőt, aki ott átszállt egy kényelmesebb portugál 
sorhajóra, a két osztrák hajó ezután csak díszkíséretet adott Brazíliáig. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
az elég rossz állapotú fregattokat az osztrák vezetés már nem akarta hazahozni, hanem el akarták adni a portu
gáloknak, akik viszont nem voltak hajlandók azokat megvenni. Miközben a huzavona zajlott, az osztrák ten
gerészeknek elfogyott a pénzük, és szabályosan éheztek. Végül Bécsből pénzt utaltak át az osztrák konzulátus
ra, amiből fel tudták szerelni a hajókat a hazaútra, és végül a két fregatt visszatért. 

67 Mayer, Horst-Winkler, Dieter: Als Österreich die Welt entdeckte. Wien, 1995. 14. o. 
68 Körner, Karl Klaus: Die KAROLINA 1808-1832: Schicksal und Rekonstruktion. In: Marine - Gestern, 

Heute (a továbbiakban: MGH) 1986./1-4. 58-60. o. Kantonban a kínai hatóságok nem engedélyezték a hajó 
kikötését, mert nem ismerték el a piros-fehér-piros zászlót, csak a sárga kétfejű sasost. Pöltl végül fekete kétfe
jű sast varratott a zászlóra, és ezután a hajó már kiköthetett. 

69 A nápolyi flotta gerincét ekkor egy 74 ágyús sorhajó és két fregatt alkotta. 
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Időközben a nápolyiaknak le kellett verniük a Szicíliában lábra kapott függetlenségi 
mozgalmat, s a csapatokat a flotta szállította át a szigetre, de amint elfojtották a felkelést, 
egy sorhajót és egy fregattot az Adriára küldtek. Paulucci ennek hallatán kénytelen volt 
horgonyt vetni Lissa szigeténél, ahol a nápolyiak blokád alá vették. Paulucci tárgyalá
sokba bocsátkozott a nápolyi parancsnokkal, Correale báróval. Hamarosan kiderült, a 
nápolyiaknak nem áll szándékukban támadni, mivel a tengernagynak két ellentétes pa
rancsa volt, egyik a nápolyi kormánytól, a másik az elmenekült királytól, ezért inkább vá
rakozó álláspontra helyezkedett. 

Amint megérkeztek az első hírek Lissából, Bécsben újabb flotta felszerelése mellett 
döntöttek, és elhatározták néhány sorhajó felfegyverzését is. A szárazföldön azonban 
március elején sikerült döntő vereséget mérni a nápolyi Pépe tábornokra, két hét múlva 
pedig elesett maga Nápoly is, melynek hallatán Correale feloldotta a blokádot. A forrada
lom leverése után 1826-ig egy osztrák hajóraj a nápolyi vizeken maradt. 

Még le sem verték teljesen a nápolyi forradalmat, amikor március 10-én újabb forra
dalom, a piemonti ejtette pánikba Bécset. A piemonti flotta gyengébb volt ugyan, mint a 
nápolyi70, de így is erősebb mint az osztrák, ezért a sorhajók felszerelése továbbra is na
pirenden maradt. A piemonti forradalom gyors leverése után azonban a Haditanács arra a 
következtetésre jutott, hogy szükségtelen a flotta fejlesztése71. 

A nápolyi és a piemonti forradalom több fontos tanulsággal is szolgált. Elsősorban 
megbukott Metternich elmélete az európai háborúról, ugyanis Nagy-Britannia az egész 
konfliktus során semleges maradt. Világossá vált, hogy a gyönge osztrák flotta nem ké
pes garantálni a Habsburg birodalom tengerpartjának biztonságát egy nápolyi, még ke
vésbé egy egyesült nápolyi-piemonti támadás esetén, és hasonló összeütközés esetén jó
val erősebb flottára lenne szükség. Bécsben mégsem vonták le a szükséges következte
téseket, mert a baráti rezsimek gyors restaurálása elaltatott minden félelmet. 

Éppen csak sikerült Itáliában helyreállítani a rendet, és alig kezdett kikászálódni a 
tengeri kereskedelem a napóleoni háborúk utáni válságból, amikor kitört a görög szabad
ságharc. Metternich rettegett ugyan attól, hogy a Balkánon összeomlik a török uralom, de 
Ausztria egyedül túl gyenge volt ahhoz, hogy - az erős európai filhellénizmus légkörében 
- bármit is tehessen a görögök ellen. A szárazföldön nem volt lehetőség a beavatkozásra, 
de a tengeren cselekedni kellett, mert a görögök kalózkodásból finanszírozták a harcukat, 
és a különböző kalózok a Levante minden szegletéből áramlottak a görög zászló alá, ahol 
azután „szabadsághősként" fosztogatták a kereskedelmi hajókat. 

Metternich hadihajók küldését határozta el a levantei vizekre, hogy megvédjék az 
osztrák hajózást. 1821 júliusában alakult meg a Levante-hajóraj a LIPSIA fregattból, 2 
briggből és 1 sónerből, 1822-ben csatlakozott hozzájuk az AUSTRIA fregatt, még 2 
brigg és 1 sóner. 1825-ben felvette a Levante-flottilla nevet, és 1826-27-ben érte el leg
nagyobb méretét, amikor 22 hajóból állt. A törökök az osztrákok rendelkezésére bocsá
tották Szmirna kikötőjét, hogy megkönnyítsék a görög kalózok elleni működésüket. A 
Levante-hajóraj, majd flottilla hajói számos eredményes ütközetet vívtak görög kalózha-

A piemonti flotta két 60 ágyús fregattból, két korvettből és négy briggből állt. 
Sondhaus: i. m. 68. o. 
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jókkal, és így sikerült viszonylag elfogadható szintre visszaszorítani az osztrák hajókat 
ért támadások számát72. 

1822-ben, a görög felkelés nyomán megszaporodtak a flotta feladatai, ezért az év vé
gén a Haditanács inspekciós útra küldte az időközben altábornaggyá kinevezett 
Crenneville-t. A hajók állapotát tekintve a flotta ekkor krízishelyzetben volt, a briggek 
száma 5-re csökkent, a fregattok pedig a szétesés határán állottak. Crenneville jelentésé
ben 8 fregattból álló flotta felállítását javasolta, melyek közül 4 sorhajókból átalakított 56 
ágyús nehézfregatt lett volna. Indoklásában az osztrák kereskedelmi tengerészetet 1798-
1805 között ért több milliós károkra, és egy jövőbeli francia-osztrák háború veszélyére 
hivatkozott. Ferenc császár és Bellegarde - a Haditanács elnöke - elvetette a javaslatot, 
mivel úgy vélték, egy esetleges francia háború esetén Anglia ismét hadba szállna a fran
ciák ellen73. Bár a 8 fregatt felszerelése kudarcba fúlt, mégis történtek lépések az elöre
gedett hajók felváltására. Szolgálatba állítottak egy új 44 ágyús fregattot, az EBE-t, és a 
régi fregattok selejtezésével egyidőbeh, az 1820-as évek közepén, nehézfregattá alakítot
tak két sorhajót, a BELLOŇÁt és az ITALIANÓt74. 

1824-ben az új parancsnoknak, Pauluccinak köszönhetően a haditengerészet szerveze
tében jelentős változások következtek be.75 Paulucci 1823-ban tért vissza két év hajóraj
parancsnokság után a Haditanács mellé. Remek diplomáciai érzékét kihasználva kettős 
kampányba kezdett: le akarta váltani a tehetetlennek bizonyuló Conninckot, és függet
leníteni akarta a haditengerészetet, amely addig formailag a velencei hadsereg padovai 
parancsnoksága alá tartozott. 1824-re mindkét célját sikerült elérnie, ő lett Conninck 
utódja, és létrejött a közvetlenül a Haditanács alá tartozó haditengerészet, melynek pa
rancsnoksága (Marinekommando) főparancsnoksággá (Marine-Ober-Kommando) válto
zott. A flotta költségvetése viszont továbbra is az 1817-es szinten (1,2 millió Ft) ma
radt76. A birodalom tengerpartját három kerületre osztották, az első központja, egyben a 
főparancsnokság székhelye Velence, az isztriai kerületé Trieszt, a dalmáciaié pedig Zára 
lett. 

Amilcaro Paulucci márki a cs. (és) kir. haditengerészet történetében rekord ideig, húsz 
évig volt főparancsnok. Modenái születése miatt a velenceiek szemében szinte ugyan-

72 1822 novemberében a LIPSIA fregatt visszaszerzett egy elfogott kereskedelmi hajót. 1824 novemberé
ben az ARETUSA goélette elsüllyesztett egy görög kalózhajót. A CAROLINA korvett 1826 szeptemberében, 
az ELISABETTA goélette 1827 augusztusában süllyesztett el egy-egy kalózhajót. 1827 novemberében a 
SOFIA goélette két kalózhajóval ütközött meg, az egyiket elsüllyesztette, a másik elmenekült. 

Sondhaus: i. m. 64-66. o. 
74 74 ágyús sorhajók nehézfregattá alakítását az angolok kezdték meg az 1810-es években, ellensúlyozan

dó a nagy amerikai fregattokat, de az átalakított hajók nem váltak be. Howard, Frank: Segel-Kriegsschiffe 
1400-1860. München, 1989. 250. o. A BELLONÁt 56 ágyúval látták el, ez volt a haditengerészet első, 30 
fontos ágyúkkal ellátott hajója. Az ITALIANO felfegyverzése sosem történt meg, pályafutását célhajóként vé
gezte. 

75 Amilcaro Paulucci delle Roncole márki (1773-1845) Modenában született, 1787-1799 között a nápolyi 
haditengerészetben szolgált, ahol fregatikapitányi rangot ért el. 1800-1808 között az olasz hadseregben szol
gált ezredesként, majd 1812-ig angol hadifogságban volt. 1814 júliusában, vezérőrnagyként, osztrák szolgá
latba lépett. 1815-1818 között Csehországban szolgált, 1818-1821 között a Haditanács mellett működött, 
1821-1823 között a nápolyi-hajóraj parancsnoka volt. 1824 márciusától 1844 augusztusáig a haditengerészet 
főparancsnoka. 1844-ben a Bandiera-ügy miatt nyugdíjazták. 

76 Khuepach-Bayer 1814-1847. 77-79, 300. o. 
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olyan idegennek számított mint a flamand Conninck, de mivel nem tartozott a trieszti 
haditengerészet tisztjei közé, jótékony hatással volt a velencei-trieszti ellenségeskedésre, 
mely az 1820-as évek végére szűnt meg, főként azért, mert a legtöbb érintett nyugalomba 
vonult. Helyette a harmincas évek közepétől az olasz nacionalizmus - Ausztria szemszö
géből sokkal súlyosabb - problémája kezdett körvonalazódni. 

A flotta méretének kereteit kezdetben Paulucci sem tudta kitágítani, az 5 fregattból 
álló flottára vonatkozó terveit elvetették, de 1825-ben sikerült engedélyeztetnie 2 brigg 
építését, mert ezekből az engedélyezett 8 helyett csak 5-tel rendelkezett a haditengeré
szet. Sikeresebb volt a tisztikar létszámának a növelésében, 1826-27-ben a kereskedelmi 
tengerészeiből toboroztak újabb tiszteket77. 

1827. október 20. után, mikor az egyesült angol-francia-orosz flotta Navarinónál 
tönkreverte a törököket, a görög kérdés rendezése már nem váratott sokat magára. 
Ausztria közvetlenül egyik fél oldalán sem avatkozott be a háborúba, csak azon hajókkal 
szemben lépett fel, amelyek görög zászló alatt fosztogattak. A legsúlyosabb osztrák
görög összecsapásra három hónappal Navarino előtt került sor, amikor görög hajók 
zsákmányul ejtettek négy osztrák kereskedelmi hajót és Spezzia kikötőjébe vitték azokat. 
Dandolo, a Levante-flottilla parancsnoka 7 hadihajóval jelent meg a kikötő előtt és visz-
szakövetelte az osztrák hajókat, majd a nemleges válasz után behatolt a kikötőbe, és 
szétlőtte a várost. 

Miután Oroszország 1828-ban megtámadta Törökországot, 1829-ben megalakult az 
autonóm, majd 1830-ban a független Görögország. A háború után a Levante-flottillá mé
rete jóval kisebb lett, de nem szűnt meg. Az orosz-török háborút 1829 őszén lezáró 
adrianopoli béke viszont katasztrofális gazdasági következményekkel járt Magyarország
ra és az adriai kikötőkre nézve, mivel megnyitotta a Boszporuszt és a Dardanellákat a ke
reskedelmi hajózás előtt, és az olcsóbb orosz búza elárasztotta Európát. 

Már lecsengőben volt a görög háború, amikor a marokkói szultán 1828 nyarán ismét 
felrúgta az osztrák kereskedelmi hajókat védő szerződést, és elfogott egy osztrák brigget. 
Metternich ekkor haditengerészeti erődemonstrációt rendelt el, hogy ismét megköthessék 
a szerződést. Az akció parancsnoka Francesco Bandiéra korvettkapitány lett, aki már az 
1803-1805-ös marokkói expedíciónak is tagja volt. Az 1829-30-as vállalkozás során 
vettek részt először osztrák hadihajók harci cselekményekben a Földközi-tengeren kí
vül78. 1830-ban megkötötték a szerződést, és az elfogott brigget is sikerült visszaszerezni. 
Ez a vállalkozás felhívta a figyelmet a flotta hasznosságára, és valamelyest megnövelte a 
haditengerészet amúgy alacsony tekintélyét. 

A es. kir. flotta még mindig gyengébb volt ugyan mint a nápolyi, vagy a szárd-
piemonti, de a húszas évek végén, Paulucci eredményes „lobbizásának" köszönhetően, 
amit támogatott a marokkói expedíció sikere, lassú növekedésnek indult. 1832-ben a 
flotta 4 aktív fregattból, 5 korvettből, 4 briggből és több tucat kisebb egységből állt79. 
1829-ben jelentős változás történt, ami nem került pénzbe, de összefüggött a haditenge-

" Khuepach-Bayer 1814-1847. 82. o. 
78 Az osztrák kötelék a CAROLINA és az ADRIA korvettből, a VENETO briggből és az ENRICHETTA 

goelette-ből állt. 1829. június 2-án megtámadták El-Arais kikötőjét és röppentyűkkel felgyújtottak két kalóz
hajót, az elfogott VELOCE kereskedelmi brigget pedig visszaszerezték. 

79 Gogg 1440-1848. 35-150. o. 
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részét presztízsének növekedésével: bevezették a tengernagyi rangokat. A legmagasabb 
rang addig a sorhajókapitányi volt, az ennél magasabb rangúak a hadsereg rangjait visel
ték (vezérőrnagy, altábornagy). 1829-ben Pauluccit és Dandolót ellentengernaggyá ne
vezték ki, majd néhány hónap múlva Paulucci altengernagy lett80. 

A flotta növekedési időszaka igen rövidnek bizonyult, amint megkezdődött, már 
szinte azonnal véget is ért. 1831-32-ben újabb forradalmak söpörtek végig Itálián. Az 
osztrák hadsereg átkelt a Pón, és az új parancsnok, Radetzky 1832 januárjában elfoglalta 
Bolognát. Lajos Fülöp Franciaországa nem nézte tétlenül Ausztria itáliai térhódítását, és 
válaszul márciusban megszállta Anconát. A cs. kir. haditengerészet a siker leghalványabb 
reményében sem vehette fel a küzdelmet a nyomasztó túlerőben lévő francia flottával, és 
még a birodalom tengerpartjának megvédhetösége is kérdésessé vált. Ebben a helyzetben 
a flotta bécsi ellenzékének megerősödött a hangja. Arra hivatkoztak, hogy Ausztria nem 
tud akkora flottát létrehozni, amely dacolhatna a franciákéval, viszont Görögország füg
getlenné válása, és Algír 1830-as francia elfoglalása után a kalózkodás már korántsem 
olyan súlyos probléma, ezért a flotta méretét csökkenteni lehet. Sikerült is elérniük, hogy 
a költségvetési kiadások lefaragásakor ezentúl először a haditengerészet költségeit nyir
bálják meg. Ausztria ugyanis nem bírta már elviselni Metternich nagyszabású külpolitiká
jának költségeit, pénzügyileg beleroppant az 1831-32-es esztendők terheibe, és 1833-ban 
Kollowrat belügyminiszter szigorúan gátat szabott a további költekezéseknek, ami re-

Khuepach-Bayer 1814-1847. 165. o. 
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ménytelenné tett minden egyes, a flotta növelését célzó kísérletet. Egyes vélemények 
szerint az 1833. év nemcsak a Habsburg diplomácia egy korszakát zárta le, hanem való
ságos vízválasztó volt a hanyatló nagyhatalom történetében81. 

Az 1833. esztendő változásokat hozott a haditengerészet történetében, még ha nem is 
látványosan. Paulucci belefáradt a flotta növeléséért folytatott hosszú harcába, aminek 
további folytatását reménytelenné tették a pénzügyi szigorítások. Főparancsnokságának 
hátralévő egy évtizedében minden erejével a flotta méretének csökkentése ellen és saját 
pozíciójának megerősítésért küzdött. Jó taktikai és politikai érzékét latba vetve sikerült is 
mindvégig elkerülnie a haditengerészet nagyobb szabású leépítését, bár a flotta aktivitása 
lényegesen csökkent, és évente kevesebb hajót állítottak tényleges szolgálatba. 

A harmincas években jelentősen csökkent az aktív szolgálatba állított hajók száma, 
különösen azt követően, hogy Kollowrat hatalma Ferenc halála után megerősödött, és 
visszafogta a hadsereg meg a haditengerészet költségvetését. A flottánál ezt valamennyi
re ellensúlyozta, hogy Metternich - bár Kollowrattal szemben a befolyása meggyengült -
másfél évtized után revideálta nézeteit a haditengerészetről, és immár az osztrák külpoli
tika hasznos eszközének tekintette azt. Neki köszönhetően a flotta némi extra pénzhez 
jutott: 1833-1836 között a levert lengyel forradalom több száz emigránsát, valamint olasz 
politikai foglyokat szállítottak osztrák hadihajók az Egyesült Államokba82, amire külön 
keretet biztosítottak. 

Amíg a haditengerészet számára kedvezőtlenül alakultak a körülmények, addig az 
1836-os esztendő mérföldkövet jelentett az osztrák kereskedelmi hajózás történetében: 
trieszti érdekeltségű német és olasz kereskedők augusztusban megalapították az első 
osztrák tengeri gőzhajózási társaságot, az Osztrák Lloydot. A pénzügyeiben hamarosan a 
Rotschildokhoz kötődő társaság 1837-ben kezdte meg működését 6 gőzhajóval. A bécsi 
vezetés támogatását a háta mögött tudva a társaság dinamikus fejlődésnek indult és az 
1840-es években már uralta a fekete-tengeri és levantei kereskedelmi útvonalak jelentős 
részét, éppen azokat, melyeket Velence tartott a kezében 1797 előtt83. Negyven év kellett 
tehát, hogy Ausztria a tengeri kereskedelemben Velence örökébe lépjen. A Lloyd alapítá
sával Ausztria megindult a jelentős kereskedelmi hatalommá válás útján, ám a haditenge
részet még húsz évig sem méretében, sem technikai színvonalában nem követte ezt a 
fejlődést. 

A gőzhajó feltalálása nagy változásokat hozott a hajózásban, és ezek elől egy idő után 
még a haditengerészetek konzervatív admirálisai sem tudtak elzárkózni. Az 1820-as 
években a lapátkerekes gőzhajók mint segédhajók jelentek meg a flottákban, majd az 
1830-as években megépültek az első gőzüzemű hadihajók. A hajócsavar feltalálása kikü
szöbölte a sérülékeny és nagy helyet foglaló lapátkereket, a negyvenes évek közepétől 
megjelentek a csavarhajtású hadihajók és ezt a meghajtást már a sorhajóknál is elkezdték 
alkalmazni. A hadihajók tüzérsége is fejlődésnek indult az 1820-as évektől kezdve, újfaj
ta lövegtalpak és egyre nagyobb kaliberű lövegek kerültek használatba, bár a nagy áttö-

81 Brandt, Harm-Hinrich: Der österreichische Neoabsolutismus: Staatsfinanzen und Politik 1848-1860. 
Göttingen, 1978.1. 102. o. 

82 1833-34-ben a GUERRIERA és az EBE fregatt, 1834-ben a LIPSIA, 1835-ben az ADRIA korvett, 
1836-ban az USSARO brigg járt New Yorkban. 

Fünfundsiebzig Jahre österreichischer Lloyd. Trieste, 1911. 5-17. o. 
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rést az ötvenes években a csőhuzagolás hozta. A cs. kir. haditengerészet e változásokat 
csak a partvonalon túlról nézte84. Ebben nem kis szerepe volt Paulucci konzervativizmu
sának is, de ezért nem lehet megróni, hiszen az ő generációja más flottáknál is hasonló 
bizalmatlansággal szemlélte az újdonságokat. Ám éppen ezzel a szemlélettel sikerült a 
haditengerészet olyan potenciális támogatóit elidegeníteni, mint Nugent vagy Radetzky, 
akik egy megfelelő számú gőzhajóval rendelkező flottát szerettek volna látni, amely al
kalmas lehet arra, hogy közreműködjék több tízezer katona gyors átdobásában az Adria 
egyik partjáról a másikra85. 

1835-ben kezdődött Károly főherceg harmadik fiának, Frigyes főhercegnek üstökös
szerű karrierje86. A tengerészeihez vonzódó Frigyes 1837-ben, 16 évesen a haditengeré
szet történetének legfiatalabb kapitánya lett, 1844-ben pedig, altengernagyként, a pa
rancsnoka. Ő volt a flotta első osztrák-német, és egyben első Habsburg főherceg 
parancsnoka. Azzal, hogy egy főherceg került a haditengerészethez, a flotta presztízse 
megnövekedett és vonzóbbá tette a tengerésztiszti pályát az osztrák-németek szemében, 
bár ennek gyümölcse jórészt csak később, 1848-49 után ért be. 

Az 1840. év jelentős állomása volt a cs. kir. haditengerészet történetének. A közel-
keleti válság során Ausztria először használta flottáját a külpolitika eszközeként, más eu
rópai hatalmakkal együttműködésben. A török birodalom megmentése érdekében az 
egyiptomi Mohamed Alival szemben a londoni egyezményben (1840, július 15.) Nagy-
Britannia, Oroszország, Ausztria és Poroszország a fegyveres beavatkozás mellett dön
tött, míg Franciaország potenciálisan Alit támogatta. Augusztusban a Bandiéra ellenten
gernagy által vezetett, 2 fregattból és 1 korvettből álló osztrák hajóraj csatlakozott a 
Stopford tengernagy vezette angol flottához. A GUERRIERA fregatt parancsnoka Fri
gyes főherceg volt. 

A Beirut előtt álló hajóhad parancsnokai ultimátumot intéztek Mohamed Alihoz, hogy 
ürítse ki az elfoglalt libanoni és szíriai erődöket. Annak elutasítása után megkezték 
Beirut lövését, szeptember 15-én pedig megtörtént az angol-török partraszállás, melyhez 
egy névleges, 40 fős osztrák különítmény is csatlakozott. Szeptember 26-án Frigyes sze
mélyesen vezette a Szidónnál partra szálló 70 osztrák katonát. Beirut október 10-én el
esett és a flotta Akkorihoz hajózott. A várost éjszaka kiürítették az egyiptomiak, amire a 
török szolgálatban álló angol Walker kapitány hívta fel Frigyes figyelmét és éjszakai 
partraszállást javasolt. Reggelre már a szövetségesek zászlói lobogtak a citadella felett. 

A cs. kir. haditengerészet első két lapátkerekes gőzhajóját 1842-ben állították szolgálatba. A sors furcsa 
fintora, hogy a hajócsavar egyik feltalálója az osztrák Josef Réssel volt. A flotta hosszú ideig a Velencében 
zsákmányolt, vegyes, francia-orosz eredetű löveganyaggal gazdálkodott, később pedig a Mariazellben öntött 
hagyományos elöltöltőket használta. A tüzérség korszerűsítésére tett egyetlen lépés a sima csövű, elöltöltő, de 
robbanó lövedéket tüzelő 60 fontos ágyúk rendszeresítése volt (fregattonként 2 db). Az 1840-es években újfaj
ta lövegtalpakkal is kísérleteztek, de azok nem kerültek rendszeresítésre. Érdekességképpen megemlítendő, 
hogy a 20-as - 30-as években kétféle röppentyűvel is rendelkezett a haditengerészet, egyetlen eredményes al
kalmazásukra 1829-ben, Marokkóban került sor. 

85 Khuepach-Bayer 1814-1847. 91-95. o. 
Frigyes főherceg (1821-1847), Károly főherceg fia, már gyerekkorában vonzódott a haditengerészethez. 

16 évesen lépett be a haditengerészet kötelékébe, ahol szakmai neveltetését Marinovié sorhajókapitányra bíz
ták, aki a flotta egyik legnépszerütlenebb embere volt. 1840-ben a főherceg a GUERRIERA fregattot vezényel
te a Mohamed Ali elleni hadmüveletek során. 1842-1843-ban önállóan vezetett egy hajórajt Angliába. 1844 
augusztusa és 1847 októbere között, altengernagyként, a flotta főparancsnoka volt. 

— 447 — 



Stopford az akcióért erősen megrótta Frigyest87, de a sikert nem lehetett elvitatni. Moha
med Ali visszavonult, 1841 nyarán aláírták a szorosokról szóló konvenciót, és végül ok
tóberben Párizs is csatlakozott a londoni egyezményhez. 

Metternich, főleg Stopford dicsérő levele után, elégedett volt a haditengerészet telje
sítményével.88 Frigyes februárban tért vissza, otthon valóságos kitüntetéseső fogadta, míg 
Bandiéra a levantei vizeken maradt. A siker, úgy tűnt, megerősíti a haditengerészet hely
zetét. 

Az akkoni dicsőség után 1841-ben Károly főherceg kampányt indított Bécsben, hogy 
fia váltsa fel a föparancsnoki poszton az idős Pauluccit, ám erre még három évet kellett 
várniuk. A Haditanács úgy határozott, Frigyesnek hosszabb utazást kell tennie önálló pa
rancsnokként, hogy vezetési tapasztalatokat szerezzen. 1842-1843-ban Frigyes a flotta 
vadonatúj 50 ágyús fregattján, a BELLONÁn látogatást tett Angliában, ahol Viktória ki
rálynő a Bath-rendet adományozta neki. Hazatérése után még egy évet kellett várnia a 
föparancsnoki címre, melyet csak a Bandiera-fivérek dezertálása okozta válság kitörése 
után kapott meg. 

Bandiéra ellentengernagy fiai, Attilio és Emilio, 1839-ben Mazzini eszméitől lelke
sülve osztrákellenes szervezkedésbe kezdtek, és 1840-ben több tengerésztiszt társukkal, 
főként volt évfolyamtársukkal, megalakították a carbonarikkal szoros kapcsolatban álló 
titkos szervezetüket, az Esperiát. Apjuk tudtával mazzinista propagandát terjesztettek a 
többi tiszt között, miközben levelezésben álltak Mazzinival. 1843-ra kidolgozták egy lá
zadás terveit, de mivel végrehajtani nem tudták, a két testvér és egy Domenico Moro ne
vű tiszt 1844 februárjának végén dezertált, Emilio Velencéből, Attilio és Moro a 
Szmirnában állomásozó BELLONÁról. A két testvér Korfun találkozott, majd Máltára 
ment. Június elején harmincadmagukkal Calabriába hajóztak, hogy forradalmat robbant
sanak ki a Nápolyi királyságban, de elfogták és kivégezték őket89. 

A Bandiera-testvérek dezertálása alapjaiban rázta meg a haditengerészetet, az olasz 
tisztek lojalitásába vetett hit egyik napról a másikra szertefoszlott. A történtek ellenére 
semmilyen komolyabb intézkedést nem tettek azért, hogy az eset ne ismétlődhessen meg, 
a flottánál gyakorlatilag minden maradt a régiben. Bandierát és Pauluccit ugyan nyugál
lományba helyezték, és vizsgálatot is indítottak, de végül csak egy embert fogtak perbe90. 

A Bandiera-ügy miatt távozni kényszerülő Paulucci húsz éves főparancsnokságának a 
mérlegét nem könnyű megvonni. A márki mindig igyekezett elkerülni az összeütközése
ket a felsőbb hatóságokkal, és minden eszközzel igyekezett biztosítani a flotta különállá
sát a hadseregtől. A németesítési kísérleteket sikerrel hárította el, a német nyelvű admi
nisztrációt előíró rendelkezést is negligálta. A különböző problémák jelentkezésekor, 
mint amilyen például a tisztikar csempésztevékenysége, vagy a terjedő olasz nacionaliz-

Stopford Bandierának 1840. november 11. In: Khuepach-Bayer 1814-1847. 259. o. 
88 Stopford Metternichnek 1841. április 5. In: Khuepach-Bayer 1814-1847. 263. o. 
89 Metternich nem kérte a Bandiera-fivérek és Moro kiadatását, hagyta, hogy a nápolyiak végezzék ki 

őket, nem szándékozott belőlük még nagyobb mártírt csinálni. A bőséges olasz Bandiera-irodalom nagy része 
egyébként nem említi, hogy a fivérek es. kir. tisztek voltak. 

90 Csak egy Baldiserotto nevű tisztet fogtak perbe, de őt is homoszexualitása miatt, végül hosszú és kellő
en gusztustalan eljárás után felmentették. 
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mus volt, legkedveltebb stratégiáját, a szőnyeg alá söprést alkalmazta91, ezért nem kis 
felelősség terhelte amiatt, hogy a válság ilyen váratlanul tört ki. Ugyanekkor vitathatat
lan, hogy igen sokat tett a flotta erősítéséért, és a haditengerészet presztízsének növelésé
ért. 

Frigyes főherceg 1844 augusztusában vette át a főparancsnokságot, miután Bécsben 
úgy döntöttek, hogy a kialakult helyzetben a Habsburg főherceg kinevezése a legcélsze
rűbb, és jelentősen erősíti a tisztikar lojalitását. Az egyik legfontosabb reformot - bár az 
nem az ő nevéhez fűződik, hanem a Haditanács rendelte el - , a haditengerészeti akadé
mia átalakítását ő kezdte el. A német hallgatók arányát sikerült jelentősen megnövelni, 
arányuk az 1844-es 14 %-ról 1848-ra 38 %-ra nőtt, míg az olaszoké 68 %-ról 38 %-ra 
csökkent92. Az olasz legénység ellensúlyozására erőszakos toborzásba kezdett a dalmát 
partvidéken, ám hiába ért el így eredményeket, az aktív flotta létszámának későbbi csök
kentésekor ezeket az embereket hazaküldték, és a hajókat továbbra is a megkérdőjelezhe
tő hűségű olaszok irányították. 

1845-ben Frigyes nagyszabású tervet készített a flotta modernizálására. A es. kir. 
haditengerészet 1842 óta rendelkezett ugyan két gőzhajóval, ám messze elmaradt a nápo
lyi, de főleg a szárd-piemonti flotta mögött, amely utóbbiban több mint egy tucat gőzhajó 
szolgált.93 Frigyes Angliából akart egy hadigőzöst rendelni, amelyet aztán egy hazai ha
jógyárban lemásoltak volna, és elkészítették volna a testvérhajóit. Mindez azonban csak 
terv maradt, mert a pénzügyi fedezetét nem biztosította Bécs, noha az elképzelést a Hadi
tanács is támogatta.94 

Az 1845-ös év nem volt a legszerencsésebb a haditengerészet számára. Bár sikerült 
elérni, hogy a tisztikar létszámát 142-ről 162 főre emelhessék,95 sokkal több negatív ese
mény történt. Ebben az évben megszűnt a Levante-flottilla és a haditengerészet tevékeny
sége huszonnégy év után ismét csak az Adriára korlátozódott. A gőzhajókra vonatkozó 
tervek elvetése mellett még a hajóállomány is csökkent: az EBE fregattot lebontották, vi
szont a pótlására hivatott MINERVA (később NO VARA) még 1848-ban sem jutott el a 
vízrebocsátásig. A haditengerészet pangása és a Lloyd dinamikus fejlődése egyre inkább 
éles ellentmondásba került egymással. 

Frigyes főherceg minden bizonnyal legmaradandóbb tette Pola flottabázissá fejleszté
sének megindítása volt 1845-ben, bár a kis isztriai halászfalut a maláriaveszély miatt so
kan nem tartották erre alkalmasnak.96 Pola stratégiai helyen feküdt, ahonnan egyforma 
gyorsan el lehetett érni mind Velencét, mind Anconát és ugyanakkor távol is tartotta a 
flottát az egyre bizonytalanabb Velencétől. Szárazdokkot és nagy kikötőműveket kezdett 
építtetni, végül 1847 őszén, nem sokkal a halála előtt, megparancsolta, hogy a flotta na
gyobb egységei ne Velencében, hanem Polában és Triesztben állomásozzanak. Ezzel az 

91 Khuepach-Bayer 1814-1847. 99-100. o. 
92 Schematismus 1844. 420-427. o.; Khuepach-Bayer 1814-1847. 106. o.; Benko 1848-1849. 13. o. 

Randaccio i. m. 143. o. 
94 Khuepach-Bayer 1814-1847. 106. o. 
95 Khuepach-Bayer 1814-1847. 105. o. 

Jelentés Poláról In: Khuepach-Bayer 1814-1847. 309. o., valamint Dahlerup, Hans Birch von: Im 
österreichischen Diensten, Berlin 1911. (a továbbiakban: Dahlerup) II. 65. o. 
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intézkedésével 1848 márciusában a flotta legütőképesebb egységeit megmentette Auszt
riának. 

Frigyes mindvégig a Bécs által megszabott pénzügyi keretek között működött, nem 
protestált az elvonások és az aktív szolgálatba állítható hajók számának csökkentése el
len. Tette ezt abban a nem is alaptalan reményben, hogy hamarosan ismét magasabb tá
mogatásban részesül a haditengerészet e politika jutalmaként.97 Azt azonban nem tudhat
ta, hogy oly kevés ideje van már hátra az életből, de a régi „osztrák-velencei" haditen
gerészetnek is. 1847. október 6-án, valószínűleg tífuszban, elhunyt. Emlékére Velencé
ben táblát helyeztek el.98 

Nem könnyű Frigyes főherceg tevékenységéről objektív képet rajzolni, hiszen a ha
gyományos osztrák történetírás csak kritikátlan dicséretét zengte, és úgy gondolta, ha 
megéri 1848-at, sok minden másként alakult volna a flottánál.99 Ezzel szemben áll 
Sondhaus véleménye, aki a bécsi vezetés „engedelmes szolgájaként" jellemzi, bár hozzá
teszi, hogy az idő rövidsége miatt nem tudtak kibontakozni a képességei.100 Frigyes bátor 
és tehetséges katona volt, a flottára vonatkozó tervei a helyes fejlesztési irányt jelölték ki, 
s hogy ezeket nem tudta kellő érvényre juttatni, részben fiatal kora, részben tapasztalat
lansága, részben pedig az örökölt helyzet magyarázhatja. Három év elég rövid idő ahhoz, 
hogy tevékenységét megítélhessük, ráadásul nem állt a háta mögött olyan komoly támo
gató erő, mint később a másik főherceg-főparancsnoknál, Miksánál, a császári báty. 

Az új főparancsnok ideiglenesen az agg Dandolo lett, aki ekkor már haldoklott, és no
vemberben követte a sírba Frigyest. Ekkor új, külső parancsnokot kellett keresni, mert a 
leginkább esélyes Marinovič, Frigyes egykori oktatója és jobbkeze, a flotta és Velence 
leggyülöltebb embere volt. Végül Anton von Martini101 altábornagyra esett a választás, 
aki igazi szárazföldi katona volt. Szerencsétlenségére alig három hónap múlva neki kel
lett szembenéznie a es. kir. haditengerészet történetének legnagyobb katasztrófájával. 

A katasztrófa, 1848-49 

1848 február-márciusban újabb forradalmi hullám söpört végig Európán. Velencében 
éppen Manin és Tommaseo, a forradalmi Velence jövendő vezetőinek pere folyt, mikor 
március 17-én megérkezett a bécsi forradalom híre. Ekkor Velencében is kitört a forrada
lom, 18-án Maninékat kiengedték, és elkezdődött a nemzetőrség szervezése. 21-én fellá
zadtak az Arzenál munkásai, 22-én Martini és Marinovič le akarták csendesíteni őket, de 

Sortdhaus: i. m. 135. o. 
98 Schatz, Envin: Gedenkstätten an Vize-Admiral Erzherzog Friedrich in Venedig In: MGH 1983/1. 46. o. 

Az eset pikantériája, hogy azon tiszteknek nagy része, akik 1847-ben a tábla elhelyezését kérelmezték, 1848 
márciusában a velencei forradalom mellé állt. 

99 Benko 1848-1849. 44. o.; Solcher: i. m. 15-17. o.; Khuepach-Bayer 1814-1847. 114 o. 
Sondhaus: i. m. 136. o. 

1 ' Anton von Martini (1792-1865) szárazföldi katona volt, 1843-tól altábornagyként a wiener-neuiíadti 
katonai akadémia igazgatójaként működött. 1847 novembere és 1848 márciusa között a flotta főparancsnoka 
volt, majd velencei fogságba került, ahonnan júliusban szabadult. Még egy alkalommal volt főparancsnok, 
1848 szeptember és 1849 február között, majd leváltották, és nápolyi követté nevezték ki. 
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a munkások a gyűlölt Marinovičot!02 meglincselték, a helyszínre érkező Manin pedig 
Martinit a foglyának nyilvánította. Még aznap este kikiáltották a Velencei Köztársaságot, 
melynek elnöke Manin lett. A velencei haditengerészet parancsnokává Graziani sorhajó
kapitányt nevezte ki az új kormány. 

Az forradalmi velencei kormány és a város volt katonai parancsnoka, Zichy Ferdi
nánd, valamint civil kormányzója, Pálffy Lajos, megegyeztek, hogy az osztrák csapatok 
és az Ausztriához hü tisztek elhagyják a várost, Martini és néhány tiszt viszont túszként 
Velencében marad. A lojális tisztek és Pálffy még 22-én éjjel egy Lloyd gőzös fedélzetén 
távoztak. Graziani titokban megbízta a gőzös parancsnokát, hogy először Polába menjen, 
és szólítsa fel az olaszokat az összes hadihajó Velencébe vitelére. A kapitány azonban 
megmutatta ezt a parancsot Pálffynak, aki azonnal Triesztbe irányította a hajót és értesí
tette Gyulay Ferenc altábornagyot, a tengerpart katonai kormányzóját, aki azonnal csapa
tokat küldött Polába a hajók biztosítására.103 

Gyulay104 egyoldalúan kinevezte magát a flotta parancsnokának, és letartóztatta a ve
lencei tiszteket. A letartóztatott tisztek hamarosan három havi fizetéssel eltávozhattak 
Velencébe, és az olasz matrózok is velük mehettek, azért, hogy ne tudják birtokba venni 
a hajókat. Március végéig több mint 600 ember, köztük a tisztikar kétharmada távozott 
ily módon.105 A magyar nemzetiségű tisztek mindegyike hűséges maradt Ausztriához, a 
később, augusztus elején szervezni kezdett fiumei önálló magyar haditengerészet, nem 
úgy mint a velencei, ismeretlen okból már eleve lemondott a magyar tisztek szolgálatá
ról.106 A magyar haditengerészet ügye hamarosan, 1849 februárjában, elbukott. 

A velencei forradalom következtében a es. kir. haditengerészet 162 hajójából 113-at 
elvesztett, de Ausztria kezén maradt mindhárom fregatt, a 6 korvettből 2, a 10 briggből 6, 
valamint az egyik gőzhajó.107 A tisztikar kétharmada Velence mellé állt, a kapitányi ran
gú tisztek esetében még szomorúbb volt a helyzet, 16-ból mindössze hárman maradtak 
osztrák szolgálatban.108 A hiányzó legénységet a 22. gyalogezred állományából tudták 
részben pótolni.109 

A nápolyi forradalom miatt a dél-olasz vizeken hajózó GUERRIERA fregatt és 
VULCANO gőzös csak a fregatt parancsnoka és a gőzösön tartózkodó volt nápolyi kö
vet, Schwarzenberg herceg erélyes fellépésének eredményeként nem került a fellázadt 

" Marinovié, Frigyes egykori haditengerészeti instruktora ekkor az Arzenál parancsnoka volt, és a mun
kásokat a munkaidőn túl a saját zsebére dolgoztatta. 

103 Benko 1848-1849. 118-121. o. 
104 Gróf Gyulay Ferenc (1798-1868) 1847-ben altábornagyként az osztrák tengerpart ideiglenes kormány

zója lett, 1848-1849 folyamán két alkalommal volt a flotta ideiglenes főparancsnoka, 1848 április
szeptemberében és 1849 február-áprilisában. Később az itáliai hadsereg főparancsnoka lett, az 1859-es vesztes 
magentai ütközet után leváltották és nyugállományba helyezték. 

105 Benko 1848-1849. 134-138. o.,valamint Höbelt, Lothar. Die Marine. In: Die Habsburgermonarchie. 5: 
Die Bewaffnete Macht. Wien, 1987. (a továbbiakban: Höbelt) 637. o. 

106 Krámli Mihály. Az IMPLACABILE. Kísérlet az önálló magyar haditengerészet felállítására 1848-ban. 
In: Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. 101-102. o. 

107 Gogg 1440-1848. 48. o. 
108 Benko 1848-1849. 136-138. o. 
109 Höbelt: i. m. 639. o. 
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olasz legénység kezébe.110 A két hajó példája megmutatta, hogy még a Iegreménytele-
nebbnek tűnő helyzet is kezelhetővé válik, ha a tisztek kellő határozottsággal lépnek fel. 

A legfőbb gond ekkor - a hajók és a személyzet nagy részének elvesztése mellett - a 
teljes fejetlenség és határozatlanság volt, főképp amiatt, hogy Bécsnek a leghalványabb 
elképzelése sem volt a teendőkről a kialakult helyzetben. Mindezt csak tetézte, hogy a 
Szard Királyság március 25-én hadat üzent Ausztriának, melyhez csatlakozott Toscana, 
Róma és Nápoly, s várható volt egy Trieszt elleni támadás. 

Áprilisban megerősítették Gyulay főparancsnokságát, aki reaktiválta Kudriaffsky fre
gattkapitányt, az 1829-es marokkói expedíció résztvevőjét. Kudriaffsky úgy vélte, a leg
jobb védekezés a támadás, ezért április 29-én a rendelkezésére álló hajókkal blokád alá 
vette Velencét. Májusban azonban megjelent a jókora túlerőben lévő szárd-nápolyi flot
ta111 a velencei vizeken, és május 22-én az osztrák hajóknak vissza kellett vonulniuk Tri
esztbe. Június 6-án a velencei hajókkal megerősített egyesült flotta blokád alá vette Tri
esztet. 

Ausztria szerencséjére a flotta vezetői, különböző ellentéteik miatt, nem döntöttek 
azonnali támadás mellett, mely a cs. kir. haditengerészet maradékának a végét jelentette 
volna. A nápolyi tengernagy zsebében, mint annak idején Correalénak, ismét két parancs 
volt, egyik a forradalmi kormánytól, másik az elűzött királytól112. A flottában uralkodó 
zavart tetézte, hogy a frankfurti parlament diplomáciai nyomást gyakorolt Itália államai
ra113, mert Triesztet Ausztrián keresztül a Német Szövetség részének tekintette, és a város 
elleni esetleges támadást a Német Szövetség ellen irányuló támadásnak minősítette. Júni
us közepén, miután Nápolyban restaurálták a régi rendet, a nápolyi flotta hazatért, ezzel a 
támadás veszélye végleg elhárult Trieszt felől. A szard flotta azonban fenntartotta a blo
kádot, egészen addig, míg Radetzky július 25-i custozzai győzelme után Ausztria és a 
Szard Királyság fegyverszünetet nem kötött. A blokádot augusztus 12-én oldották fel, há
rom nappal a fegyverszünet után. 

Szeptember elején, miután Radetzky csapatai a szárazföld felől körülvették Velencét, 
a júliusban fogolycserével kiszabadult Martini ismét elfoglalta hivatalát. Szeptember 15-
én, alighogy a szard flotta elhagyta a velencei vizeket, Kudriaffsky újra blokád alá vette a 
várost, és hajóraját néhány, a Lloydtól bérelt gőzhajóval erősítette meg. Novemberben 
Kudriaffskyt betegsége miatt Sordeau altengernagy váltotta fel a blokád élén. 

1848 őszén a flotta, bár márciushoz képest sokkal jobb képet mutatott, még igen zilált 
állapotban volt. A magasabb rangú tisztek mind fiatal nem-olaszok voltak, akik egy-két 
rangfokozatot ugrottak előre március óta, az alacsonyabb rangúak pedig sebtében kine
vezett kadétok és tisztiiskolások voltak. A dalmát és az isztriai tengerpartról sorozott le
génység miatt a vezényleti nyelv továbbra is az olasz maradt.114 A megmaradt hajók álla-

" u Benko 1848-1849. 171-189.0. 
Az egyesített flotta 5 fregattból, 5 gőzösből, 2 briggből és 1 sónerből állt, ehhez a velenceiek 1 korvet-

tel és 2 briggel csati akoztzak. 
" Sonahaus: 1. m. 154. o. 

113 A frankfurti parlament 63. ülésének jegyzőkönyve, 615. §. 1848. június 16. In: Benko 1848-1849. 317-
318. o. és Sondhaus:, Lawrence: Mitteleuropa zur See? Austria and the German Navy Question, 1848-1852. 
In: Central European History. 1987. 126-128. o. 

114 Benko 1848-1849. 143-144.0 
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pota is sok kívánnivalót hagyott maga után és nagy szükség lett volna új hadihajók be
szerzésére. 

A bizonytalan helyzetnek Schwarzenberg herceg vetett véget, aki 1848. november 21-
én lett Ausztria miniszterelnöke, és többek közt a flotta megerősítését is célul tűzte ki. 

A flottát erősítésére elsősorban külföldről akartak 5-7 hadihajót, 3-4 gőzöst és 2-3 
fregattot vásárolni. Bár 1848 tavaszán-nyarán több terv is született helyi kereskedelmi 
hajók felfegyverzésére, e terveket rendre elvetették115. Schwarzenberg Angliából, illetve 
Törökországból és Egyiptomból akart új hadihajókat beszerezni. Érdekes módon a dip
lomáciai küldetést mindkét régióban egy-egy magyar vezette: északon a Bandiera-ügy 
óta Angliában élő gróf Károlyi László, aki a miniszterelnök kérésére vállalta e felada
tot116, délen pedig Gyújtó Károly korvettkapitány117. Végül egyik országtól sem sikerült 
hadihajókat vásárolni, csak 1849 végén Angliától egy kis, polgári csavargőzöst, kísérleti 
célokra118. 

Károlyinak volt egy másik küldetése is, amit viszont sikerrel teljesített: új parancsno
kot kellett keresnie a haditengerészet számára. A langyos angliai és hollandiai fogadtatás 
után Dániában sikerült a célját elérnie. Dánia belefáradt a poroszokkal való háborúba 
Schleswigért és Holsteinért, ezért jó kapcsolatokat keresett Ausztriával, hogy visszaállít
hassa a status quo-t. Februárban a dánok felajánlották az egyik legjobb tengerészüket, 
Hans Birch von Dahlerup119 commodorét, akit hamarosan kineveztek a es. kir. haditenge
részet altengemagyává. Dahlerup egyáltalán nem örült ennek a megbízatásnak, és csak a 
dán haditengerészeti miniszter rábeszélésére vállalta. 

Martinit februárban leváltották és megtették nápolyi követnek, Dahlerup megérkezé
séig ideiglenes parancsnokká ismét Gyulayt nevezték ki. A Szard Királyság 1849. márci
us 20-án, két nappal az új főparancsnok Polába érkezése előtt szegte meg az Ausztriával 
kötött tűzszünetet, de a háború roppant hamar véget ért, 23-án Radetzky Novaránál tönk
reverte a szard csapatokat. A győzelmet követően április közepén Dahlerup újjászervezte 
Velence blokádját. Július 2-án sor került a történelem első légitámadására, a hajók fedél
zetéről ballonokkal engedték föl az Uchatius tüzértiszt által feltalált időzített bombákat, 
de a támadás nem sok kárt okozott. 

A velencei vezetés április-májusban tárgyalásokat folytatott az osztrákokkal, majd 
ezek eredménytelensége után, mint egyetlen természetes szövetségeséhez, Magyaror
szághoz fordult. Júniusban velencei-magyar szerződés született a magyar hadsereg és a 

115 Benko 1848-1849. 334-349. o. 
116 Károlyi László érintve volt a Baldiserotto-ügyben, ezért 1844-ben Angliába ment, ahol a Royal Navy 

szolgálatába állt és 1845-1847 között megkerülte a Földet. 1849 után ismét osztrák szolgálatba állt, ígéretes 
pályafutásának 1852-ben, 27 éves korában vetett véget a halál.. Benko 1848-1849. 480-494. o. 

117 Benko 1848-1849. 500-502. o. Gyújtó, aki ekkor már korvettkapitány volt, 1849 februárjában Ale
xandriában tárgyalt 3-4 gőzös és 2-3 fregatt megvételéről, de március 2-án Abbász pasa, az alexandriai hely
tartó megtiltotta a hajók eladását. 

118 Benko 1848-1849. 635.0. 
119 Hans Birch von Dahlerup (1790-1872) 1801-ben került a dán haditengerészethez, ahol 1847-ben 

commodore (a nyugati haditengerészetekben a sorhajókapitány és az ellentengernagy közti rang, kisebb hajó
rajok parancsnoka) rangot ért el. 1851 áprilisa és 1851 augusztusa között ellentengernagyként a cs. kir. hadi
tengerészet főparancsnoka volt. 1864-ben, a dán-osztrák háború miatt, végleg nyugalomba vonult. 
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velencei flotta együttműködéséről, ez azonban papíron maradt120. Velence helyzete a nyár 
folyamán egyre rosszabbodott, júliustól már a szárazföld felől is nehéz ostromlövegekkel 
lőtték, ráadásul felütötte a fejét a kolera. A lakosság egyre fokozódó nyomására és a ma
gyar szabadságharc bukásának a hírére augusztus 22-én Velence végül kapitulált, a for
radalom vezetői egy francia hadihajó fedélzetén távoztak a városból. A flotta 28-án fel
oldotta a város blokádját. 

1848-49 eseményei teljes mértékben feltárták a cs. kir. haditengerészet gyöngeségét: a 
lojalitás hiányát és a rendelkezésre álló hadihajók elégtelenségét, melynek következtében 
nem tudták megakadályozni Trieszt blokádját és a tengerpart gyakorlatilag teljesen véd
telen maradt. Nem lehetett többé elodázni a haditengerészet radikális reformját, Ausztri
ának gyökeresen szakítania kellett a múlt szegénységi flottapolitikájával és le kellett 
zárnia az „osztrák-velencei" flotta fél évszázados korszakát. A jövendő fejlesztés két fő 
alapelve szinte magától adódott: germanizálás és korszerű, ütőképes hadihajók beszerzé
se. Az, hogy a flotta reformját végre is hajtották, és Ausztria a valódi tengeri hatalmak 
sorába emelkedett, két embernek volt köszönhető, Dahlerupnak és mindenekelőtt Miksa 
főhercegnek, Ferenc József ambiciózus öccsének, a későbbi főparancsnoknak. 

Az újjászületés, 1850-1859 

Miután sem az osztrák, sem a velencei fél nem vesztett egyetlen hajót sem, a teljes 
flotta ismét Ausztria birtokába került. Dahlerup véleménye azonban lesújtó volt a hajók
ról, legnagyobb részüket nem tartotta alkalmasnak további szolgálatra121. A haditengeré
szet rossz anyagi-technikai helyzetét orvoslandó Dahlerup kérte, hogy hozzanak létre egy 
bizottságot, amely elkészíti a flotta fejlesztésének hosszú távú programját. Ez a bizottság 
1850 márciusában össze is ült Bécsben; Brück kereskedelmi miniszter és három altábor
nagy mellett egy haditengerész tagja volt, Dahlerup. Ki is dolgoztak egy tervet, mely az 
elkövetkező 12-16 évre 6 sorhajó, 10 fregatt, 6 korvett, 24 gőzös, 6 brigg, 6 sóner és 36 
ágyúnaszád építését írta elő. A tervet április 12-én Ferenc József jóváhagyta és szentesí
tése folytán flottatörvény lett belőle. A hajóépítés finanszírozására az évi 1,5 milliós ren
des költségvetés mellé összesen 18 millió Ft rendkívüli juttatást biztosítottak. A terv célja 
az volt, hogy a cs. kir. flotta ereje megegyezzen az itáliai flották egyesített erejével.122 

Természetesen ekkor még vitorlás sorhajókról és fregattokról volt szó, de hát a 60 éves 
Dahlerup semmivel sem volt konzervatívabb, mint más hasonló korú haditengerész. A 
technika fejlődése miatt a törvényt később módosítani kellett. 

A flottaterv megszületése mellett más fontos események is történtek a flotta életében 
1850-ben. Ferenc József bevezette a német vezényleti nyelvet és a haditengerészet főpa
rancsnoksága Polába költözött. A hadihajógyártást a megbízhatatlan Velence helyett Tri
esztben szervezték meg123 és még 1849-ben ide került a már német tannyelvűvé váló 

120 Waldapfel Eszter. A független magyar külpolitika 1848-1849. Budapest, 1962.236-239.0. 
" Dahlerup: i. m. II. 3-6. o. 

'"" Biker, Franz Ferdinand: KAISER. Linienschiff und Kasemattschiff der k. (u.) k. Kriegsmarine In: 
MGH 1985/4 (a továbbiakban Bilzer) 113. o. 

" A következő két évtizedben a Tonello fivérek trieszti hajógyára, a Navale Adriatico volt a legfontosabb 
hadihajóépítő üzem. 
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haditengerészeti akadémia is. A flotta germanizálása nem ment egyik napról a másikra, 
sok szláv tiszt nem beszélt németül, a dalmát hegyekben sorozott legénység pedig sem 
németül, sem olaszul nem tudott. Hatalmas problémák voltak a fegyelemmel is, nem csak 
a legénységével, hanem a Skandináviából jött tisztekével is124. A németesítés egyik látvá
nyos része az olasz nevű hajók átkeresztelése volt, de a tisztikar és a legénység esetében 
nem lehetett ilyen gyorsan látványos eredményeket produkálni. Ráadásul az osztrák hadi
tengerészetnek 1848-52 között a német haditengerészet is konkurrenciát jelentett, mert az 
osztrák-német tisztek egy részét elcsábította, és ez tovább nehezítette a németesítés fo
lyamatát125. 

Dahlerup sohasem lelkesedett különösebben az osztrák szolgálatért, de miután 1851-
ben Ferdinánd Miksa főherceg, Ferenc József 19 éves öccse a haditengerészethez került, 
föparancsnoki tisztét is veszélyben érezte, és ezért úgy döntött, inkább megválik tőle, 
mintsem megvárja, míg Miksa átveszi a helyét126. A főparancsnok ismét egy altábornagy, 
Franz von Wimpffen gróf127 lett. Mindenki, így Wimpffen is tudta, hogy megbízatása 
ideiglenes jellegű, csak addig tart, amíg Miksa főherceg elég gyakorlatot szerez a föpa
rancsnoki tiszt betöltéséhez. 

Wimpffennek a haditengerészet szempontjából két szerencsés tulajdonsága volt: ki 
tudta választani a legmegfelelőbb munkatársakat, és a haditengerészet németesítésére vo
natkozó utasításokat betű szerint, lelkiismeret-furdalás nélkül végrehajtotta. Adjutánsá
nak az egyik legtehetségesebb tengerészt, Bernhardt von Wüllerstorf-Urbair-t választotta 
ki, aki egyben tudós matematikus és geográfus is volt. Wimpffen, kívülállóként, sokkal 
könnyebben el tudta távolítani azokat a lojális olaszokat és szlávokat a tisztikarból és a 
flotta adminisztrációjából, akik nem tudtak megfelelően németül. Sikeres tevékenysége 
nyomán 1854-re a haditengerészet nemzetiségi karaktere gyökeresen megváltozott. 1848 
előtt olasz többségű tisztikar irányított olaszul olasz többségű legénységet, ekkor viszont 
már, akárcsak a hadseregben, német többségű tisztikar irányított németül egy döntő több
ségében nem német legénységet. 

Az első években úgy tűnt, nem sok minden valósul meg az 1850-es flottatörvényből, 
vagy legalábbis semmiképp sem az előírt határidőre és nem az előírt összegből. A 
Dahlerup által inspirált terv már keletkezésekor elavultnak számított, a korszerű csavar
gőzösök ára pedig jóval meghaladta a vitorlásokét. A flotta gyarapodott, de nem a megfe
lelő ütemben; 1848-hoz képest megnőtt ugyan az ereje, de a többi flottáéhoz viszonyítva, 
a technikai lemaradás miatt, valójában tovább csökkent. 1850-ben szolgálatba állították a 
NOV ARA, 1853-ban SCHWARZENBERG vitorlás fregattokat, 1850-ben pedig két la
pátkerekes gőzhajó épült. 1851-ben Wimpffen leállíttatta a további lapátkerekes gőzha
jók építését, mivel azokat már korszerűtlennek ítélte128. A es. kir. haditengerészet 1854-

124 Sondhaus: i. m. 164-165. o. 
12 Sondhaus:, Lawrence: Mitteleuropa zur See? Austria and the German Navy Question, 1848-1852. In: 

Central European History. 1987. 131-144. o. 
126 Dahlerup: i. m. II. 206-212., 264. o. 
127 Gróf Franz von Wimpffen (1797-1870) altábornagy 1850-1851-ben a tengerpart kormányzója, 1851 

augusztus és 1854 szeptember között altengernagyként a flotta ideiglenes főparancsnoka volt. 1859-ben a 
solferinói csatában a balszárnyat vezette, 1861-ben vonult nyugalomba. 

" Sondhaus: i. m. 175. o. 
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ben kapta meg első csavarhajtású hadihajóját, az Angliában épült RADETZKY fregattot. 
Ezt a hajót, a később jól bevált módszer szerint, prototípusként használták, és két test
vérhajója épült Triesztben, már Miksa főparancsnoksága alatt. A haditengerészet nagy 
hiányossága volt ugyanakkor, hogy továbbra sem rendelkezett sorhajókkal, pedig a tör
vény X. pontja előírta egy sorhajó építésének a megkezdését még 1850-ben129. A 
KAISER sorhajót csak 1856-ban kezdték el építeni, és mire 1859-6l-ben véglegesen 
szolgálatba állt, a páncélos hajók megjelenése miatt már korszerűtlenné is vált. Több ha
gyományos sorhajó nem is épült többé a Habsburg birodalomban.130 

Wimpffen három főparancsnoki éve békében és nyugalomban telt el, amit az elődei 
nem mondhattak el magukról. Néhány hajó különféle küldetésén kívül131 a flotta aktivitá
sa 1853-ig az Adriára korlátozódott. 1853-ban egy hajóraj dél-adriai demonstrációjával 
fejezte ki Ausztria a nemtetszését Montenegró török megszállása miatt. Az 1853 nyarán 
kezdődött orosz-török ellenségeskedés miatt, egy évtized óta először, ismét osztrák hajó
raj jelent meg a Földközi-tenger keleti medencéjében. Ez év nyarán esett meg a flotta 
történetének egyik, magyar vonatkozásból érdekes epizódja, a „Koszta-affér", amikor a 
magyar emigráns, Koszta Márton miatt egy osztrák hadihajó összeütközésbe került az 
Egyesült Államok egy hadihajójával132. Ausztria még a dunai fejedelemségek megszállá
sa előtt, 1854 májusában egy hajórajt küldött a háborús zónába, 1855-ben már 4 fregatt, 
4 korvett és 2 gőzös őrjáratozott a Földközi-tenger keleti részén, egészen a krími háború 
végéig. 

Ferenc József 1854 szeptemberében ellentengernaggyá léptette elő 22 éves öccsét, 
Miksát133 és kinevezte a haditengerészet főparancsnokává. Miksa, aki tehetségesebb volt 
bátyjánál, ambícióit immár a haditengerészet főparancsnokaként élhette ki. Miksa sosem 
engedelmeskedett a felső hatóságoknak - a haditengerészet 1856 végéig formailag a 
hadseregfőparancsnokság (Armeeoberkommando) alá volt rendelve134 - hanem azokat 
megkerülve, mindig egyenesen a császárhoz ment. Ferenc József pedig, amíg egyedural-

u v Bilzer: i. m. 113.0. 
130 Bilzer: i. m. 140. o. ÖSTERREICH néven tervezték egy 100 ágyús sorhajó építését, de a tervet végül 

1861-ben elvetették. 
131 1849-1850-ben a MARIANNA gőzhajó Tuniszban járt gróf Hadik Béla korvettkapitány parancsnoksá

ga alatt, a VENUS fregatt ugyanekkor a Földközi-tengeren Ludwig von Fautz korvettkapitány parancsnoksága 
alatt. 1850-ben előbb a CAROLINA korvett az Északi-tengeren, majd a MONTECUCCOLI brigg Máltán járt, 
mindkét hajó Károlyi László fregattkapitány parancsnoksága alatt. 1851-ben a VENUS fregatt a Nyugat-
Indiákon, 1853-ban a NO VARA fregatt Angliában járt, Fautz parancsoksága alatt. 

132 Sondhaus:, Lawrence: Die Koszta-Affaire: Eine österreichisch-amerikanische Konfrontation in 
Smyrna 1853. In: MGH 1986/4. 153-157. o. A Szmirnában állomásozó osztrák HUSSAR brigg tisztjei közül 
egyet kocsmai verekedésben megöltek. Az osztrákok az eset miatt elfogták Koszta Márton volt honvédtisztet 
és a briggre vitték. Koszta ekkor már több éve az Egyesült Államokban élt és nem sokkal az eset előtt érkezett 
Szmirnába. A kikötőben álló amerikai ST. LOUIS korvett parancsnoka Koszta elengedését követelte. Az oszt
rákok ezt visszautasították, mire Ingraham kapitány szétlövéssel fenyegette meg őket. Végül az osztrák konzul 
közbelépésére Kosztat elengedték. 

133 Ferdinánd Miksa főherceg (1832-1867), Ferenc József öccse, 1851-ben került a haditengerészethez, 
melynek 1854 szeptembere és 1864 januárja között főparancsnoka volt. 1864-1867-ben Mexikó császára. 
1867-ben megfosztották trónjától és kivégezték. 

134 Wagner, Walter: Die obersten Behörden der k.u.k. Kriegsmarine 1856-1918. Wien, 1961. (a további
akban: Wagner) 3-4. o. 

•—456 — 



/4 NOVARA fregatt jellegrajza és fedélzeti nézete. 

A harmadik rajz a világ körüli úthoz átalakított hajótestet ábrázolja 
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kodóként tehette, szabad kezet adott öccsének, főleg amikor a flottaépítési program 
pénzügyeiről volt szó. 

Miksa még 1854-ben utasítást adott egy sorhajó építésére Polában és a RADETZKY 
mintájára két csavargőzös fregattéra Triesztben, valamint, minden félelmet félretéve, a 
velencei Arzenálban két gőzkorvettére. Miksa nem csak hajóépítésre költött nagy össze
geket, hanem a flotta parti létesítményeire is. Polában újabb szárazdokkot építtetett, majd 
1856-ban lerakták az alapkövét a polai arzenálnak. 1857-ben a trieszti vasútépítés miatt a 
haditengerészeti akadémia új helyre, Fiúméba költözött. 

A flotta nagy kiadásait nem fedezte a flottatörvényben megállapított összeg, különö
sen a 1,5 milliós működési költség volt kevés, mert azt még vitorlásokra szabták, viszont 
a gőzhajók üzeme a magas szénköltség miatt jóval többe került. Miután Ferenc József 
szabad kezet adott öccsének, a haditengerészet költségvetése évi 5 millió forint fölé 
emelkedett135. 

Mindezek mellett 1856-ban az altengernaggyá előlépett Miksának sikerült keresztül
vinnie a haditengerészet adminisztrációjának reformját. Az 1857. pénzügyi évtől a hadi
tengerészet önállóvá vált és pénzügyileg függetlenedett a hadseregtől136. Miután a flottá
nak külön költségvetése lett, a hadsereg vezetői nem mondhatták többé, hogy a 
haditengerészet tőlük veszi el a pénzt. 

1856-ban Miksát a haditengerészet önállósításán kívül még egy ambiciózus terv fog
lalkoztatta. A es. kir. haditengerészet fennállása óta még egyetlen osztrák hajó sem kerül
te meg a Földet. Erre a nagy vállalkozásra kedvenc hajóját, a NO VARA fregattot szemel
te ki, az expedíció parancsnokául pedig Wüllerstorf-Urbair-t, a tudós tengerészt. Az út 
előkészületeként a külügyminisztérium biztosította a hajó semlegességének nemzetközi 
elfogadottságát, amire később szükség is lett, mert a NOV ARA útjába beleesett az 1859-
es háború. A fregatt keleti irányban kerülte meg a Földet, 1857. április 30-a és 1859. au
gusztus 30-a között137. 

A NOV ARA indulása előtt egy hónappal, Radetzky nyugalomba vonulása után, Fe
renc József Miksát Veneto és Lombardia kormányzójává nevezte ki. Miksa nem adta fel 
a haditengerészet főparancsnoki tisztét, fel-alá utazott Milánó és Trieszt között. Helyette
seként Triesztben Anton von Bourguignon ellentengernagyot hagyta.138 Milánóban Mik
sát hidegen fogadták. Hamarosan liberális reformokat javasolt a helyzet javítására, ám 
Bécsben szinte mindenki az abszolutizmus és a bürokratikus centralizmus mindenhatósá
gában hitt, ezért a reformokból nem lett semmi. Gyulayval, az itáliai hadsereg főparancs
nokával is sikerült összetűznie, végül, nagy örömére, 1859 tavaszán visszatérhetett a 
haditengerészethez. 

135 Schmidt-Brentano, Antonio: Die Armee in Österreich: Militär, Staat und Gesellschaft 1848-1867. 
Boppard am Rhein, 1975. (a továbbiakban: Schmidt-Brentano) 127. o. 

136 Wagner: i. m. 4-5. o. 
137 A NOVARA útjának főbb állomásai a következők voltak: Madeira, Brazília, Dél-Afrika, Ceylon, a 

Nikobar-szigetek (egykori osztrák gyarmat), Szingapúr, a Fülöp-szigetek, Dél-Kína, a Mariana-, a Karolina- és 
a Salamon-szigetek, Ausztrália, Új-Zéland, Chile, végül a Horn-fok. Scherzer, Karl: Reise der 
Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857, 1858, 1859. Wien, 1864-1866. 

138 Wagner: i. m. 10-15. o. 
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1858-ban, több év halogatás után, Ferenc József végül felülvizsgálta és módosította a 
flottatörvényt. Az új rendelkezés szerint a 6 sorhajónak, a fregattoknak és a korvetteknek 
már csavargőzösként kellett megépülniük. A korvettek tervezett száma 6 maradt, a fregat
tok számát 10-ről 12-re emelték. A briggeket, sónerokat és ágyúnaszádokat törölték a 
tervekből. Helyettük partvédelmi célokra 12 csavarhajtású ágyúnaszádot kellett építe
ni139. 1858 végén Ausztria 3 gőzfregattal (RADETZKY, DONAU, ADRIA) 2 
gőzkorvettel (ERZHERZOG FRIEDRICH, DANDOLO), és 3 csavargőzös ágyúnaszád
dal rendelkezett. A KAISER sorhajó teste hiába készült el, a gépe nem érkezett meg 
Angliából. Az osztrák ipar ekkor még nem tudott nagy hajógépeket előállítani, ezért a 
haditengerészet nagyban függött idegen országoktól, főként Angliától140. 

1857-ben indult az Északi és a Balti-tengerre az első, csak csavaros hajókból, két fre
gattból és egy korvettből álló osztrák hajóraj. Az utazás fő célja a gyakorlatozás mellett a 
krími háború utáni diplomáciai elszigeteltségből való kitörés volt. A hajók kikötöttek 
Dániában, Svédországban és Hamburgban, de egyetlen orosz, angol vagy francia kikötő 
sem nyílt meg előttük. 1858 nyarán kiújult a török-montenegrói háború, aminek követ
keztében erős török flottakötelék jelent meg a déli Adrián. A török flotta mellett az ango
lok, a franciák és az oroszok is megfigyelő hajókat küldtek a térségbe, válaszul Ausztria 
szintén felvonult egy erős kötelékkel. Időközben, amíg a francia és az osztrák hajók far
kasszemet néztek egymással, 1858 májusában III. Napóleon aláírta Cavourral a titkos 
plombieres-i szerződést, melyben - Nizza és Savoya átadásáért cserében - katonai segít
séget ígért Ausztria ellen. 

A háború előestéjén a flottára fontos feladat hárult, katonák ezreit kellett Triesztből 
Velencébe szállítania, amihez a Lloyd több gőzösét is kénytelen volt igénybe venni. Feb
ruártól a flotta hajóit Polában koncentrálták, Miksa pedig kétféle haditervet dolgozott ki. 
Az egyiket arra az esetre, ha a Szard Királyság egyedül szállna hadba, ekkor mindenáron 
csatát akart vállalni, bízva a győzelemben, míg a francia hadbalépés esetén kizárólag a 
partvédelemre kívánt összpontosítani141. 

Tavasszal Ausztria, erejében bízva és Piémont provokálására, megindította a háborút. 
Április 28-án, két nappal azután, hogy a piemontiak visszautasították az osztrák ultimá
tumot, Miksa átvette a flotta parancsnokságát. Május 3-án Franciaország is belépett a há
borúba és két hét múlva erős francia flotta jelent meg az Adrián. A franciák hadba lépése 
értelmetlenné tette a döntő ütközetre vonatkozó tervet és a partvédelem került előtérbe. A 
legjobb hajókat Pólában gyűjtötték össze, a többi pedig a dalmát partvidék különböző 
pontjain foglalt el védelmi pozíciót. Június 2-án az egyesült francia-piemonti flotta blo
kád alá vette Velencét, július elején pedig elfoglalták Lussin szigetét, amely egy későbbi 
partraszállás bázisa lett volna. Időközben a háború eldőlt a szárazföldön, Ausztria vere
séget szenvedett Magentánál (június 4.) és Solferinónál (június 24.), a porosz mozgósítás 
hírére pedig III. Napóleon gyorsan fegyverszünetet kötött Ferenc Józseffel Villafrancá-
ban (július 11.). Szövetséges nélkül Cavour nem folytathatta tovább a háborút; kompro
misszumos béke született, Piémont megkapta Lombardiát, míg Veneto osztrák kézen ma-

139 Sondhaus: i. m. 188.0. 
140 Bilzer: i. m. 118.0. 
141 Sondhaus: i. m. 190. o. 
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radt. Itáliában azonban a háború nyomán visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, 
amelyek eredményként új hatalom jelent meg 1861-ben az Adria nyugati partján, az 
Olasz Királyság. 

A cs. kir. haditengerészet egyetlen sikeres akciót könyvelhetett el a háború folyamán, 
amikor elfogtak egy francia kereskedelmi hajót és Zára kikötőjébe vitték. Egy francia 
gőzfregatt megjelent ugyan a kikötő előtt és visszakövetelte a hajót, de a parti ütegek és 
két lapátkerekes gőzhajó együttes tüze visszavonulásra késztette. Ezen az apró esemé
nyen kívül azonban az osztrák hadihajók nem láttak küzdelmet, a flotta drága, újonnan 
épült csavargőzösei Póla kikötőjében horgonyoztak. Póla megtámadásától tartva Miksa 
már a gépek nélkül álló KAISER sorhajó elsüllyesztését tervezte142, amikor véget ért a 
háború. 

A haditengerészet és Miksa szerencséjére, mintegy gyógyírként a flotta igen gyenge 
háborús teljesítményére, épp egy hónappal a békekötés után, hazaérkezett föld körüli út
járól a NOVARA. Triesztben hatalmas pompával és demonstratív flottafelvonulással fo
gadták a fregattot. Az ünneplés feledtetni kívánta a háborús kudarcot és a flotta meg
gyengült morálját volt hivatva erősíteni. A NOVARA legendássá váló útja valóban jó 
hatással volt a haditengerészetre, amely nagyobb publicitást kapott, nőtt a népszerűsége 
és a tengertől távol eső területek fiataljai is kedvet kaptak a tengeri szolgálatra. 

Az 1850-1859 között eltelt időszak több fontos változást hozott a cs. kir. haditengeré
szet történetében. Megszűnt a tisztikarban az olaszok dominanciája, helyüket túlnyomó 
részt osztrák-német tisztek vették át. A flotta, most már legfelsőbb akaratból, a flottatör-
vény segítségével, megindult a növekedés és a korszerűsödés útján és a hadseregtől is si
került függetlenné válnia. Miksa személyében a haditengerészetnek olyan parancsnoka 
lett, akinek ambíciói, képességei, és főleg lehetőségei minden addigi parancsnokéit mesz-
sze meghaladták. Ugyanakkor a pénzügyi korlátok miatt a flottaprogramnak csak a töre
dékét sikerült végrehajtani és súlyos teherként nehezedett a tisztikarra a flotta dicstelen 
szereplése az elmúlt háborúban. A következő évek kihívásaival azonban Miksa sikeresen 
nézett szembe és főparancsnokságának következő öt esztendeje a haditengerészet történe
tének egyik legragyogóbb, legdinamikusabban fejlődő korszaka volt. Ám mindezek elle
nére a tisztikar frusztrációja véglegesen csak a lissai győzelmet követően oldódott fel. 

Kettős kihívás: 
az olasz egység és a haditengerészet technikai forradalma, 1859-1864. 

Az 1859-es itáliai háború kudarca után Miksa rájött, hogy a haditengerészetet úgy vé
delmezheti meg legjobban a belső ellenfeleitől, ha offenzívát indít a flotta növeléséért. 
Meg sem várva kritikusainak első támadását, nagy és erős, Ausztria hatalmi állásához 
méltó flotta felállítását javasolta Ferenc Józsefnek. Ám küzdelmét megnehezítették az 
abszolutizmus végetértével bekövetkezett politikai változások és a páncélos hajók megje
lenésével ugrásszerűen megnövekvő hajóépítési költségek. Ebben a harcban legnagyobb 
„szövetségese" éppen Ausztria ádáz ellensége, az egyesült Olaszország fenyegető tengeri 
hatalma lett. 

l- Biker: i. m. 118.0. 
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Az 1859-es vereség után politikai reformok kezdődtek Ausztriában. Kezdetben csak 
az abszolutizmus rendszerét jelképező személyek egy részét menesztették, majd 1860 
márciusában a birodalmi tanácsot kiegészítették a tartományok néhány tucat képviselőjé
vel. Az 1860. október 20-án kiadott Októberi Diploma helyreállította az országgyűlése
ket és a tartományi gyűléseket, a pénzügyeket pedig a birodalmi tanács hatáskörébe utal
ta. Az igazán nagy csapást a Februári Pátens (1861. február 26.) jelentette Miksa 
törekvéseire, ugyanis ezután a törvényhozó testületté formált birodalmi tanács döntött a 
haditengerészet költségvetéséről (is). Miksa ezidáig mentesült a parlamentáris kontroll 
alól, de ezentúl a birodalmi tanács nem éppen haditengerészet-párti többségének restrik
ciós szándékaival is meg kellett küzdenie. 

Az 1859-60-as esztendő nem volt túl szerencsés a haditengerészet számára. Ferenc 
József elutasította öccse javaslatát a flotta növeléséről és törölte a tervezett második sor
hajó építését143. 1860-ban a flotta támogatójának számító Karl von Brück pénzügyminisz
ter a kirobbant pénzügyi botrány miatt öngyilkos lett; utóda, Ignaz von Plenert, a hadi
tengerészet egyik legádázabb ellenségének bizonyult. Az 186l-es évre mindössze 5 
millió forintot javasolt a flottának, ami az előző évi költségvetésnek csak a felét tette 
ki144. Miksa a miniszter javaslatára egy pamflettel válaszolt, amelyben a birodalmi tanács 
hazafias érzéseire apellált a flotta költségvetésének megállapításakor145. Hamarosan elő
hozakodott -a saját, 14,8 millió forintos előterjesztésével, de végül a haditengerészet 
186l-es költségvetése 7,4 millió forint lett146. 

1861. március 17-én Viktor Emánuel felvette az Olaszország királya címet, és ezzel 
véget ért az Itália egyesítéséért folytatott küzdelem első, s egyben legfontosabb felvoná
sa, már csak Veneto és Róma nem tartozott az új állam fennhatósága alá. Április elején 
hivatalosan is megalakult a királyi olasz haditengerészet és Cavour kérésére a torinói 
parlament 20 millió lírát (8 millió Ft) szavazott meg új hajók építésére és Ancona 
hadikikötővé való kiépítésére147. Olaszország nem csak Ausztriától tartott, hanem a 
Bourbon Spanyolországtól is, ezért kezdett feszített ütemű flottafejlesztésbe Cavour, és 
akkora flottát igyekezett létrehozni, amely egy időben tud szembeszállni a spanyol és az 
osztrák flottával. Hamarosan világossá vált, Ausztria és Spanyolország nem készül egye
sült akcióval Olaszország ellen, de az olaszok továbbra is fokozottan fejlesztették a hadi
tengerészetüket, ugyanis egyre erősödött az irredentizmus, mely nem csak Venetót és 
Rómát, hanem Isztriát és Dalmáciát is a királysághoz akarta csatolni. Olaszország, mely 
Európa negyedik legerősebb hadiflottájával rendelkezett, egyre komolyabb fenyegetést 
jelentett Ausztria számára, mert a Habsburg birodalmat az olasz politika teljesen el 
akarta zárni a tengertől. 

Az olasz egység kivívásával pontosan egybeesett a haditengerészeti technika forra
dalmi átalakulása, a páncélos hadihajók megjelenése. 1859-ben bocsátották vízre a világ 

143 Biker: i. m. 140. o. ÖSTERREICH néven egy 100 ágyús sorhajó megrendelését tervezték az Egyesült 
Államok egyik hajógyárában. 

144 Sondhaus: i.m. 207. o. 
145 Ferdinand Max: Erlautende Bemerkungen zum Budget der kais. Kriegs-Marine. Trieste, 1860. 
146 Schmidt-Brentano: i. m. 127. o. 
147 La Marina Militare Nel Suo Primo Secolo Di Vita, 1861-1961. Roma, 1961. (a továbbiakban: La 

Marina) 12. o. 
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első, igazán használható páncélos hadihajóját, a francia GLOIRE-t. Az angolok nem 
késlekedtek a válasszal, és hamarosan ők is megépítették első páncélosukat, a 
WARRIOR-t. Megjelenésük egy csapásra korszerűtlenné tette a fahajókat és egy-két 
éven belül már tucatszámra épültek a páncélos hadihajók a világ különböző hajógyárai
ban. Minden, magát valamire tartó flotta megszakította fahajóépítési programját és pán
célosokat kezdett építeni, vagy ha erre technikailag nem volt képes, akkor külföldről ren
delt. Ám mindez drasztikus költségnövekedéssel járt együtt, egy páncélos hajó ára 
kétszerese-háromszorosa volt egy hasonló méretű fahajóénak. 

1860 késő őszén, a Nápolyi Királyság összeomlása után megjelent egy névtelen 
pamflet, amelyet az irodalom Miksának tulajdonít148. A szerző az olasz veszélyre hívta 
fel a figyelmet, és Dalmáciát Ausztria „Achilles-sarkának" nevezte. Az olasz flotta fe
nyegetésének elhárítására erős osztrák haditengerészetet javasolt, melynek költségeire 30 
millió forint megszavazását tartotta szükségesnek. Ha esetleg nem is maga Miksa volt a 
szerző, az írást minden bizonnyal ő sugallta, mert annyira egybevágott törekvéseivel. 
Miksa ebben az időben dolgozta ki véglegesen flottaprogramját, és november végén pá
lyafutásának egyik legkockázatosabb lépésére szánta el magát: még mielőtt a birodalmi 
tanács jóváhagyta volna a flottaprogramot, válaszként az olaszok Franciaországtól ren
delt két páncélosára, személyesen két páncélos fregatt építését rendelte el a es. kir. flotta 
számára. 

Ferenc József 1861. február 5-én hagyta jóvá öccse lépését, de a páncélos hajók építé
se számos problémát vetett fel, melyek a terv kivitelezhetőségét komolyan veszélyeztet
ték. A forint mélyrepülése miatt Ausztria nem fordulhatott külföldi hajógyárhoz, mint az 
olaszok, a hajókat hazai bázison kellett megépíteni. A hajók megtervezése a zseniális, de 
még tapasztalatlan Josef von Romako feladata lett, a fa hajótestek megépítését a trieszti 
Navale Adriatico hajógyárra bízták. Ausztria, szerencséjére, ekkor már rendelkezett két 
olyan gépgyárral, amelyek alkalmasak voltak nagy hajógépek előállítására. A legnagyobb 
gondot a páncéllemezek beszerzése jelentette, végül erre is találtak hazai vállalkozót, de 
kis kapacitása miatt a páncélzat egy részét, kalandos úton, Franciaországból kellett át
csempészni149. Végül a tervet sikerült végrehajtani: 1862-ben szolgálatba állt a flotta első 
két páncélosa, a SALAMANDER és a DRACHE, építési költségük egyenként 2,3 millió 
forintra rúgott. 

Miksa tudta, ha folytatni akarja a páncélosok építését, a jövőben még nagyobb költ
ségvetést kell biztosítania a flottának. 1861 áprilisában összeült a csonka birodalmi ta
nács, amelyből hiányoztak Magyarország, Horvátország és Velence követei. Miksa sze
mélyesen nem képviselhette a flottát a tanács előtt, ezért Wüllerstorfot bízta meg, hogy 
próbáljon minél több pénzt megszavaztatni, de a tanács Plenert pénzügyminiszter 6 mil
liós javaslatát fogadta el150. Nem sokkal ezután érkezett meg a hír, hogy Olaszország két 
újabb páncélost rendelt, ezúttal az Egyesült Államokból. Miksa ekkor 3 újabb páncélos 

Die österreichische Marine. Póla, 1860. 14., 34. o. 
A gépeket a trieszti Stabilimento Tecnico Triestinótól rendelték, de a fiumei Whitehead-féle gyár is ké

pes volt már nagy hajógépek előállítására. A páncéllemezek egy részét a stájerországi Zeltwegben lévő hen
germűben készítették, a lemezek másik részét Franciaországból csempészték, amerikai hajókon. 

Schmidt-Brentano, Antonio: Österreichs Weg zur Seemacht. In: Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchives. Wien, 1977. 135-136. o. 
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fregatt építését, továbbá a NOVARA és a SCHWARZENBERG gőzfregattá alakítását 
javasolta, 9,1 millió forintért, de a tervet Schmerling miniszterelnök és a pénzügyminisz
ter elutasította. A császár azonban közbelépett, és október 20-án megparancsolta a terv 
végrehajtását151. 

A császári közbelépés visszaütött a haditengerészetre: a flotta és a haditengerészeti 
adminisztráció élén egyaránt álló főherceg nem illett már az új rendszerbe, melyben a 
hadsereg immár a felelős hadügyminiszter alá volt rendelve, ezért sokan távozását köve
telték. Miksa fontolgatta, hogy lemond, de attól tartott, hogy ez esetben a flotta fejleszté
se félbeszakad. Végül a helyzetet úgy oldották meg, hogy 1862 januárjában létrehoztak 
egy új minisztériumot, a flottáért és a kereskedelmi tengerészetért felelős Tengerészeti 
Minisztériumot (Marineministerium), amely 1865-ig állt fenn152, Miksa ezután formálisan 
csak a flotta tevékenységét irányította. 

A flotta fejlesztésének kérdése az új minisztériummal nem oldódott meg, ezért 
Degenfeld hadügyminiszter 1862 februárjában speciális bizottság létrehozását javasolta, 
hogy az döntsön a flotta jövőbeli szerepéről és fejlesztési irányáról. A 11 tagú bizottság
ban Wickenburg tengerészeti miniszteren kívül két ember képviselte a haditengerésze
tet153. A következő hetekben Ausztriában parázs vita robbant ki a partvédelmi és a nyílt 
tengeri hadiflotta hívei között. A partvédelmi tábor vezére, Kari Möring, pamfletet adott 
ki Miksa tengerészeti elképzelései ellen154. Ebben az erősen flottaellenes légkörben ült 
össze a bizottság március 15-16-án és végül 6:5 arányban a flotta további fejlesztése 
mellett döntött155. Nem sokkal ezután érkezett meg a hampton roads-i ütközet híre156, és 
ezután már senki sem kételkedhetett a páncélos hajók szükségességében. Nem kis rész
ben ennek köszönhetően a haditengerészet 1862. évi költségvetése rekordnagyságot, 17,2 
millió forintot157 ért el. Ám a VIRGINIA és a MONITOR harcának híre Olaszországban 
is hasonló hatást váltott ki és a torinói kormány még feszítettebb ütemű flottaépítési prog
ramba kezdett. 

Olaszország 1863-ban már egy 14 páncélosból - közöttük egy toronyhajóból - álló 
flottát tervezett, melyek közül csak 4 épült volna hazai üzemben, a többi Franciaország
ban és Angliában. A hatalmas pénzügyi terheket azonban az olaszok sem bírták, és 1864-

151 1862-1864 között megépült a KAISER MAX, a DON JUAN DAUSTRIA és a PRINZ EUGEN páncé
los fregatt. 

" Wagner: i. m. 29-32. o. 
A bizottság tagja volt a Dániából visszahívott Dahlerup altengernagy, és Alphons Wissak ellentenger

nagy. 
Möring, Karl: Zur Marine-Frage. Wien, 1862. Möring - aki a parti erődítések híve volt - vezette a 

páncélos-program ellenzékét és a nagyobb számú fahajók páncélosokkal szembeni fölényét hangoztatta. 
155 Sondhaus: i. m. 216-217. o. 
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ben gátat szabtak a haditengerészet túlköltekezésének. Végül Olaszország 1866-ig 12 
páncélos hajót állított szolgálatba, Ausztria 7-et158. 

Az 1862-es költségvetés hatalmas győzelem volt Miksa számára, de egyben az utolsó 
győzelem is. 1863-ban a tervezett újabb három páncélos fregatt helyett csak kettőre adott 
pénzt a költségvetés, és a KAISER sorhajó páncélozásának tervét is elvetették159. Miksa, 
hogy javítsa a haditengerészet viszonyát Béccsel, a hajóépítésen kívül minden területen 
visszafogta a költekezést. Kevés hajót állított szolgálatba, és az 1862-63-as görög válság 
idején Tegetthoff által vezetett kis hajórajon160 kívül nem küldött hadihajókat az Adrián 
kívülre. 

Miksa új forrásokat igyekezett szerezni a páncélosprogram finanszírozására, ezért 
1862 novemberében tárgyalásokat kezdtek egy angol fegyverkereskedővel néhány páncé
lozatlan osztrák hadihajó eladásáról a Konföderáció részére. A hajók árából egy újabb 
páncélos fregattot lehetett volna építeni, de végül az üzlet nem jött létre161. 1863-64 telén 
Anglia három, a Konföderáció részére épülő, ám annak közelgő veresége miatt eladat
lanná vált páncélost ajánlott fel Ausztriának, de a túl magas vételár miatt, hiába lelkese
dett Miksa a tervért, végül egyet sem vásároltak meg. 

A parlamentáris intézmények behozatala megnehezítette a főhercegek életét. A hatva
nas évek elején Ferenc József kénytelen volt az uralkodóház tagjait sorra elmozdítani a 
valódi hatalmat jelentő pozíciókból és belátható időn belül ez a sors várt volna Miksára 
is. A császár öccse, mint nagy költekező, nem volt túlságosan népszerű a birodalmi ta
nács szemében, ezért nem számíthatott újabb, felelős pozícióra. A Habsburg birodalmon 
belül minden lehetőség megszűnt Miksa számára, hogy ambícióinak és rangjának megfe
lelő hivatalt kapjon, ezért egy külföldi trón elfoglalása jelentette számára az egyetlen 
esélyt a vágyaihoz és méltóságához illő élethez. Már 1861 októberében elkezdődtek a 
tárgyalások a mexikói trón elfoglalásáról, közben egy ideig a görög királysággal kacér
kodott, végül 1863-ban egy mexikói küldöttség formálisan is felajánlotta a koronát. Mik
sa úgy érezte, addigi tevékenysége biztosította a flotta jövőjét, ezért 1864 januárjában 
lemondott a haditengerészet főparancsnoki tisztéről, és április 10-én aláírta a miramari 
szerződést, melyben a mexikói császári címért cserében lemondott esetleges ausztriai 
trón igényéről. Április 14-én a NO VARA fedélzetén elindult Mexikó felé, ahol három év 
múlva császársága a kivégzésével véget ért.162 

Ferdinánd Miksa a es. kir. haditengerészet egyik legnagyobb formátumú parancsnoka 
volt, aki modernizálta és ütőképessé tette a flottát. Tehetségét és személyiségének dina-

Gabriele, Mariano: La politica navale italiana dall'unità alla vigília di Lissa. Milano, 1958. 268-269. 
o. Az olaszok hivatalosan kb. 63,5 millió forintnyi összeget költöttek a haditengerészetre 1861-1865-ben, míg 
Ausztria kb. 52,7 millió forintot. Az olaszok azonban ezt a keretet valószínűleg még 30 millióval túllépték, 
míg az osztrákok csak néhány százezerrel. 

159 Bilzer: i. m. 120. o. 
160 Tegetthoff, Wilhelm von: Aus Wilhelm von Tegetthoff s Nachlass. Wien, 1882. A könyv Tegetthoff 

ekkor íródott leveleit közli. 
161 Sondhaus:, Lawrence: Die österrichische Kriegsmarine und der amerikanische Sezessionenkrieg 1861-

1865. In: MGH 1987/3. 82-83. o. 
" Miksa uralma csak addig volt úgy-ahogy szilárdnak tekinthető, amíg francia csapatok tartózkodtak 

Mexikóban. A franciák kivonulása után a Benito Juarez volt elnök által vezetett felkelők Queretaróban elfog
ták Miksát, majd bíróság elé állították, és két tábornokával együtt kivégezték. 
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mizmusát latba vetve egy évtizeden át küzdött azért, hogy Ausztria erős másodrendű ten
geri hatalommá váljon, amely hathatósan meg tudja védeni érdekeit az Adrián és a Föld
közi-tenger keleti medencéjében. 1866-ig neki köszönhetően 7 páncélos fregatt, 1 sorha
jó, 5 gözfregatt és 2 gőzkorvett épült, tehát a flottaterv közel került a teljes 
megvalósuláshoz. Munkájának gyümölcseit, a lissai győzelmet és a haditengerészet nem
zetközi elismerését, amire nagyon vágyott, nem érhette meg főparancsnokként, de ha 
nem vitte volna keresztül páncélosprogramját, Ausztria történelme másként alakult volna. 

Tűzkeresztség és dicsőség: Helgoland és Lissa 

Miksa távozása után a főparancsnoki poszt négy évig üresen maradt, mivel nem talál
tak alkalmas embert a betöltésére. A haditengerészet nagy szerencséjére Miksának hama
rosan méltó utódja akadt, aki, ha nem is hivatalosan, de mindenki által elismerten a biro
dalom első számú tengerésze lett: Wilhelm von Tegetthoff63. 

A flotta tűzkeresztségének ideje hamarabb eljött, mint sokan gondolták. Schleswig és 
Holstein miatt 1864. január 16-án kitört a porosz-osztrák-dán háború. A dánok blokád 
alá vették a német kikötőket, ami ellen a poroszok nem tudtak semmit tenni, mivel nagy
ságrendekkel gyengébb flottával rendelkeztek. Ausztria februárban szárazföldi csapato
kat küldött a dánok ellen, és mint a Német Szövetség egyetlen, jelentős flottával rendel
kező tagjának, Bécsnek kellett a tengeri hadszíntéren helytállnia. 

Az Északi-tengerre küldendő flottával kapcsolatban több probléma is felmerült. A 
tisztikar morálja az 1859-es háború frusztráló hatása óta mélyponton volt, a legénység 
képzettsége, a gyakorlást szolgáló utak számának csökkenése miatt, alacsony színvona
lon állt. A vállalkozásra alkalmas parancsnok megtalálása sem volt könnyű, végül 
Wüllerstorf ellentengernagyot nevezték ki, aki inkább volt tudós, mint gyakorlati kato
na.164 A helyzetet bonyolította, hogy olasz támadástól ugyan nem kellett ekkor tartani, de 
Nagy-Britannia a dánok oldalán állt, még ha semleges is maradt, és megfenyegette 
Ausztriát, hogy flottát küld az Adriára, ha Ausztria flottát küld Dánia ellen. Noha min
denki tudta, hogy ez csak blöff, Anglia komoly akadályokat gördíthetett a flotta északi 
útja elé. 

Wüllerstorf Tegetthoff sorhajókapitányt előreküldte a SCHWARZENBERG és a 
RADETZKY gőzfregattokkal, meg a SEEHUND ágyúnaszáddal. Tegetthoff áprilisban 
ért Anglia partjaihoz, ahol engedélyezték, hogy szenet vegyen fel, de a SEEHUND egy 
angol révkalauz „hibájából" zátonyra futott és súlyosan megrongálódott. Tegetthoff ezu
tán csak a két fregattal folytatta útját Cuxhaven felé, ahová május elején érkezett meg. 
Mind a dánok, mind a poroszok a Balti-tengeren gyűjtötték össze flottájuk zömét, így 

Wilhelm von Tegetthoff (1827-1871) a stájerországi Marburgban született, 1841-ben lett a haditenge
részeti akadémia tanulója. 1845-től kadét, 1852-ben sorhajóhadnagy, 1857-ben korvettkapitány, ekkor expe
díciót vezetett a Vörös-tengerre. 1859-1860-ban részt vett Miksa brazíliai útján, 1861-ben sorhajókapitánnyá 
nevezték ki. 1862-63-ban a görög vizekre vezényelt hajóraj parancsnoka volt. 1864-ben, a helgolandi ütközet 
után ellentengernaggyá nevezték ki, 1866-ban pedig, a győztes lissai csata után altengernaggyá. 1868 március
tól 1871 áprilisig a haditengerészet főparancsnoka volt. 

1 4 Fautz és Wissak, a flotta másik két ellentengernagya gyakorlatilag alig szolgált tengeren, életük során 
mindig adminisztratív pozíciókat töltöttek be. 
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mindössze két dán fregatt és egy korvett tartotta fenn Hamburg blokádját, viszont a poro-
szók is csak három apró ágyúnaszáddal csatlakoztak a két osztrák fregatthoz. 

1864. május 9-én Tegetthoff megtámadta a Helgoland mellett álló dán hajókat, a 
JYLLAND, a NILS JUEL fregattokat és a HEIMDAL korvettet. Több órás tűzpárbaj 
alakult ki, és a korszerűbb dán tüzérség találataitól mindkét osztrák fregatt erősen meg
rongálódott, Tegetthoff vezérhajója, a SCHWARZENBERG ki is gyulladt, de mindvégig 
viszonozta a tüzet. A jórészt olaszokból álló legénység nagy bátorságot tanúsított az üt
közet folyamán. A csata késő délután ért véget, miután egyik fél sem vesztett egy hajót 
sem. Az ütközet végeztével a dánok észak felé vonultak vissza, Tegetthoff visszatért 
Cuxhavenbe. A győzelmet mindkét fél magának tulajdonította165. 

Wüllerstorf időközben sokáig húzta Polában a hajók felszerelését és indulását. Végül 
áprilisban hagyta el az Adriát, a KAISER sorhajóval, az ERZHERZOG FRIEDRICH 
korvettel és a DON JUAN D'AUSTRIA páncélos fregattal. Különböző problémák miatt a 
flotta csak igen lassan haladt, még Cherburg kikötőjében érte őket a helgolandi ütközet 
híre, s mire csatlakoztak Tegetthoff két fregattjához, a háború gyakorlatilag véget ért. 

Bécsben a késlekedésért Wüllerstorfot tették felelőssé és 1864 végén nyugállományba 
helyezték. Tegetthoff karrierje ellenben hatalmas lökést kapott, a császár a helgolandi 
csatát követő napon ellentengernaggyá léptette elő és 1865-ben ő lett az aktív hajóraj pa
rancsnoka. Jóllehet a helgolandi ütközet nem volt sem döntő, sem dicsőséges, Tegetthoff 
lett a flotta hőse, egy olyan időszakban, amikor nagy szükség volt hősökre. Helgoland 
megmutatta, hogy az új osztrák haditengerészet, az osztrák tisztek által irányított olasz és 
dalmát legénység, képes megállni a helyét a harcban. 

Az 1864. október 30-i bécsi békekötés lezárta a dán háborút, 1865 augusztusában 
Gasteinben Ausztria és Poroszország megosztozott a két hercegségen, Ausztriának jutott 
Holstein, Poroszországnak Schleswig, a két ország viszonya azonban megromlott, és ha
marosan a német kérdés bismarcki megoldása került előtérbe. A dán háború után Auszt
ria 1866 tavaszáig állomásoztatott egy hajót a német vizeken, és még a porosz-osztrák 
együttműködésből fakadóan, két legújabb páncélosa számára Krupp ágyúkat rendelt, de 
azokat a poroszok már nem szállították le166. 

A haditengerészet adminisztrációjában 1864-65-ben jelentős változások következtek 
be. Három nappal Miksa főherceg elindulása után maga Burger tengerészeti miniszter 
kérte a minisztérium megszüntetését. A minisztérium de facto 1865 januárjában, hivata
losan júliusban szűnt meg. A kereskedelmi tengerészetet a kereskedelmi minisztérium alá 
rendelték, a haditengerészetet pedig a hadügyminisztérium alá, ahol létrehoztak egy hadi
tengerészeti osztályt (Marinesektion). A haditengerészet teljes különállása a hadseregtől, 
három év után, ezzel a lépéssel megszűnt167. A főparancsnoki poszt továbbra is betöltet
len maradt, de Ferenc József egy új tisztséget, a flottainspektorit (Marine-Truppen- und 
Flotteninspektor) kreált unokatestvérének, Lipót főhercegnek. Az abszolút hozzá nem 
értő Lipót több kárt okozott, mint hasznot, tevékenysége csak feszültséget keltett a tisztek 

Paschen, D.: Der blutige Tag von Helgoland. In: Marine Rundschau, 1939./4. 472-476. o. Az osztrá
kok 37, a dánok 14 halottat vesztettek, az angolok is dán győzelemnek ítélték a csatát. 

166Először a KAISER MÁX páncélost, majd az ERZHERZOG FRIEDRICH korvettet. A porosz szállítá
sok elmaradása miatt a flotta két legújabb páncélosát csak korszerűtlen ágyúkkal tudták felszerelni. 

167 Wagner: i. m. 49-51., 54-55. o. 
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különböző csoportjai között. Nagy súly fektetett Tegetthoff háttérbe szorítására és saját 
kegyeltjeit léptette sorban elő168. 

Ausztria, miután 1859-ben megkezdődtek a Szuezi-csatorna munkálatai, expedíciót 
szándékozott küldeni a Távol-Keletre, hogy utat törjön az Osztrák Lloyd majdani keres
kedelmi tevékenysége számára. Az expedíciót 1866 tavaszára tervezték, parancsnokául 
Tegetthoffot szemelték ki. Végül a porosz és az olasz háború egyre fenyegetőbb közelsé
ge miatt az expedíciót törölték, mert Ausztriának az Adrián volt szüksége a hajókra és 
legjobb tengerészeire169. 

1866. április 8-án Berlinben aláírták a porosz-olasz szövetséget és többé nem volt két
séges, hogy a háború hamarosan ki fog törni. Az év első hónapjaiban Tegetthoff idegesen 
várta a döntést Bécsből, hogy a flottát állítsa-e hadilábra, vagy a távol-keleti expedícióra 
készüljön. Végül április 30-án megjött a parancs a flotta harckészültségbe helyezésére170. 
Tegetthoff minden hajót Polában gyűjtött össze; két legújabb páncélosát az elmaradt po
rosz szállítás miatt kénytelen volt korszerűtlen ágyúkkal ellátni. Legnagyobb gondja az 
olasz flotta nyomasztó, több mint kétszeres túlereje volt171. A készülődés során a na
gyobb fahajók orrát és oldalát horgony láncokból és vasúti sínekből álló páncélzattal erő
sítette meg, ám igazából nem ebben, hanem a legénység és a tisztikar helytállásában bí
zott, mint ahogyan azt egy levelében írta: „a fa palánkok mögött vasszívek dobognak"172. 

1866. június 14-én Poroszország hadat üzent Ausztriának, június 20-án pedig Olasz
ország is, miután a megegyezésre hajló La Marmorát a szélsőségesen irredenta Ricasoli 
követte a miniszterelnöki székben. Albrecht főherceg június 24-én Custozzánál megverte 
a szedett-vedett olasz hadsereget, de mindezt feledtette a porosz háborút eldöntő kataszt
rofális königgrätzi vereség július 3-án. Ugyanekkor Olaszország a tengeren akarta kikö
szörülni a Custozzánál elszenvedett csorbát. 

Az olasz hadüzenet után Tegetthoff azt a parancsot kapta, hogy maradjon Pola köze
lében egy esetleges Velence, vagy Trieszt elleni támadás elhárítására. Custozza után im
már szabad kezet kapott az olasz flotta előcsalogatására. Június 27-én, miután hírét vette 
Persano tengernagy és az olasz flotta Anconába érkezésének, felvonult a kikötő előtt, az 
olaszok azonban nem futottak ki. Ám ez az akció mégsem volt eredménytelen, a fiatal 
olasz tiszteket frusztrálta Persano határozatlansága, hiszen a sajtó már hetek óta azt suly
kolta beléjük, hogy lesöprik az osztrák flottát a tenger színéről, és mégis, amikor megje
lent a gyengébb osztrák flotta, ők gyáván a kikötőben maradtak173. 

108 Höbelt: i. m. 732. o. 
169 Schöndorfer, Ulrich: Wilhelm von Tegetthoff. Wien, 1958. 38-39. o. 

Tegetthoff Sternecknek, 1866. március 24. In: Sterneck, Maximilian Daublebsky von: Erinnerungen 
aus den Jahren 1847 bis 1897. Wien, 1901. (a továbbiakban: Sterneck) 140-141. o. E könyv Tegetthoff sok 
érdekes és fontos levelét tartalmazza. 

171 Az olasz flotta 12 páncélosból, 1 sorhajóból, 7 fregattból, 3 korvettből és 3 ágyúnaszádból állt, fedélze
tükön 292 vontcsövű és 423 simacsövű löveggel. Ezzel szemben az osztrák flottában 7 páncélos, 1 sorhajó, 5 
fregatt, egy korvett és 9 ágyúnaszád volt, fedélzetükön 120 vontcsövű és 410 simacsövű löveggel. 

172 Tegetthoff Lutteroth bárónőnek, 1866. június In: Sterneck: i. m. 143. o. 
1 3 Lumbroso, Alberto: La battaglia di Lissa. Roma, 1910. 87-94. o. A legénység és a fiatalabb tisztek 

örömujjongásban törtek ki, mikor meglátták az osztrák flottát, mert revansot akartak venni Custozzáért. Ami
kor megtudták, hogy nem támadnak, sokan sírni kezdtek, mások meg a földhöz csapott sapkájukon tapostak 
dühükben. 
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Königgrätz után világossá vált, a háború 
hamarosan véget fog érni, ezért Olaszor
szág sürgősen területeket akart foglalni 
Venetón kívül Tirolban, Isztriában és 
Dalmáciában, hogy minél előnyösebb po
zícióból tudjon a háború után hozzá csato
landó területekről tárgyalni.174 Az Isztria és 
Dalmácia felé irányuló akciókban a flottá
nak döntő szerepe volt, ezért Depretis ten
gerészeti miniszter folyamatosan sürgette 
Persanót a flotta kifutására. Persano öt nap
ra elhagyta ugyan Anconát, de vissza is tért 
oda. Késlekedésének oka az volt, hogy meg 
akarta várni a flotta Angliából érkező új to
ronyhajóját, az AFFONDATORÉt. Végül 
Depretis személyesen utazott Anconába és 
azonnali indulást parancsolt Persanónak. 
Miután az új hajó megérkezettjúlius 16-án 
a 34 hajóból álló olasz flotta, köztük 12 
páncélos, kifutott Anconából. Persano ve
zérhajójának a RÈ D'ITALIA páncélos 
fregattot választotta.Az olasz flotta célja 
Lissa szigete volt, az Adria egyik kulcsfon
tosságú stratégiai pontja175. Július 18-án ért 
Persano a sziget alá és lövetni kezdte a rajta 
lévő erődítményt, majd a lövetést másnap is 
folytatta. Embereket azonban nem akart 
partra tenni, mert tartott az osztrák flotta 
megjelenésétől. 

Július 19-én érkezett meg Polába Lissa 
lövetésének híre, ugyanekkor Bécsből is ér
kezett táviratilag egy parancs, amely a flotta 
Polában tartására szólított fel. Tegetthoff a 
bécsi táviratra ügyet sem vetett, 19-én dél-

Kidolgozták Trieszt és Isztria tenger felőli in
váziójának a tervét, amelynek egyik feltétele az oszt
rák flotta megsemmisítése volt, ugyanakkor Garibaldi 
szabadcsapatai megszállták volna Dél-Tirolt. Ausztria 
egyébként, a semlegességért cserében, már a háború 
előtt felajánlotta Olaszországnak Velencét és Venetót. 

175 
Lissa (ma Lastovo) egyenlő távolságra, 200-

250 km-re helyezkedik el Polától és Anconától. A szi
geten az angolok építették az első erődöket, a napóle
oni háborúk idején, majd az osztrákok tovább erősítet
ték azokat. 1866-ban 100 ágyú és 2000 katona 
állomásozott Lissán. 
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után mind a 27 hajójával, köztük 7 páncélossal, kifutott Lissa felé.176 Út közben hajóit 
három ék alakú rajba állította fel177, az első ék a hét páncélosbólállt, élén a zászlóshajó
val^ FERDINAND MAX-al, a második ék öt fregattból és egy korvettből, élén a 
KAISER sorhajóval, a harmadik ék hét ágyúnaszádból, mellettük négy avizóhajó és két 
sóner egészítette ki a flottát.Július 20-án reggel ködös, szeles, rossz időben érte el az 
osztrák flotta Lissât. Persano, amikor meglátta az osztrák hajókat, állítólag azt mondta: 
„íme, a halászok!"178 Az olasz tengernagy két vonalban állította fel hajóit a sziget és az 
osztrák flotta között, az egyik vonalat a páncélosok, a másikat a fahajók alkották. 
Persano ekkor hatalmas hibát követett el, ugyanis átszállt az AFFONDATOREra, miköz
ben a tengernagyi lobogója a RÈ D'ITALIÁn maradt; következésképpen a csata idején 
az egész flotta azt hitte, hogy a tengernagy az utóbbi hajón tartózkodik. 

Tegetthoff, amint elérték az olasz flottát, azonnal támadást parancsolt179. Az olaszok 
páncéloshajókban mutatkozó fölényét ellensúlyozandó, fahajóit is bevetette az ütközet
ben, míg az olasz fahajók biztos távolságból figyelték a csatát. Az olasz páncélosok vo
nalát áttörte Tegetthoff páncélosokból álló éke, majd hamarosan a KAISER által vezetett 
fahajóké is és az ütközet kaotikus kavargássá vált. A hajók tüzérsége nem túl sok kárt tett 
egymásban, pedig kölcsönösen legalább 4000^000 lövést adtak le. Az olaszoknak jobb 
ágyúik voltak, de sokkal rosszabbul lőttek, míg az osztrák lövedékek nem sokat ártottak a 
páncélos hajóknak. A legtöbb kárt osztrák részről a KAISER sorhajó szenvedte el, amely 
az olasz tüzérek fő célpontjává vált. 

Tegetthoff tüzérségének gyengeségét kosolásos taktikával akarta kompenzálni. A 
KAISER megrohanta a RÈ Dl PORTOGALLO páncélos fregattot, de ferdén ütközött 
neki, és nem tett semmilyen kárt benne. Az osztrák sorhajót az AFFONDATORE akarta 
meglékelni, de egy osztrák sortűz után, ami a hajó egyik ágyútornyát megbénította, 
Persano, a tisztek legnagyobb megdöbbenésére a sikeresnek induló roham abbahagyását 
parancsolta180. A sikertelen kosolási kísérletek után, a nagy kavarodásban Tegetthoff ten
gernagyi hajójának végül sikerült oldalról megrohanni és meglékelni a kormányozhatat
lanná vált RÈ DTTALIÁt és az olasz hajó perceken belül elsüllyedt. 

" ö Fleischer: i m . 186-190. o. 

Max von Rottauscher sorhajózászlós így emlékszik vissza: „Hirtelen egymás után kezdtek kibomlani a 
három ékalakzat felvételét elrendelő jelzőzászlók, és utunkat ebben a formációban folytattuk. Az első ék a hét 
páncélosból állt, élén a FERDINAND MAX-szal, a második a KAISER sorhajó által vezetett fregattokból, a 
harmadik a hét ágyúnaszádból, egyik a másikban, olyan mint egy egy vassal bevont falövedék. Pontos és tö
mör, néhány pillanat alatt képes végrehajtani a szükséges mozdulatokat, majd átvágni magát az ellenséges 
flottán teljes sebességgel." Idézi: Basch-Ritter: i. m. 70. o. 

Basch-Ritter: i. m. 70. o. „Ecco i pescatori!" 
1 9 Ismét Rottauschert idézzük: „A tengernagyi hajó jelezte: »A hajó harcra kész!«. Minden hajó visszajel

zett: »A hajó harcra kész!«, ezután a páncélosoknak jelzett: »Az ellenséget lerohanni és elsüllyeszteni!«... A ria
dókürtök harsogtak. Először innen-onnan hallottunk egyet, azután egyre többet, mind hangosabban, ahogy a 
FERDINAND MAX-ról elterjedt és végighullámzott az egész flottán, végül már minden hajón fújták. ... Még 
egyszer jelzett a FERDINAND MAX, a »kell« szót. Ez a »Lissánál győzni kell« első szava volt. (a német ere
detiben) De ugyanekkor a szél elfordult jobbra, és a párafüggöny felemelkedett. Lissa és az ellenséges flotta 
előttünk volt. A tengernagyi hajó jelzőmatrózainak nem maradt több idejük befejezni a mondatot." Idézi: 
Basch-Ritter: i. m. 70. o. 

18 Az AFFONDATORE tisztjeinek kihallgatási jegyzőkönyvei. In: Fleischer: i. m. 390-404. o. 
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A tengernagyi hajó elvesztése, és az a tény, hogy több órás harcban nem sikerült egy 
osztrák hajót, még egy fahajót sem elsüllyeszteni, nagyban demoralizálta az olaszokat, és 
visszavonultak Ancona felé. Az olasz flotta még egy páncélost vesztett, a PALESTRÓt, 
amely a találatok következtében kigyulladt és felrobbant. Néhány nap múlva az olasz 
flotta újabb veszteséget könyvelhetett el: az „elsüllyeszthetetlen" AFFONDATORE egy 
vihar következtében Ancona kikötőjében elsüllyedt. Az olasz emberveszteségek egy 
nagyságrenddel múlták felül az osztrákokét, 38 ellenében 612 halottat vesztettek181. 

A hazatérő Persano hatalmas győzelmet jelentett, az olasz és a nyugat-európai sajtó 
napokig az olaszok diadaláról és az óriási osztrák veszteségekről cikkezett182, ám hama
rosan kiderült, hogy ezekből egy szó sem igaz. Tegetthoff, amikor értesült a KAISER 
sorhajó állítólagos elsüllyesztéséről, fogadást rendezett a Triesztben tartózkodó külföldi 
megfigyelőknek és újságíróknak a hajó fedélzetén, a hír csattanós cáfolataként. Jellemző 
azonban Tegetthoff és Bécs viszonyára, hogy másnap távirat érkezett a fővárosból, 
melyben a fogadás teljes költségét Tegetthoffra hárították, és csak hosszas huzavona után 
fizette ki azt a kincstár183. 

A csata másnapján Ferenc József Tegetthoffot altengernaggyá léptette elő, és a Mária 
Terézia rendet adományozta neki. Lissa után 243 tiszt, valamint 432 altiszt és matróz ka
pott valamilyen kitüntetést184. A kitüntetések ellenére Tegetthoff tudta, hogy a győzelmet 
leginkább a szerencsének köszönhette185. Az olaszok a kudarc ellenére tovább akarták 
folytatni a háborút, de hamarosan rá kellett döbbeniük, hogy az északi hadszíntérről át
vezényelt katonákkal megerősített osztrák hadsereggel nem tudnak szembeszállni, ezért 
augusztus 12-én Cormonsban fegyverszünetet, október 3-án pedig Bécsben békét kötöt
tek. Olaszország megkapta Velencét és Veneto tartományt, de semmi többet. 

1867-ben Persano tengernagyot, aki egyben szenátor is volt, egy szenátorokból álló 
bíróság elé állították. A bíróság nagy többséggel bűnösnek mondta ki a tengernagyot, 
ezért megfosztották rangjától és nyugdíjától, de a király később a nyugdíját visszaadta 
neki. Az ütközetben résztvevő Albini altengernagyot és Vacca ellentengernagyot kény
szernyugdíjazták. 

A lissai győzelem édes ízébe Tegetthoff és a flotta számára hamarosan egyre több ke
serűség vegyült. Augusztus 13-án Tegetthoff nagy flottaparádét rendezett Triesztben, 
melyen azonban Ferenc József visszautasította a részvételt. Ugyanekkor mindenki azt 
várta, hogy Tegetthoffot kinevezik a flotta főparancsnokává, de a poszt továbbra is betöl
tetlen maradt. Tegetthoff egyre szkeptikusabb lett a haditengerészet jövőjét illetően, nem 
is alaptalanul. A lissai csata paradox módon nem elősegítőjévé, hanem kerékkötőjévé 
vált a flotta további fejlesztésének: Bécsben úgy vélték a flotta már elég erős, ezért szük
ségtelen tovább erősíteni. Jellemző módon Tegetthoff 1868 márciusában nem a lissai 

Fleischer: i. m. 228. o. Az osztrák halottak nagy része a KAISER legénységének volt a tagja. 
" Fleischer: i. m. 340. o. Az olaszok szerint az osztrákok 1 sorhajót, 1 fregattot, 1 korvettet, 2 ágyúna

szádot és 2100 halottat veszítettek. Az újságok szerint a KAISER fedélzetén 1200 tiroli mesterlövész volt, akik 
mind a vizbe vesztek, sapkáik pedig a tenger színén úszkáltak a csata után. 

183 Basch-Ritter: i. m. 72. o. 
184 Fleischer: i. m. 332-336. o. 

Tegetthoff Lutteroth bárónőnek 1866. július 22. In: Sterneck: i. m. 149-150. o. „Az egész egy káosz 
volt, mêlée a szó legteljesebb értelmében. ... csoda, hogy egyetlen hajót sem veszítettünk." 
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győzelem, hanem az 1867-ben kivégzett Miksa hamvainak sikeres hazahozatala után lett 
végül a haditengerészet főparancsnoka. 1871-ben bekövetkezett halála után a haditenge
részet közel két évtizedig a tespedés állóvizébe merült, és korszerűség tekintetében ismét 
alaposan lemaradt riválisai, így Olaszország flottája mögött. 

A történészek általában hajlamosak alulértékelni a lissai csata jelentőségét, mindössze 
egy már eldöntött háború jelentéktelen ütközeteként tartják számon. Ám figyelmen kívül 
hagyják, hogy az olasz politika célja nem Velence megszerzése, hanem a teljes osztrák 
tengerpart elfoglalása volt. Bismarck és III. Napóleon nem nézte jó szemmel az olaszok 
terjeszkedését, de ez messze nem jelenti azt, hogy egy esetleges olasz tengeri győzelem, 
mely a tengerparti területek kulcsát jelenti, és az azt követő területfoglalás esetén tényle
gesen be is avatkoztak volna, mint ahogyan 1859-186l-ben sem tették. Egy olasz tengeri 
győzelem esetében Ausztria könnyen elveszthette volna tengerpartjának jó részét, vagy 
akár az egészet is, és ennek beláthatatlan következményei lettek volna a Habsburg biro
dalom további történetére. Ausztria elsősorban Miksa főherceg tüzön-vízen keresztülvitt 
flottaprogamjának köszönhette, hogy Olaszország nem tudta hatalmát megkérdőjelezni 
az Adrián. 1866 júliusában a haditengerészet legádázabb ellenségei sem cserélték volna 
el a költséges páncélos hajókat egy olcsó partvédelmi flottára. 

Lissa a tengeri csaták történetében előkelő helyet foglal el, általánosan elfogadott vé
lemény szerint a Trafalgar és Csuzima közé eső száz éves időszak legjelentősebb tengeri 
ütközete, ráadásul ez volt a világon az első, amely páncélos flották között zajlott. Lissa a 
haditengerészeti taktika fejlődésére is nagy hatással volt, ugyanis a tüzérség hatástalansá
ga miatt alkalmazott kosolásos módszer szakmai körökben több évtizedes vitát váltott ki 
a tüzérség és a kosolás hívei közt, az utóbbi módszer hirdetői minduntalan Tegetthoff si
keres műveletére hivatkoztak. A lissai csata mind a mai napig ott szerepel a világ összes 
haditengerészeti akadémiájának tananyagában. 

* 

A es. kir. haditengerészet történetének első hét évtizede, különösen az 1850. előtti 
időszak, nem volt felhőtlen a flotta számára. Ausztria tradicionálisan szárazföldi állam 
volt, és a flotta szinte történelmi gyökerek nélkül alakult meg 1786-ban. Létének első 
időszakát az alulfinanszírozottság, sőt időnként a teljes megszüntetés veszélye jellemez
te, miközben a felső politikai vezetés a legjobb esetben is közömbös volt irányában. E 
nemtörődömség következtében 1848-ig a flotta gyakorlatlag velencei irányítás alatt állt, 
ráadásul elégtelen anyagi eszközeivel többé-kevésbé alkalmatlan volt feladatainak ellátá
sára. A politikusok helyett, sőt gyakran ellenükben, a haditengerészet fejlesztéséért a 
legtöbbet az uralkodóház tagjai, Károly, Frigyes és Miksa főherceg, valamint egyes kato
nák, mint Schwarzenberg, Nugent vagy Degenfeld tették. A flotta igazi fej lődésnek csak 
Miksa főparancsnoksága alatt indult, aki egy évtized alatt harmadrendűből erős másod
rendű tengeri hatalommá tette Ausztriát. Művét Tegetthoff lissai győzelme koronázta 
meg, mely fél évszázadra elhárította az olasz veszélyt a birodalom tengerparti területei 
felől, és biztosította Ausztria hatalmát az Adria felett. 
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FÜGGELÉK 

I. 

Acs. kir. haditengerészet parancsnokai és főparancsnokai, 1786-1871. 

George Simpson (1786 nyara - 1797 október) 

James Ernest Williams (1797 november- 1798 február) 
Andrea Querinigróf (1798 február- 1802 január) 
Joseph L 'Espine gróf( 1802 január - 1805 augusztus) 
Silvestro Dandolo gró/(ideiglenes, 1805 augusztus - december) 
Joseph L'Espine gróf'(ideiglenes, 1806 január- 1807 április; kinevezett, 1807 

április- 1810január; ideiglenes, 1813 augusztus- 1814július) 
August de Conninck (1814 július - 1824 március) 
Amilcaro Paulucci márki (1824 március - 1844 augusztus) 
Frigyes főherceg (1844 augusztus - 1847 október) 
Silvestro Dandolo g/*ó/(ideiglenes, 1847 október - november) 
Anton von Martini (1847 november- 1848 március) 
Gyulay Ferenc g/*ó/(ideiglenes, 1848 március - szeptember) 
Anton von Martini (1848 szeptember- 1849 február) 
Gyulay Ferenc gró/"(ideiglenes, 1849 február - március) 
Hans Birch von Dahlerup (1849 március - 1851 augusztus) 
Franz von Wimpffen gró/(1851 augusztus - 1854 szeptember) 
Ferdinánd Miksa főherceg (1854 szeptember - 1864 január) 
betöltetlen (1864 január- 1868 március) 
Wilhelm von Tegetthoff'(1868 március- 1871 április) 

II. 

A es. kir. haditengerészet vitorlás hadihajói, 1814-1853 

Sorhajók'86 Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Tonnatartalom Agyúk száma 

BELLONA 1823 1831 1700 t 56 
ITALIANO 1825 1835 1700 t 56 

1 Eredetileg 74 ágyús sorhajók voltak, amelyeket nehézfregattá alakítottak. Az ITALIANOt nem szerel
ték fel teljesen, pályafutását célhajóként végezte. 
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Fregattok Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Tonnatartalom Agyúk száma 

LIPSIA 1814 1826 1070 t 44 

AUSTRIA 1815 1825 1070 t 44 

AUGUSTA 1815 1825 1070 t 44 

EBE 1821 1845 1070 t 44 

MEDEA 1828 1841 1070 t 44 
GUERRIERA187 1830 1851 1070 t 44 

VENERE188 1832 1872 1070 t 44 

BELLONA II 1842 1868 1260 t 50 
NOVARA189 1850 1861 1520 t 54 

SCHWARZENBERG190 1853 1861 1878 t 60 

Korvettek191 Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Tonnatartalom Agyúk száma 

CAROLINA 1819 1832 810t 24 
ADRIA 1827 1852 450 t 25 
VELOCE192 1827 1836 4501 20 
LIPSIA II193 1827 1859 450 t 20 
ABBONDANZA194 1831 1833 430 t 18 
CESAREA195 1833 1859 247 t 16 
CAROLINA II 1833 1864 718t 24 

VELOCE II196 1834 1869 718t 24 
CLEMENZA197 1839 1893 594 t 20 

187 1849-ben JUNÓra keresztelték át. 
188 1849-ben VENUSra keresztelik át, 1857-től iskolahajó. 
189 Eredetileg MINERVA, 1861-1862-ben átalakították gözfregattá. 
190 1861-1862-ben átalakították gőzfregattá. 
191 A es. kir haditengerészet korvettjei gyakran nem voltak nagyobbak egy briggnél, korvettnek csak há

rom árbocuk miatt minősültek. 
192 Az ugyanilyen nevű briggből alakították át. 
193 1848-1849-ben velencei kézen volt, 1849-ben átkeresztelték LEIPZIG-ra. 
194 Elsüllyedt egy viharban. 
195 1849-ben TITANIÁra keresztelték át. 
196 1849-ben DIANÁra keresztelték át. 
197 1849-ben MINERVÁra keresztelték át. 
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III. 

Acs. kir. haditengerészet páncélozott és csavargőzös hadihajói, 1853-1866 

Páncélosok Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Vízkiszorítás Agyúk száma 

DRACHE 1862 1875 2824 t 28 

SALAMANDER 1862 1883 3027 t 28 
KAISER MAX 1863 1873 3588 t 14 

DON JUAN 
DAUSTRIA 

1863 1874 3588 t 32 

PRINZ EUGEN 1863 1873 3588 t 14 
FERDINAND MAX 1866 1886 5140 t 18 
HABSBURG 1866 1886 5140 t 18 

Sorhajók Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Vízkiszorítás Agyúk száma 

KAISER198 1859 1893 5194 t 91 

Fregattok Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Vízkiszorítás Agyúk száma 

RADETZKY199 1854 1869 2198 t 31 
ADRIA 1857 1868 2198 t 41 
DONAU 1857 1871 2198 t 51 
NOVARA 1862 1876 2497 t 53 
SCHWARZENBERG 1862 1869 26561 48 

Korvettek Szolgálatba 
állítva 

Szolgálatból 
kivonva 

Vízkiszorítás Agyúk száma 

ERZHERZOG 
FRIEDRICH 

1857 1897 1570 t 22 

DANDOLO 1859 1879 1594 t 22 

1869-1874 között páncélozott kazamatahajóvá alakították át. 
Felrobbant a lőszerraktára és elsüllyedt. 
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BENCZE LASZLO 

ADALÉKOK AZ 1918. JÚNIUS 15-1 OFFENZÍVA 
HADITERVEINEK VIZSGÁLATÁHOZ 

Az 1918. június 15-i offenzívát elemző osztrák és magyar történészek közül többen 
parancsnoki beosztásokban szolgáltak a háborúban és a legfőbb hadvezetéssel szembeni 
lojalitásukat igen visszafogott kritikával fejezték ki. Az utóbbi évtizedek nevesebb szer
zői ugyanakkor - Ludwig Jedlička, Peter Fiala, Walter Schaumann, Heinz von Lichem -
valamennyien egyetértenek abban, hogy az offenzíva kilátástalan vállalkozás volt, de 
szinte sugallják, hogy a legfőbb hadvezetés, az uralkodót is beleértve, az irreális célokat 
kitűző alárendelt hadvezéreknek engedelmeskedett volna. Az osztrák publikációk egyol
dalúságát jelzi az is, hogy az elemzők a délnyugati arcvonal alpesi szakaszának katonái 
közül csak az osztrákoknak állítanak emléket és kínos igyekezettel hallgatnak a 
többszázezer magyar honvéd helytállásáról. A még fel nem tárt, eredeti források alapján 
csak kritikával lehet illetni mind az offenzíva és a felesleges áldozatok felelőseiről szóló 
ítéleteket, mind a magyar katonai hősiesség mellőzésének kísérleteit. 

A Déli Mészkő-Alpok tektonikus törésvonalakkal elválasztott hegységeit óriási törme
léklejtők, tágas, hosszanti völgyek, meredek oldalú, keresztirányú szakadékok, szurdo
kok tagolják 2000 m-en felüli, zárt platókra, amelyeken 2500-3800 m magas hátak, gaz
dagon csipkézett gerincek, égbeszökő, magányos kőtornyok ülnek. Az észak-déli, 
északkelet-délnyugati irányú, „U" vagy „V" alakú törésvonalak - mindenekelőtt az Etsch 
(Adige)- és a Sugana (Val Sugana)-völgy, illetve a Belluno-medence - egymástól jól 
megkülönböztethető részekre osztják a térség vonulatait. A svájci határtól az Etsch folyó
ig húzódik az alig megközelíthető, a háborúban „gleccserfrontnak" nevezett alpesi régió, 
sarkvidéki hegyekre emlékeztető óriás magaslatokkal, ahol a katonáknak a végletes föld
rajzi és időjárási viszonyok között a túlélésért kellett elsősorban megküzdeniük és csak 
másodsorban az ellenféllel. Az Ortler (3902 m), a Presanella (3556 m), az Adamello 
(3554 m) és a Judikarien (3462 m) csoportok gerincein, tágas jégmezőin a szemben állók 
már a háború kezdetén birtokba vették a kedvező, uralgó pozíciókat és a háború végéig 
kitartottak ott. Az esztendő néhány későnyári hetében folytatott korlátozott és sikertelen 
hadmüveletek után hónapokig az elemekkel, a szűnni nem akaró, orkán erejű hóviharok
kal, a 15-20 m-es hóval, a lavinákkal, a mínusz 30-40 fokos hideggel, a tüzifahiánnyal, 
az éhséggel kellett viaskodniuk. A háborúban mindkét oldalon legalább 30 000-30 000 
katona esett áldozatul csak a hó- és a kőlavináknak (az összes veszteség harmada), 
ugyanennyi a magashegyi csapásoknak, a rettenetes hidegnek, a legyengülésnek, a beteg
ségeknek és összesen csak mintegy 50 000 főt követelt az állandó gyalogsági és tüzérségi 
tűz.1 

Dr. Ernst Förster. Handbuch für Reisende in Italien. München, 1863. (a továbbiakban: Förster) 124., 
133. o.; Behelf zum Studium der Militär-Geographie. Südwestlicher Kriegschauplatz. Wien, 1899. (a további
akban: Militär-Geographie) 14-19. o.; Karl Baedeker: Oberitalien. Leipzig, 1911. (a továbbiakban: Baedeker 
1911) 31., 377. o.; Heinz von Lichem Krieg in der Alpen 1915-1918. I—III. Augsburg, 1993. (a továbbiakban: 
Lichem) Band I. 16., 35., 71. o. 

1916. december 12-ről 13-ra virradó éjszaka például a hólavinák 6 000 osztrák-magyar katonát sodortak a 
halálba. Lichem Bd. I. 71. o., Bd. II. 6. o. 
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Az Etschtől keletre a Belluno-törésvonalban zúgó Piavéig húzódnak Európa talán leg
szebb hegyei, a vörösbarna sziklatömbökből, karcsú kőkatedrálisokból, tűként égbetörő 
kőcsúcsokból, szédítő falakból formált Dolomitok a Marmolata di Penia (3 344 m), a 
Marmolata di Rocca (3 309 m), a Tofana I. (3 225 m), a Tofana II. (3 244 m) és a Tofana 
III. (3 237 m) hegyóriásokkal. A Dolomitokhoz tartozó Fleimstali-, Fassani-, Sexteni-
Alpok illetve a Cristallo-csoport erősen szabdalt, rendkívül változatos kőrengetegek, ahol 
szinte egymást érik a jelentősen különböző magasságú csúcsok, mint pl. a Predazzo 
(1014 m) és a Cima de Cece (2 772 m) ahol a frontkatonák százainak kellett naponta 
megmászniuk terhükkel a 700 m-nél is nagyobb szintkülönbségeket. Az erózió és a 
földmozgások sokmillió év alatt néhol hágókat, nyergeket alakítottak ki, amelyek később 
a közlekedést szolgálták, illetve a háborúban korlátozott célú hadmüveletekre teremtettek 
lehetőséget, mint az 1600-2 200 m magas Menghen-, Rolle-, Valparola-, Falzerego átjá
rók, a Fassa- és a Fleims völgy, mindenekelőtt azonban a Belluno-medencét átszelő 
Piave illetve a Dolomitok déli határán a Val Suganaban zúgó Brenta partjai. A súlyos 
harcok közül az egyik legdrámaibb a Valparolát lezáró Col di Lana (2 462 m) csúcs bir
tokáért zajlott: az osztrák-magyar védelmet az olaszok 1916. április 17-én a heggyel 
együtt felrobbantották. A támadókat azonban néhány száz méterrel hátrább a mélységben 
kiépített állások feltartóztatták.2 

Az Etsch bal parti szőlőshegyei mellett emelkedik a Val Sugana törésvonallal határolt, 
szurdokkal szabdalt Lessini-Alpok 1500-2 000 m-es platója. A Sugana völgy déli, függő
leges falú hegyóriásai, mint a Monte Kempel (2 295 m), a Monte Ortigara (2 106 m), a 
Cima Dodici (2 295 m) és a Cima Undici (2 228 m) képezik a Lessini-Alpok északi hatá
rát. A vonulat déli oldala lépcsőzetesen ereszkedik az 1000-1300 m-en fekvő, mély ár
kokkal részekre szabdalt Folgaria-Lavarone felföld felé. A felföld egymástól hegyi pata
kokkal elválasztott kis platóin modern osztrák-magyar erődök íve védte Trient városát, 
illetve teremtett lehetőséget csapatösszevonásokra a déli irányú offenzívakhoz. A felföld
ről indul szakadékos útjára a Brenta mellékfolyója a Frenzela és a sodró vizű Astico, 
amely a belé ömlő Porinával és az Assával tagolja a Lessini-Alpok dél felé lejtő hullá
mait. A tavaszi olvadásokkor, az őszi esőzésekkor megduzzadt hegyi patakok időtlen
idők óta mosták, darabolták a terephullámokat és 30 km hosszú, 10 km széles, csupasz 
karszthátakkal, szurdokokkal, magányos sziklaszirtekkel tarkított medencét alakítottak ki, 
az 1000-1500 m magasan fekvő Hétközség-felföldet (Sieben Gemeinden, Sette 
Communi). Az olasz, illetve az osztrák-magyar offenzívaknak teret nyújtó felföldön az 
Astico előbb igen meredek szurdokot vágott a sziklás-bozótos talajba, majd 1 km széles 
medencét alkotva tört magának utat a Brentáig. Az Asticóba ömlő Ássa függőleges falú 
szakadékkal szeli át a platót és csak a Posina völgyénél ér ki egy 1-2 km széles, művelhe
tő medencébe. A Posina nedves rétekkel borított kis völgyet vágott a felföld sziklás sík
jába, a Franzela mély, köves árkot mosott ki a karsztos talajból. A települések - Asiago, 
Gallio, Enego, Arsiero, Campolongo, Casteletto, Roncalto - elzárt, ladin közösségeknek 
adtak otthont, amelyek csak a háború előtt épített, Schióból Asiagóba vezető fogaskerekű 
vasút révén kerülhettek rendszeres kapcsolatba a síkságon élőkkel. A Hétközség-felföld 

" A vörösesbarna magnéziumkarbonát (barnapát, gyöngypát) anyagú Dolomitok Deodat Guy de Dolomieu 
francia geológusról kapta a nevét, aki az első jelentős leírást késztette a területről. Hans Biendl. Die 
Dolomiten. Berlin 1911. 38-41. o.; Karl Baedeker. Italien von den Alpen bis Neapel. Leipzig, 1908. 51-53. o.; 
Militär-Geographie 14-19. o.; Lichem Bd. II. 5. 114-124. o. 
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déli peremhegyei alig 6-10 km széles, alacsony vonulattal választják el egymástól a me
dencét és az alföldet; a kiemelkedő csúcsok - a Sasso Rosso (1198 m), a Col del Rosso 
(1278 m), a Kaberlaba (1222 m), a Monte Cimone (1230 m) es a Monte Sisemol (1244 
m) súlyos, több tízezer áldozatot követelő harcok színhelyei voltak.3 A Hétközség-felföld 
és az Etsch völgye között, a Lessini-Alpok nyugati határán három hegyóriás - a Pasubio 
(2 236 m), a Coni Zúgna (1772 m) és a Zúgna Torta (1257 m) - emelkedik, amelyek 
birtoka nélkül az Etsch völgyében húzódó, észak-déli irányú átjáró áttörhetetlen volt. 
1918. március 13-án a komáromi utászok felrobbantották a Pasubiót a hegyet kitartóan 
védő olaszokkal együtt, a medence azonban, a Zúgna Tortát és a Coni Zugnát megszálló, 
olasz elitcsapatok, az alpinik szívóssága miatt átjárhatatlan maradt. A Hétközség
felföldet keleten a Brenta szakadéka felett emelkedő masszívum, a Monte Meletta (1827 
m) zárja.4 Az osztrák határ közelében álló kőrengeteget az olasz hadvezetés még a had
müveletek kezdete előtt megerődítette, azzal a céllal, hogy egyszerre védje Asiago térsé
gét és a Brenta-szurdokban vezető észak-déli irányú utat és vasutat. 

A Piave hordalékával feltöltött Belluno-törésvonal és a Tagliamento felső szakasza 
között húzódik a meredek, csupasz, úttalan Velencei-Alpok, amelynek 1800-2 400 m-es 
fő vonulata Ampezzótól az északolasz síkság peremén emelkedő, karsztos középhegysé
gekig nyúlik el. A Sugana-völgyből szakadékon áttörő, majd a Monte Melettát keletről 
megkerülő Brenta és a vele párhuzamosan folyó Piave közötti 15 km széles, 50 km hosz-
szú sávot a Grappa masszívum (1775 m) tölti ki, amelyet a háború kezdetén az olasz ve
zérkar az alpesi front legfőbb védelmi támaszpontjává építtetett ki. Utakat vágatott a Po-
síkság felőli meredek lejtőkre, motoros vontatókkal és ökörfogatokkal vonszoltatta fel a 
hegyi állásokba a lövegeket, lövészárkokat és géppuskafészkeket robbantatott ki a szik
lákból és betonnal erősítette meg azokat. Különösen a Brenta szűk szurdokában, illetve a 
Piave partján vezető, főközlekedési utak, illetve az északon emelkedő Monte Pertica 
(1552 m) és Monte Tomba (868 m) felé teremtette meg a hatásos tüz feltételeit.5 

Az alpesi vonulatoktól, illetve a vonulatokat kísérő középhegységektől délre húzódik 
az olasz síkság, amelynek hullámaiba, vastag humusztalajába markáns partokat vágtak a 
tenger felé futó folyók. A mezőgazdasági müvelésre kiválóan alkalmas földeken csator
nák, a tenger közelében lagúnák rendszere táplálta elegendő vízzel a gabona- és a rizstáb
lákat, a gyümölcs- és szőlőültetvényeket.6 

A térség magasalatain az idők során óriási mennyiségű hó és jég halmozódott fel, 
amelyet telenként 15-25 m vastag hótakaró gyarapít. A szinte kimeríthetetlen fagyott 

Kriegsarchiv Wien (a továbbiakban: KA) Kriegswissenschaftliche Manuscripte (a továbbiakban: Kw. 
Ms.) Wkg-I/1918/Nr. 21.; Rudolf Kiszling: Die Durchbruchschlachten an der italienischen Front. H. n., 1937.; 
Förster 133-134. o.; Baedeker 1911 31-32. o.; Militär-Geographie 16. o. A Hétközség-felföld birtokáért foly
tatott harcokban Lichem szerint legalább 100 000 fö halt meg. Lichem Bd. II. 143. o. A Trient előtti erődrend
szerről tudósít Walther Schaumann - Peter Schubert: Süd-West-Front. Wien, Klosterneuburg, é. n. (a továb
biakban: Schaumann - Schubert) 51-52. o. 

4 Lichem II. Bd. 169., 173-176. o. A robbantást az 1/6. komáromi árkász század hajtotta végre Erdődi 
László mérnök, műegyetemi tanár irányításával. Magyar Műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a 
világháborúban. (Szerkesztette Jakobi Ágost) Budapest, 1938. 270-276. o. 

5 Krafft von Delmensingen: Der Durchbruch am Isonzó. Oldenburg-Berlin, 1926. Bd. II. (a továbbiakban: 
Delmensingeri) 212., 226. o.; Militär-Geographie 16. o. 

6 Militär-Geographie 25-28 o.; Fortificatorische Detailbeschreibung von Verona. Wien, 1899. 5., 10. o. 
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víztartalék tavaszi olvadása, a déli lejtőkön gyakori, tartós és erős esőzések áradásokat 
idéznek elő. A folyók széles és sziklás-kavicsos ágyat ástak maguknak dél felé és horda
lékukkal töltötték fel a medencéket. Az Etsch a róla elnevezett törésvonalban ereszkedik 
az olasz síkság felé. Termékeny, mintegy másfél km széles és 100 km hosszú völgye ős
idők óta a fő összeköttetési vonalat jelentette a Brenner-hágó és Verona között a keres
kedők és a hadvezérek számára. A folyó Bozen (Bolzano) városáig erős sodrású, 1-15 m 
magas sziklapartok között száguld, mélysége 1-2 m, szélessége 30-60 m, de áradáskor 
eléri a 100-110 m-t is. Bozentól 2 km széles, meredek kísérőhegyekkel zárt medencében 
zúg Chiusa Venetáig, ahol partjai összeszűkülnek: a néhány száz m szélességű sziklás 
völgyben csak az útnak és a vasútnak maradt helye. A szakadék után a folyó széles me
dencében lép ki a síkságra. Az Etsch törésvonalához Dél-Tirol központjánál, a 195 m 
magasan fekvő Trientnél csatlakozik a mintegy 60 km hosszú, másfél km széles, 200-400 
m szintmagasságú nyugat-keleti irányban húzódó Val Sugana. A két törésvonal közötti 
részt mintegy 40 km széles, 1700 m magas vízválasztó tölti ki, amelynek keleti lejtőjén 
ered a sebes sodrású Brenta, vizével természetes útvonalat vágva a Velencéből Bassanón 
át Trient illetve a Brenner-hágó felé. A 1-15 m mély, meredek, sziklás partok között, 
helyenkint 500 m széles, kavicsos ágyban zúgó, 0,5-2 m vízállású folyó a Sugana völgy 
keleti végét záró hegyeket egy alig 200 m széles szakadékban töri át déli irányban, a Po-
síkság peremén álló Bassano városa felé. A Val Suganát záró vonulat keleti lejtőjénél 
húzódik 50 km hosszan, csaknem észak-déli irányban a Belluno-törésvonal, amelyet tel
jes egészében kitölt a Dolomitok északi csúcsai között eredő Piave hordaléka. A folyó 
Pederobbától északra 3-20 m széles, 0,3-2 m mély, partjai szakadékosak. A Piave ára
dáskor átjárhatatlan akadály, mert a gázlókat elborítja a víz, a sodrás pedig rendkívül 
erős. Pederobbától délre 10-12, majd 20-30 m széles, mélysége meghaladja a 2 m-t. Kí
sérő vonulatai 500-150 m magasak, jobb partját Montellónál (500 m) meredek sziklafal 
szegélyezi. Montellótól a tengerig szélesen hömpölygő, hajózható folyó, partjait az árte
rek mentén gátak szegélyezik. Alacsony vízállásnál is csak hidakon átjárható. 7 Sajátos 
vonása a térségnek, elsősorban a Brentától nyugatra, az ivóvízhiány. A Brenta, illetve a 
hegyi patakok vizét csak szűrve, vagy forralva lehetett fogyasztani az olvadt gleccservíz 
káros anyagokkal volt tele, az erdő- és hóhatár közötti sávban pedig csak ciszternákban 
tárolt, vagy málhásállatokkal felszállított ivóvízkészletekkel lehetett gazdálkodni.8 

Az alpesi zóna éghajlata zord, hideg, a tél 8 hónapig tart, a tavasz rövid, a nyár a völ
gyekben tikkasztó, a hegyekben és a felföldeken rendkívül szeszélyes. A nagy hőingado
zások miatt gyakoriak a heves zivatarok, a zivatarokat kísérő sűrű esők, a magaslatokon a 
jeges hózáporok. 1000 m felett a nappali és az éjszakai hőmérséklet között is nagy a kü
lönbség. A térség uralkodó áramlata a déli szél. Télen pusztító vadsággal fúj a nedves, 
ködöt hozó, fárasztó sirokkó - a hegyekben a főn - amely órák alatt képes eltüntetni a 
havat. Májustól októberig gyakori a tartós és nagy erejű bóra, amelynek széllökései meg
haladják a 100 km-t is. Az észak felől érkező hideg téli szelek és a déli, csapadékos 
áramlatok találkozásakor a hegyekben hóviharok tombolnak, hatalmas mennyiségű havat 
zúdítanak a lejtőkre és a völgyekbe, megakadályozzák a közlekedést, lavinákat idéznek 

7 Militär-Geographie 33., 39-45. o. 
Wegweiser „Südtirol" und dessen italienisches Gebirgsanland. Wien, 1909. (a továbbiakban: 

Wegweiser,) 10. o. 
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elő. A katonáknak meg kellett tanulniuk, hogy a hegyekben 15-20 fős, szorosan zárt cso
portokban a legnagyobb csöndben közlekedjenek, a csoportoknak legalább 50 m-es kö
vetési távolságot kellett tartaniuk, a hóvihar kitörésekor pedig feltétlenül folytatniuk kel
lett a menetüket valamilyen lavinától-széltől védett helyig. Az alpesi zónától délre, az 
északolasz síkságon mediterrán éghajlat uralkodik enyhe téllel és termékeny nyárral.9 

A Déli Mészkő-Alpok nagyobbik, osztrák részét 2 000 m magasságig kiterjedt erdő
ségek borították, míg az olasz hegyek lejtői inkább bozótosak voltak. A Trient-Primolano 
általános vonal és az észak-itáliai síkság között Vicenza tartományban Asiago-Schio-
Thiene-Marostica, a Belluno tartományban és a Brentától keletre, Fronzaso-Feltre térsé
geiben húzódtak nagy erdők.10 A Déli Mészkő-Alpok vonulatain csak az állattenyésztés 
és a bortermelés volt jelentős, a lakosság szűkös gabona- és zöldségellátásáról a termé
keny völgyek gondoskodtak. Tirolban és Karintiában km~-ként csak fele annyi húst állí
tottak elő, mint Vicenza, Belluno, Treviso és Padova tartományokban. Olaszország gaz
dasági fejlettségét jelezte az is, hogy az osztrák tartományokéhoz képest gabonafélékből 
4-10-szeres volt a betakarítás hozama, szénából húszszoros. A Piavétól keletre a vastag 
humusztakarónak köszönhetően gazdag gabona-, rizs-, szőlő- és szederföldek váltakoz
tak kiterjedt, buja rétekkel.11 

A délnyugati front ellátása szempontjából óriási jelentősége volt a vasúti összekötte
tésnek. Az olasz védelmi rendszer sürü hálózatra támaszkodhatott. A legészakibb, nagy 
csomópontok zavartalanul biztosították a személyszállítást és utánpótlást a kisebb teher
elosztókon át a kirakodó- vagy végállomásokig. A Piavétól nyugatra fekvő, hegyi vé
delmi körletekhez közvetlen vonalak is vezettek, így Rochettóból Asiagóig fogaskerekű, 
Bassanótól a Brenta völgyében észak felé, a Piave jobb partján Trevisótól Bellunóig he
lyiérdekű. A tapasztalatok szerint állóháborúban egy hadsereg utánpótlásához annyi 100 
tengelyes, tisztán katonai szerelvény szükségeltetett, ahány hadosztálya volt a hadsereg
nek. Az olasz haderő alpesi fronton bevetett 35-40 hadosztálya, továbbá a szövetséges 
francia és angol hadtest alakulatai rendszeresen és időben megkapták élelmiszer- és 
lőszerkiszabatukat. Az esetleges offenzívakhoz szükséges többletigények kiszállítása, 
vagy a csapatok átalárendelése sem okozhatott gondot.12 Az osztrák-magyar haderő ke
vesebb vonallal rendelkezett. Az Alpokat déli irányban mindössze 4 vasútvonal szelte ke
resztül. Az osztrák vasúthálózathoz csatlakozva Innsbruckból a Brenner-hágón át 
Trientig (illetve tovább Veronáig) vezetett vonal, továbbá Amstettenből Neumarkton át 
Villachig (illetve Pontafel-Gemonáig); Bécsből a Semmeringen, Marburgon, Laibachon 
át Triesztig (illetve Monfalcone-Cervignanóig), és Klagenfurttól Görzig (Cormons-

Militär-Geographie 56-57. o.; Wegweiser, 5., 10-11. o. A szállításra használt málhásállatok csak 60 cm 
magasságú hóig voltak irányíthatók. (Wegweiser, 5. o.) 

A délnyugati fronton harcoló osztrák-magyar haderő tűzifa szükséglete havi 9 000 vagont tett ki. Ebből 
3 000 vagont Tirol és Karintia szállított, 6 000 vagonnyival a hátország tartozott. Románia, Szerbia és Albánia 
erdeinek kiirtásával a haderőnek kellett volna pótolnia a hiányokat, a szállítási kapacitás azonban elégtelen 
volt. A haderő parancsnoksága utasította a frontcsapatokat, hogy az elfoglalt olasz területeken irtsák ki a fákat 
és használják fel tüzelőnek. Kriegsarchiv, Neue Feldakten (a továbbiakban: KA NFA) 11. Armee 1918. Karton 
556. Operations-Nummer (a továbbiakban: Op.) 3568. 

11 Militär-statistische Übersicht von Nord-Italien. Wien, 1900. I. Bd. Beilage 16.; Militär-Geographie 25-27. 
o. 

Mario Caracciolo: Italien im Weltkrieg. Roma, 1937. (a továbbiakban: Caracciolo) 174-176. o.; 
Wegweiser, Südtirol. Routenheft 5. Routenkarte. 
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Udinéig). A fronttal párhuzamosan futott még a hegyek között a Bruck-Bischofshofen-
Wörgl, a Marburg-Villach-Franzensfeste, a Tarvis-Laibach és a Trient-Terze-Primolano, 
azaz a Sugana vasút. Az arcvonal ellátásában jelentős szerepet játszott még a kis telje
sítményű Bozen-Kaltern, Bozen-Meran-Mals, az Arsie-Feltre, a fleimstali- és a Gröden 
helyiérdekű vasút. Az osztrák-magyar haderő napi utánpótlási igényeihez legkevesebb 50 
katona-, 5 szén- és 10 személyszállító (szabadságosok, utasok) szerelvényre volt szükség, 
amelyet a velencei síkság felé vezető vonalak biztosítani tudtak. A Brenner-hágón átha
ladó vasút elsősorban az Etsch völgye és a svájci határ között harcoló hadosztályokat 
látta el. Egy offenzíva előkészületeihez szükséges nagyobb igénybevételre azonban az 
osztrák-magyar haderő nem rendelkezett elégséges hálózattal.13 Elsősorban az alpesi ré
gióban felsorakozott hadseregek tüzérségi ellátása jelentett óriási feladatot, amelyet a 
legvégső erőfeszítéssel sem lehetett teljesíteni. A Brennertől nyugatra mindössze két, tá
bori lövegek számára is használható út kötötte össze a magas hegységet az olasz síkság
gal, illetve biztosította az utánpótlást a csapatoknak: az egyik Ortler- és a Presanella-
hegycsoport között haladt át a Tonale-hágón, a másik a Judikarient szelte át Lardaro felé. 
Észak és dél között a legjárhatóbb az Etsch-törésvonal volt, hiszen a folyó mindkét part
ján kiépített út vezetett, a Garda-tó két partján ugyancsak. A Hétközség-felföldet 
Trienttel azonban csupán egy, meredek lejtőjű, bár tábori lövegekkel is járható út kötötte 
össze, amelyet az Etsch felőli oldalról a Coni Zúgna és a Zúgna Torta, a másik oldalról a 
Pasubio fogott közre. Trientből út vezetett a Folgaria-Lavarone kis medencébe is, ahon
nan mind Asiago, mind Arsiero felé biztosított volt az összeköttetés. A Sugana völgyből 
is kígyózott egy meredek szerpentin a peremhegyeken át a Hétközség-felföldre, amelyen 
ökörfogatokkal ágyúkat is lehetett vontatni. Kedvezőbb volt az észak-déli összeköttetés a 
Brenta és a Piave völgyében: a nehéz jármüvek mindkét folyó mindkét oldalán közleked
hettek.14 A hegyek között felsorakozó erők számára külön gondot jelentett a hadianyagok 
feljuttatása a kirakodóállomásoktól, vagy utaktól a hegyi depókba. A legkönnyebb üteget 
- 4 db 7 cm-es hegyi ágyú - 35-40 málhásállat cipelte lőszerrel együtt, a 10 cm-es hegyi 
taracküteg négy lövegét azonban már csak szétszedett állapotban, málhásállattal, vagy 
előfogattal, a nagyobb kaliberüeket viszont a meredek utakon - külön a csövet és a lö
vegtalpat - csak szánokon, drótkötélpályákon, vagy kocsitengelyeken lehetett mozgatni. 
A hadtestek - papíron - rendelkeztek teherautó-oszlopokkal is a vontatáshoz és az után
pótláshoz. A kevés autó miatt azonban a hegyekben a terheket főleg ökör- és lófogatok 
szállították. Állásharcban egy tüzérdandárral - két tüzérezred - megerősített hadosztály 
napi ellátásához, az élelem, a lőszer, a technikai anyagok hegyi depókba juttatásához 
legalább 400-500 szekérre, vagy ezek hiánya esetén még több kordéra, málhásállatra volt 
szükség, mindezeknek az állásokban harcolók közti szétosztásához pedig további mál-

13 KA NFA AOK (1918) I. Gruppe (a továbbiakban: Grp.) Karton 538. Op. 142 075., 142 083., 142 084.; 
Caracciolo 174-176. o.; Militär-Geographie 60-61. o. A Garda-tó északi partján is kiépült egy, a Brenner-
vasúthoz csatlakozó szárnyvonal Mori és Riva között. Használatát az olasz tüzérség tüze jelentősen korlátozta. 
Lichem Bd. I. 88. o. A Brenner-vasút napi teljesítménye Innsbruck és Franzensfeste között 27, tovább Trientig 
36, a Villach-Pontafel közöttié 12, a Klagenfurt-Udine közöttié 18, a Laibach-Cervignanóé 20, a Sugana vas
úté 16 szerelvény. Bozen-Meran-Mals között napi 1050 t, Arsie-Feltre között 200 t, a Fleimstali-vasúton 200 t, 
a Gröden-vasúton mindössze 150 t terhet lehetett továbbítani. KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 
142 082., 142 084.; Österreich-Ungarns Letzter Krieg. 1914-1918. I-VII. Band. Wien, 1938. (a továbbiakban: 
ÖULK) Bd. VII. Beilagen. 

4 Wegweiser, Südtirol. Routenheft 5. Routenkarte. 
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hásállatokra.15 Offenzíva előtt - a felkészülési idő a hegyek között 8 hét - a szállítási igé
nyek az állásharc szükségleteinek többszörösét tették ki. A bevetendő erők, illetve a ha
dianyag összpontosítása, a támadók tüzérségi, műszaki, utánpótlási igényeinek teljesítése 
rendkívüli nehézségeket okozott. Az útsűrüség alapján a Garda-tótól nyugatra, a glecs-
cserfronton, csak a két átjárónál lehetett korlátozott célú hadmüveietet indítani, amelynek 
azonban alig volt katonai realitása. Nagy kötelékek csak a Garda-tó két partján, vagy az 
Etsch menti utakon mozoghattak, vagy bontakozhattak szét, ott a nehéztüzérség (30,5 -
2 8 - 2 1 cm.) mozgását sem korlátozták akadályok. Az olasz támadásoknak csak Dél-
Tirol meghódítása lehetett a célja, az osztrák-magyar erőknek azonban nagyobb sikert 
jelenthetett az áttörés az olasz síkságra. Az előremozgási terepet azonban a legmoder
nebb, forgó páncéltornyos olasz erődök rendszere, illetve a kísérő hegyeken - a Zúgna 
Tortán, a Coni Zugnán és a Pasubión - felállított ütegek sora zárta le. A magaslatok bir
toka az átjáró birtokát is jelentette. Szemben, a déltiroli oldalon, ugyancsak erődvonal 
húzódott a Lardaro-Riva-Rovereto-Folgaria-Lavarone vonalon, a második lépcsőben 
pedig Trient körül, az Etsch völgyében. Az Etschtől keletre fekvő „Hétközség-felföld" 
katonaföldrajzi szempontból igen nehéz terepnek számított, ugyanakkor jelentős előnyö
ket kínált: alkalmas volt hadseregek szétbontakozására, előremozgására, az átszegdelt te
rületjobban kedvezett a támadóknak, mint egy belátható és tüz alatt tartható sík vidék. A 
felföld déli peremhegyei alig néhány km szélesek voltak, áttörésükkel ki lehetett jutni az 
olasz alföldre, ellentámadás esetén a peremhegyeken az állásharchoz kedvezőbb pozíció
kat lehetett elfoglalni, végszükség esetén pedig a Folgaria-Lavarone erődvonal mögé le
hetett húzódni.16 

Conrad von Hötzendorf 1903-ban lett a tiroli határon állomásozó 8. gyaloghadosztály 
parancsnoka. Egyik legfőbb feladatának tartotta, hogy rendszeres hegyi túrákon ismerje 
meg a szinte járhatatlan terep katonaföldrajzi adottságait. Személyesen gyűjtött adatokat 
a dél felé vezető utakról, az előremozgást segítő völgyekről, a szétbontakozásra alkalmas 
medencékről, a bevetésre szánt katonákra váró igénybevételről, felkészítésük módjairól. 
Tapasztalatai jelentősen befolyásolták vezérkari főnöki kinevezése után hozott intézke
déseit: növelte a Brenner-vasút áteresztő kapacitását, modern erődöket építtetett a térség
ben, korszerű, 30,5 cm-es lövegekkel látta el a védmüveket. Először 1907-ben, a karintiai 
hadgyakorlaton javasolta az uralkodónak az Olaszország elleni preventív háborút. Az 
elutasítás után részletesen foglalkozott a vezérkar kötelező hadműveleti tervei közé tarto
zó, dél-tiroli támadás lehetőségével is. Conrad törzsvezetési gyakorlatokat - vezérkari 
tiszti utazásokat - szervezett a terepen, hogy pontosítsa beosztottaival az előremozgás le
hetőségeit, 1912-ben pedig tüzérségi éleslövészettel egybekötött manővert rendezett a 
térségben, hogy gyakoroltassa az ellenséges erődök megsemmisítésének, illetve a tüzér-

15 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 020. A tüzérdandárok általában 19 ütegből (4-4 lö
veg) álltak. A hegyi szekerek és kordék hasznos teherbírása elérte a 3 mázsát, felfelé azonban csak 150 kg to
vábbítására voltak képesek. A málhásállatok hegymenetben egyszerre 60 kg terhet tudtak szállítani, naponta 
azonban több fordulóra is képesek voltak. KA NFA 13. Korps. Karton 1795. Op. 501/10-XIX. Az ökrök te
herbírása elérte a 6-12 mázsát is. A hegyi állások ellátásához zászlóaljanként 100 málhásállatra volt szükség. 

16 Az útviszonyok értékelését Alfred Krauss gyalogsági tábornok 1918. április 14-i jelentése tartalmazza. 
KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 134. A Hétközség-fennsík három fő, észak-déli irányú 
közlekedési útján kívül a térséget számos kordé- és kocsiút szelte még keresztül, amelynek többségét előfogat-
tal lehetett járni, de ütegek vontatására alkalmatlanok voltak. A kocsiutakon kívül málhásállat-ösvények is 
rendelkezésre álltak. Wegweiser, Routenheft 5. Gebiet der Lessinischen Alpen. Térkép és leírás. 
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ség és a gyalogság együttműködésének módjait. Elgondolása szerint az északolasz síkság 
folyói jelentős akadályokat képeztek a Trieszt térségéből, keleti irányból támadók számá
ra, a folyók mögötti ellenállást azonban északról, a hegyek felől könnyen fel lehet szá
molni. Az 1915. május 23-át követő - a Garda-tó és az Etsch völgye között, Folgaria-
Lavarone térségében, a Fleimstali-Alpokban, a Tofanák térségében, a Sexteni Dolomi
tokban és az Isonzónál indított - csaknem egyidejű olasz offenzívak kudarcait figyelem
be véve dolgozta ki harapófogó-tervét: a síkságon széles fronton kibontakozó egyetlen 
támadás helyett az Isonzótól és a Folgaria-Lavarone medencéből kell két csapással előre
törni Velence felé és bekeríteni az egész északolasz haderőt. A katlancsatához 1916-ban 
nem kapta meg a Verdunnál lekötött német haderő támogatását. A keleti frontról és a 
Balkánról mindössze két hadsereget tudott elvonni, amelyekkel április 10-én egyetlen 
szakaszon, Folgaria-Lavarone erődjei mögül akart a Hétközség-felföld -Bassano felé tá
madni. A háború tapasztalatai, azaz az áttörési kísérletek kockázata miatt a csapás erejére 
és lendületére helyezte a súlyt. A tüzérségi tűzösszpontosítást főleg magas röppályájú, 
nehéz - 30,5 - 28 - 21 - 15 cm-es - tarackokkal és mozsarakkal valósította meg, amelyek 
képesek voltak az ellenséges erődök gyors megsemmisítésére. A tüzesapás után a két 
hadsereget egymás mögött szándékozta bevetni. Az élen haladó 11. hadseregnek fel kel
lett morzsolnia az olasz védelmet, különösen a Hétközség-felföldön és az Etsch fölötti 
uralgó magaslatokon, a Pasubión és a Zúgna Tortán. A közvetlenül a támadók mögött 
haladó 3. hadseregnek pedig a Hétközség-felföld déli peremhegyeinél kellett harcba lép
nie, hogy birtokba vegye az északolasz síkságon fekvő Thiene-Bassano városát. A terv 
részletes kidolgozásakor azonban hibákat vétett. Az április közepére előírt csapás ideje 
túl korai volt. A felkészülést zord, téli viszonyok között kellett elvégezni, április elején 
megérkeztek az Alpokban szokásos hófelhők, a támadást el kellett halasztani május 15-
ig. Az időponteltolás elég volt az olaszoknak a felderítéshez, erőkoncentrációhoz. Ráadá
sul Conrad az élen haladó három hadtest köpil egyet visszatartott, hogy a Károly trón
örökös vezette hadtest elé a visszatartott tüzérség támogatásával még nagyobb tűzcsapást 
tudjon mérni. A haditerv szerint a jövendő uralkodónak óriási győzelmet kellett volna 
aratnia. Károly csapatai valóban áttörték az olaszok első és második állásrendszerét. 
Május 20-án azonban megálltak, hogy a tüzérség az indulásra váró hadtest elé helyezhes
se át a tüzét, és hogy a mozdulatlan hadosztályok is rohamra indulhassanak és felzárkóz
hassanak a trónörökös hadteste vonalába. A l i . hadsereg elfoglalta Arsierót, Asiagót, 
birtokba vette csaknem az egész Hétközség-felföldet, de a Pasubio és a Zúgna Torta, az 
Etsch-völgy felett uralgó magaslatok előtt kifulladt. A 3. hadsereg parancsnoka, Jenő fő
herceg és vezérkari főnöke, Alfred Krauss tábornok, Conrad hozzájárulása nélkül, harcba 
vetette csapatait a l l . hadsereg mellett - a csatlakozási pont az Astico-folyócska volt -
és az arcvonal szélességének növelésével megfosztotta csapásmérő képességüktől az 
osztrák-magyar erőket. Ugyanakor a tüzérség az árkokkal, mély völgyekkel, szurdokok
kal tagolt tereplépcsőkön a tönkrelőtt néhány úton nem tudott állást változtatni és nem 
támogathatta a rohamozókat. Időközben a készülő offenzíva hírére a Padova és Vicenza 
között összevont olasz tartalékhadsereg katonái felzárkóztak a még át nem tört harmadik 
állásba és nemcsak hogy megállították, hanem egyes helyeken vissza is vetették az oszt
rák-magyar erőket. Ráadásul Conradnak a Bruszilov-offenzíva hírére négy hadosztályt 
azonnal ki kellett vonnia a frontról és Oroszországba küldenie. A Hétközség-felföldön 

— 483 — 



Riva-Rovereto-Zugna Torta-Pasubio-Arsiero-Asiago-Monte Meletta vonalában állóharc 
alakult ki.17 

A Hétközség-felföldet határoló Monte Melettától észak-északkeleti irányban, a Do
lomitokban húzódó front az olaszok elleni háború kezdetétől lényegében mozdulatlan 
maradt. A 12. Isonzo-csata előkészületei közben a német és az osztrák-magyar hadveze
tés két választási lehetőség előtt állt: német segítséggel végrehajtott csapással lélegzethez 
juttatják a délnyugati front csapatait, vagy nagyvonalú, alpesi irányból is indított hadmü
velettel véglegesen megsemmisítik Olaszországot. A német hadvezetés helyzetértékelése 
téves volt: az első megoldás mellett döntött. Ludendorff szerint ugyanis a kölcsönadott 6-
8 német hadosztály nem volt elegendő ahhoz, hogy egyidejűleg a tiroli szárnyon tervezett 
csapást is támogassa. Több erő pedig - megítélése szerint - nem állt rendelkezésre. 
Ugyanakkor a keleti hadszíntér német vezérkari főnöke, Max Hoffmann szerint az oro
szok az összeomlás előtt álltak és képtelenek voltak újabb támadásra. Több német és 
osztrák-magyar hadosztály olasz frontra való átcsoportosításának kockáztatásával és át
karoló hadmüvelettel, a Velence-Genua vonalig előrejutva, végleg meg lehetett volna 
verni az ellenséges haderőt. így viszont 1917. október 24-én csak egy áttörés, az isonzói 
sikerült, igaz, meglepő eredménnyel. 30 osztrák-magyar hadosztály - köztük a tiroli 
frontról elvont erők is - és 7 német hadosztály nyomult előre az olasz alföldön és no
vember 10-re kiérkezett a Piavéhoz. Az olasz vezérkari főnök október 28-án helyesen 
mérte fel a vereség jelentőségét: elrendelte a Grappán, 1915 óta folytatott védelmi előké
születek gyors befejezését, a Piave jobb partjának, különösen a Montello-hátnak a meg-
erődítését, a szétvert csapatok visszavonását a Piavéhoz és a menekülők számára a hidak 
biztosítását, az üldözők felbukkanásakor pedig a hidak felrobbantását. A Sugana-völgytől 
a Karni-Alpokig védekező olasz kötelékeknek a Brenta és a Piave között kellett mene
külniük a bekerítés elől, a Grappa mögé. Biztosításukra három friss hadosztály szállta 
meg a Grappát és vonaton további erők indultak a frontra. November 10-re a Garda-tótól 
nyugatra két új hadosztály, az Etsch és a Brenta közé összesen 12 hadosztály, a Grappára 
7, a Piave mögé 8 hadosztály zárkózott fel a harcolókhoz, és mögöttük 4 állt tartalékban, 
a Piave nyugati partján pedig tábori csendőrök vonala fogta fel kíméletlen eszközökkel a 
menekülő százezreket és állította helyre a hadrendet. November 10-én, amikor az oszt
rák-magyar és német erők megérkeztek a Grappához, illetve a Piavéhoz, már csaknem 
400 000 főnyi, bevethető tömeg várta őket. Az olasz vezérkar a Grappa körzetében 

17 Franz Conrad von Hötzendorf. Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. Band I. Wien, 1925. 31., 416-417. o. 
„Fm. Conrad vertrat seit Jahrzehnten die Auffassung, dass der wirkungswollste Stoss gegen Italien von den 
Plateaux südöstlich Trient mit der allgemeinen Richtung Venedig zu führen sei. Die Organisation der 
Gebirgstruppen, der Ausbau des Befestigungsnetzes, die Schaffung der 30,5 cm Mörser, die Ausgestaltung der 
Bahnen nach Südtirol und manches andere diente letzten Endes dieser Idee. Es ist unzweifelhaft, dass die 
ständige Bedrohung der italienischen Hauptkräfte an der Isonzofront in dieser Angriffsrichtung aus Tirol, die 
Situation an der Isonzofront erleichterte." KA Parlamentarische Untersuchungskomission zur Erhebung 
militärischer Pflichtverletzungen (a továbbiakban: Untersuchung). Besonderer Bericht an die Nationalver
sammlung. B/234/19/21.; KAKw. Ms. Wkg-I/1918/Nr. 21.; Schauman- Schubert 32-34. o. 

„A főherceg (Károly - a szerző) a stratégiához semmit sem értett. De ő volt a trónörökös. Az asiagói olasz 
offenzívát sem azért kezdték meg, hogy a császári trón majdani örökösét népszerűvé tegyék, hanem amikor az 
Asiago elleni támadás megkezdődött, élére állították egy csoportnak, amelynek hősies magatartására lehetett 
számítani, úgy, hogy a trónörökös neve jól helyeződjék el."... Nowak Károly Frigyes: A katasztrófa útja. Sze
ged, 1919. 120. o. 
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„fékező csatákra" szánta el magát és egyre inkább átvette a kezdeményezést. A Grappa 
északi kiszögellése, a Monte Pertica például hétszer cserél gazdát.18 

Conrad október végén személyesen igyekezett meggyőzni a haderő főparancsnokát, 
az uralkodót, hogy a front rövidülése miatt - a bevetett erők az Astico és a tenger között 
a korábbi 384 km szélesség helyett csak 140 km szélességben mozogtak előre és az egész 
délnyugati front 600-ról 400 km-re csökkent - irányítson át sürgősen néhány felesleges, 
egymásba torlódó hadosztályt a Hétközség-felföldre, hogy Asiagótól délre áttörhesse a 
még zavarodott olasz erők vonalát és csapást mérhessen a felsorakozó olasz tartalékokra. 
Állította, hogy a Piavén lehetetlen menetből átkelni, egy Asiago felőli azonnali és erős 
csapást pedig lehetetlen felfogni. Károly azonban tétovázott, az AOK vezénylő táborno
kai pedig azonnal érveket kerestek a habozás igazolásához. Conrad csak tíz nappal ké
sőbb, november 9-én támadhatott igen korlátozott - 6 hadosztálynyi - erőkkel, támogatás 
nélkül, akkor, amikor az Etsch és a Brenta között már 12 hadosztály várta a csapást. 
Szervezett védelembe ütközött, akárcsak a másnap a Piavéhez kiérkezett osztrák-magyar 
és német erők. Conrad ekkor kelet felé, a Monte Meletta és a Grappa ellen akart támadni, 
hogy támogassa az északról, a Brenta és a Piave között előnyomuló, az alpesi fronton 
szétvert olaszokat üldöző csoportosítást. Ismét visszautasítás volt a válasz, mert az ural
kodó és az AOK a Dolomitokban győztes csapatokat elégnek tartotta a Grappa elfoglalá
sához. A csoportosítás parancsnoka, Alfred Krauss tábornok hibás felderítői adatokra 
támaszkodva mélyen alábecsülte a Grappa jelentőségét.19 Az erőddé átalakított masszí
vum ellen mindössze egy lövészhadosztállyal támadott, a Brenta és a Piave völgyében 
pedig ugyancsak egy-egy hadosztállyal akart áttörni dél felé. Alakulatai elvéreztek. 
Conrad csak november végén kapott erősítéseket és engedélyt a szárnyról végrehajtandó 
offenzívához. December elején azonban egy francia és egy angol hadtest - 5 hadosztály -
zárkózott fel az olaszok vonalába. A tél korán érkezett, heves hóviharok tomboltak, az 
offenzívát támogató tüzérség és a lőszerutánplótló szekerek elakadtak. Conradnak mégis 
elsőrangúan sikerült megszerveznie két oldalról indított rohamát, elfoglalta a Monte 
Melettát, kijutott a Brentát övező hegyekhez, a Col del Rossóhoz, a Val Bellához és a 
Monte Sisemolhoz. A csapatok december 20-ig a Grappa lejtőin harcoltak. Be kellett 

General Max Hoffmann: Der Krieg der versäunten Gelegenheiten. München, 1923. (a továbbiakban: 
Hoffmann)\%4-\85. o. Az olasz védelem újjászervezéséről: Corriere delia sera, 1920. okt. 16. A caporettói 
vereség okait vizsgáló olasz bizottság összefoglalója: Untersuchung, B/234/19/21.; Caracciolo 174-179. o. 

19 Conrad véleményét osztotta a német hadvezetés - Oberste Heeresleitung, OHL - is, Ludendorffot kivé
ve, de nem kívánt beavatkozni az osztrák-magyar hadszíntér ügyeibe. Ugyanakkor figyelmeztette IV. Károlyt: 
ha a tartalékban álló, érintetlen hadosztályaira nincs szüksége sem a Piavénái, sem a Hétközség-felföldön, ak
kor vesse be őket a nyugati hadszíntéren. Károly a győzelem után igyekezett megszabadulni a szövetségesek
től. A német haderő küldötte, Cramon tábornok szerint nem akart a zsákmányon osztozni. August von 
Cramon: Unser Österreich-Ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege. Berlin, 1920. (a továbbiakban: 
Cramon) 130-131. o. Károly főparancsnoki tévedéseiről élesen fogalmaz a parlamenti vizsgálóbizottság: 
Untersuchung, Dritter Bericht des Sekretärs. A-41/19/15. Az Itáliában bevetett 14. német hadsereg vezérkari 
főnöke szerint az osztrák-magyar felderítés csapnivaló volt, Krauss tábornok, a csoportosítás parancsnoka 
megszállottan ragaszkodott a völgyek elfoglalásához és egyszerűen csak meg akarta kerülni a Grappát. 
Delmensingen 262-263. o. A vezérkari főnök, Arz pedig egy, a Tagliamentótól kiinduló olasz ellentámadás 
veszélyével ijesztgette az uralkodót, ami képtelenség volt. Emiatt nem mozdulhatott Conrad, emiatt nem ka
pott csoportosítása a felesleges, összetorlódott hadosztályokból. Arthur Arz von Straussenburg: Zur 
Geschichte des grossen Krieges. Wien-Leipzig-München, 1924. (a továbbiakban: Arz) 179-180. o. 

— 485 — 



látni azonban: „...a szándék, hogy a Grappa-masszívumot birtokba lehet venni, kilátásta
lannak tekinthető."20 

Az olasz hadvezetés a „fékező csaták" sikere után újjászervezte védelmi rendszerét. 
Mindenekelőtt friss erőkkel egészítette ki az arcvonalon harcoló alakulatokat. Az oszt
rák-magyar felderítés szerint 1918 elejétől a svájci határ és az Etsch között összesen 10 
és fél, az Etsch és a Piave között 30 és fél - köztük a XIV. angol és a XII. francia hadtest 
magasabbegységei - , a Piave mentén pedig 15 hadosztály vonult fel, továbbá 14-18 had
osztály rendezte sorait a tartalékban és folytatott kiképzést. A vezérkar utász-, műszaki és 
építő alakulatok bevetésével szilárdította meg az állásokat, a fő védelmi vonal mögött új 
védelmi vonalakat szervezett, hogy a csapatok áthidalhassák a legválságosabb időszako
kat, a Padova-Treviso vonalig több sorban, párhuzamosan futó, mély lövészárkokat pe
dig keresztösszeköttetésekkel látta el. A rugalmas, „fékező" típusú védelmi taktikát a to
vábbiakban csak a Piave mögött engedélyezte, ahol az első árokban harcolók az osztrák
magyar tüzérségi csapások és gáztámadások idején hátravonulhattak a fő védőöv máso
dik vagy harmadik állásába. Ugyanezt azonban nem lehetett megtenni a Hétközség
felföldön, ahol a mögöttes zóna igen keskeny volt, mindössze 4 km.21 A zóna mélységé
ben, a déli peremhegyek lábainál feküdtek az olasz síkság fontos városai, amelyeket a 
vezérkar a végsőkig védeni akart. Az áttörés megakadályozását szolgálta az Asiagótól 
délre húzódó hatalmas erdő, illetve az erdővel álcázott terep erődrendszerré való átalakí
tása is: 1918 januártól beton lövegállások, géppuskafészkek, sziklából robbantott lövész
árkok épültek rohammunkával, az árkok előtt ujjnyi vastag drótkötelekből font akadályok 
emelkedtek, a drótot szögesdrótfonatok borították. Az Asiagótól Schióig és Thienéig 
nyúló erdő a Garda-tótól a Pasubión és a Coni Zugnán, illetve Zúgna Tortán áthaladó és 
a Grappáig tartó megerődített olasz védelem kiegészítő része lett.22 

A délnyugati front megszilárdulása után az alpesi arcvonalat a Conrad-
hadseregcsoport - az Ortlertől az Asticóig a 10, az Asticótól a Piavéig a l l . hadsereg - , a 
Piave mellettit a Boroevič-hadseregcsoport - a 6. és az Isonzó-hadsereg - szállta meg. 
1917 végétől az olaszok létszámfölénybe kerültek. A 10. hadsereg a gleccserfronton cse
kély, néhány tízezer fős harci létszámmal, de jelentős kiszolgáló erővel tartotta 

" Fm. Conrad an den Freiherrn von Chlumecký. Karl Friedrick Novak: Der Weg zur Katastrophe. Berlin. 
1926. Delmensingen szerint a völgyek védelme a korábbi ismeretekkel és tapasztalatokkal szemben - az erő
dítményrendszerek túlnyomórészt a völgyekben épültek - áttevődött a magaslatokra. Az áttörés lent illuzóri
kussá vált illetve óriási nyomással ki lehetett kényszeríteni, az ellenfél vonalain át lehetett jutni, mint egy 
egérlyukon, de a peremhegyek birtoka nélkül az offenzívát folytató csapatok nem mehettek tovább a fenti tűz 
miatt. A völgyeket tehát a magaslatokon kellett megnyitni, de azonos időben végrehajtott támadással. 
Delmensingen ugyanakkor a magaslatok elleni rohamot csak öncélúnak tartotta: „Kis eredmény nagy ember
pazarlással." Delmensingen 272. o. Hasonlóképp bírálja az osztrák-magyar hegyi hadműveleteket General
leutnant Wilhelm Balek: Entwicklung der Taktik im Weltkriege. Berlin, 1922. 167-168. o. Ezzel szemben 
Krauss: „...Már a háború előtt szilárd meggyőződésem volt, hogy hegyek között völgyekben kell támadni, a 
magaslatokon csak le kell kötni az ellenséget." Alfred Krauss: Die Ursachen unserer Niderlage. Erinnerungen 
und Urteile aus den Weltkrieg. München. 1923. (a továbbiakban: Krauss) 229-230. o. 

21 Caracciolo 179., 196, 201. o.; KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Hofzugs-Akten. Szám nél
kül.; Corriere delia sera, 1920. október 16. 

"" Az osztrák-magyar felderítés a szemben álló erők hadrendi megszervezéséről, erejéről, sőt a lövegszá
mokról is - 3 000-néI több a fronton - ismereteket szerzett, ugyanakkor az Asiago-Dél erdőben kiépített, illet
ve építés alatt álló erődrendszerről nem, holott a télen folytatott szállítás és munka repülőkről megfigyelhető 
lett volna. Az erdő, stratégiai szerepe ellenére, az osztrák-magyar vezérkar előtt ismeretlen maradt. KA Kw. 
Ms. Wkg-I/1918/Nr.21. 
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magashegyi állásait. A l l . hadsereg a lezajlott hadmüveletekben súlyos veszteségeket 
szenvedett. Hadosztályai az előírt 26 000 fő - 4 gyalogezred, 1 rohamzászlóalj, 1 gép
puskás zászlóalj, hadosztályközvetlenek és hadtáp - helyett mindössze 8 500-10 500 főt 
tudtak felsorakoztatni és a hadsereg harci létszáma mindössze 110 000 főt tett ki.23 A 
Piave melletti osztrák-magyar erők, hadrendi számokat tekintve megfeleltek az ellenfél vé
delmi erejének. 

1917 november közepén Oroszország összeomlott. A német hadvezetés két javaslatot 
tett szövetségesének: osztrák-magyar hadosztályok váltsák le a keleti hadszíntéren a né
meteket, hogy azok Franciaországba mehessenek, vagy osztrák-magyar hadosztályok tá
mogassák a német offenzívát Franciaországban.24 A vezérkar hadkiegészítő csoportjának 
titkos jelentése alapján a Monarchia lakosságából - az 1910-es népszámlálás szerint -
10 900 000 főt tett ki a 18-50 év közötti férfiak száma, ebből 1917 végéig 9 300 000 fő 
vonult be. A haderőben összesen 7 400 000 szolgált, a többi egészségileg alkalmatlan, 
vagy felmentett volt, a maradék katonai üzemekben dolgozott. 1917-ig évente átlag 
1 300 000 ember esett ki a fegyveres szolgálatból, ebből 800 000 fő halott volt, vagy 
hadifogoly, 400 000 pedig, tartós sebesüléssel vagy betegséggel, állandóan egészségügyi 
intézetben feküdt. Az utánpótlási igényeket helyi szinteken az jellemezte, hogy a vezér
kar pl. Magyarországon egy közös, egy honvéd és általában egy népfelkelő ezredhez a 
háború első három évében megyénként összesen több, mint 30 menetformációt - 30 000 
újoncot, továbbszolgálót, újragyógyultat, tartalékost - hívott be. Az óriási háborús vesz
teségek miatt 1917 végéig a haderőbe sorozottak közül mindössze 3 000 000 bevethető 
katona maradt. 1918. március l-ig a 18 éves és az idősebb korosztályok behívásával 
3 250 000 főre lehetett növelni a haderő bevethető létszámát. Ebből 1 700 000 fő szolgált 
a katonai közigazgatásban, a megszálló erőknél, az általános sztrájkok elfojtásában, a 
rekviráló különítményeknél. A frontcsapatok és az új rendszerű tüzérszervezetek feltölté
séhez a szükségesnél kevesebb ember állt rendelkezésre. A hiányokat a szolgálatra al
kalmatlanok harcba vetése, illetve a legalább 100 000 önkéntes nő bevonultatása alig 
enyhítette. A Monarchia embertartalékai kimerültek.25 

A létszámgondok csökkentéséhez az orosz haderő összeomlása, az 1917 november 
utáni katonai helyzet kínált lehetőséget. A feleslegessé vált hadosztályokat át lehetett ve
zényelni a keleti hadszíntérről az olasz frontra. Conrad már 1918. január 3-án jelezte tá-

23 KA NFA Heeresgruppenkommando (a továbbiakban: HGK) Conrad 1918. Karton 1856. 2-22/8-4.; KA 
NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 663. Op. 1314/7. Egy gyalogezred: 3 zászlóalj - 4 század + 1 
technikai század - továbbá 1 géppuskás zászlóalj. Összesen 3653 fő és 24 géppuska. Egy önálló tábori zász
lóalj: 4 század és 1 géppuskás század. Összesen: 1219 fő és 8 géppuska. Egy hegyi önálló zászlóalj: 4 század, 
1 technikai század és 1 géppuskás század. Összesen 1300 fő és 8 géppuska. KA NFA HGK Conrad 1918. 
Karton 1872. Op. 105 400. 

"4 A német és az osztrák-magyar vezérkar 1917 végétől tárgyalt a Monarchia csapatainak Olaszországon 
kívüli alkalmazásáról. Cramon 146. o. 

25 KA NFA HGK. Conrad 1918. 5. Armee-Konferenz. Szám nélkül. KA NFA 11. Armee. 1918. Genstb. 
Abt. Karton 592. Tagebuch 10/3. A vezérkar hadkiegészítő csoportjának beszámolója szerint a Monarchia 
haderejének emberutánpótlását csak 1918 nyaráig lehetett biztosítani. KA NFA 1918. Genstb. Abt. Karton 
553. Op. 1283/6. A többször sebesült, többször meggyógyult és újra bevetett katonák száma 1918 első felében 
500 000 főt tett ki. Conrad a hiányok pótlása érdekében minden 17 éves fiút be akart vonultatni. A magyar 
kormány megakadályozta terve megvalósítását. KA NFA HGK. Conrad 1918. Karton 1872. Op. 717. A tör
zseknél, hadtápszerveknél, légierőnél szolgáló nők tömege - többségük Galíciából kísérte a tiszteket - súlyos 
morális problémák okozója lett. KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Hofzugs-Akten. Szám nélkül. 
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bornokainak, hogy erős alakulatokat vár Oroszországból, az alpesi fronton álló csapatok 
mögé újakat zárkóztat fel, feloszlatja a nem harci rendeltetésű zászlóaljakat és az első 
vonalba vezényli őket, a következő nagy csaták idején nem engedi, hogy a gyalogos köte
lékek veszteségei meghaladják a kritikus szintet, mert jelentős tartalékokat képez.26 Janu
ár 30-án a vezérkarhoz küldött felterjesztésében sürgette az Etsch és a Piave között indí
tandó új offenzíva terveinek elkészítését. Conrad meggyőző érvelése erős hatást gyaorolt 
a vezérkarra és az uralkodóra. A felterjesztés szerint az alpesi front döntő jelentőségűvé 
vált az olaszok számára, mivel csapásra készülnek a Piavénái, de addig nem kísérelhetik 
meg az áttörést, ameddig a hegyek felőli szárnyukat oldaltámadás fenyegetheti.27 Conrad 
tévesen ítélte meg a helyzetet,28 de az éppen zajló, Brenta mentén indított, korlátozott 
erejű olasz offenzívával bizonyítani tudta érvelését. A Hétközség-felföld és a Grappa kö
zötti magaslatok - a Col Rosso és a Monte di Val Bella - elvesztése fájó kudarcot jelen
tett az AOK-nak. A hadvezetés, amely Conrad érvelése nélkül is híve maradt az offenzív 
fellépés gondolatának, visszavágásra készült. A háborús évek tapasztalatai ellenére sem 
szakított a mozgó háborúról vallott hadiakadémiai dogmákkal, a támadás mindenhatósá
gába vetett hittel, a végső győzelem minden áron való kivívásának reményével, az utolsó, 
döntő katlancsata sikerének lehetőségével. A német hadvezetés is a keleten felszabaduló 
hadosztályok bevetésével számolva készítette elő 1918 tavaszára franciaországi döntő 
csatáit, s a német bizakodás erősítette Conrad érveinek az AOK-ra gyakorolt hatását. Az 
uralkodó számára pedig kedvező politikai megoldást kínált Conrad javaslata, hiszen a 
készülő áttörés tervével ki lehetett kerülni a német követelések teljesítését. A vezérkar 
„I" (Italia) csoportja átdolgozásra elővette a korábbi „harapófogó" tervet.29 

A mozgó háború mítoszának továbbélésében szerepet játszott mind az 1917 októberi 
áttörés sikere, mind a végső győzelem kivívásának kényszere. A tűzfegyverek hatásának 
rendkívüli fejlődése, a védelemnek a támadás feletti vitathatatlan fölénye, az áttörés koc
kázata- 1917 októberben a gáztámadás egybeesett a kedvező tereppel és kedvező időjá
rási viszonyokkal - ellenére az osztrák-magyar hadvezetés hadászati gondolkodása meg
rekedt az 1914 nyarán vallott elveknél. A katonai teoretikusok - elsősorban Conrad, 
illetve a német hadvezetésben Erich von Ludendorff- nem tudtak új stratégiát kidolgoz
ni. Hosszú, három és fél éves, napi hadvezéri gyakorlatuk meggátolta alkotó képességeik 
felfrissülését, fokozódó kimerülésüket rutinjuk és energikus tevékenykedésük leplezte. 
Conrad például az alpesi hadseregcsoport élén már nem tudta helyesen megítélni sem az 
általános katonai helyzetet, sem a hegyekben harcoló 10. és 11. hadsereg lehetőségeit. 
Már alig tartott kapcsolatot a csapatokkal, alig jelent meg a fronton harcolók között, nem 
ismerte gondjaikat, nem mérte fel erejüket. Teljesen lekötötték az esetleges offenzíva 

" ÖULK Band VII. 181. Conrad 1918. január 7-én sürgette az AOK-t, hogy minden fronthadosztálya mö
gé kaphasson egy újabb hadosztályt. 

27 ÖULK Band. VII. 186-187.0. 
" A vezető antant-hatalmak főparancsnokai 1917. december 17-én eldöntötték, hogy korlátlan embertarta

lékaik, gazdasági erőforrásaik birtokában, a milliós amerikai támogatás beérkezéséig, defenzív stratégiát foly
tatnak. Szerintük a központi hatalmak a teljes kimerülés előtt állnak, a győzelem biztosnak látszik, a katona
tömegek lehetőség szerinti oltalma pedig az orosz forradalom után politikai szükségszerűség. Weltwende 
1917. Monarchie-Weltrevolution-Demokratie. A Ranke-Gesellschaft arnoldsheimi konferenciájának jegyző
könyve. (Hrg.: Hellmuth Rössler) Göttingen-Berlin-Frankfurt-Zürich 1965. 13., 17. o. 

29 ÖULK Band VII. 186-187.; Arz 262. o.; Cramon 146-151.0. 
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részletei.30 Ludwig Sündermann tábornok, a l l . hadsereg vezérkari főnöke szerint a há
borúnak ebben a szakaszában már nem az ellenség megtörése és legyőzése lehetett a ha
dászati cél, hanem az erők megóvása. A hegyekből indított offenzívát pedig kétségbeejtő 
ötletnek tartotta. „...Tény, hogy a hadseregünk frontjáról, térkép alapján, lehetséges volt 
offenzívát indítani és [azt] stratégiailag rendkívül hatékonynak ítélni, a gyakorlatban 
azonban a legnagyobb nehézségekbe lehetett ütközni. A k. u. k. haderő frontján, Svájctól 
a tengerig, 1918-ban, a legszilárdabb meggyőződésem szerint a defenzív magatartás mu
tatkozott a legjobbnak. ...nobel megerődíteni, az állásokat itt, vagy ott korrigálni, a csapa
tokat gyakran váltani, tehát erős tartalékokat képezni és várni (kiemelés Sündermanntól -
B. L.). így meg lehetett volna spórolni a haderő negyedét. Nem volt félnivalónk. Egy of
fenzívához az olaszoknak sem volt semmi esélyük. Defenzívához bőséges lőszerkészle
tek álltak rendelkezésre és minden csapatot fel lehetett volna tölteni ... a csapatokat job
ban élelmezni. ..."31 

A Piave mellett álló hadseregcsoport parancsnoka Szvetozár Boroevič tábornagy sem 
tartotta szükségesnek az újabb offenzívát, hiszen az 1917 októberi áttöréssel - véleménye 
szerint - sikerült megvédenie Triesztet és a tengerparti részeket. Hadászatilag megoldott
nak vélte saját feladatát: a Monarchia délnyugati frontját nyugodtnak és biztonságosnak 
ítélte. Ugyanakkor a lerövidült olasz arcvonal - szerinte - a korábbinál erősebbé vált, 
amelyen az osztrák-magyar erők nem törhettek át. A maximum csak az erők megóvása, 
az állásharc folytatása lehetett, ezért élesen fellépett Conrad és az általa befolyásolt kato
nai körök hazárdjátéka, az alpesi frontról elégtelen erőkkel végrehajtandó offenzíva el
len.32 Amikor azonban megszületett az AOK haditerve, amelyben Conrad mellett csak ki
segítő szerepet kapott, megbántottságát stratégiai ellenvéleménybe burkolta és szembe
szállt az alpesi irány túlhangsúlyozásával a Hétközség-felföldön. Az Asiago felől végre
hajtandó offenzíva tervét élesen bírálta Alfred Krauss tábornok is, aki 1916-ban kudarcot 
szenvedett a szerinte inkább magashegységnek, mint felföldnek, vagy medencének ne
vezhető terepen. 1918 tavaszán leírt véleménye szerint, az amerikaiak beérkezése előtt a 
háborút már csak Franciaországban lehet megnyerni, egy sikeres alpesi offenzíva az ola
szokat legfeljebb az utánpótlási vonalaira vetheti vissza. Indokolatlannak tartotta Conrad 
érvelését, hogy a Hétközség-felföld harcászati jelentőségét hadműveleti, sőt hadászati 
jelentőségűvé fújja fel. A felállított lövegek és a felsorakozott lőszerszállítók, nehéz jár
művek - írta - ugyanis nem tudják követni a roham után áttörő gyalogságot, az előre-
mozgók előtti tűzhenger pedig csak korlátozott távolságú. Szerinte külön akadálya a Hét
község-felföldön indítandó támadásnak az Asiagótól délre húzódó hatalmas erdőség, 
amelynek nem ismert a megerődítési foka. Javasolta, hogy támadjon a haderő az egész 
fronton, a Tonale-hágónál, Asiagónál, erőszakos átkeléssel a Piave mentén is, de a főcsa-
pás helye a Garda-tó mellett legyen, ahol a nehézfegyverek is, a nagy kötelékek is, az 
utánpótlás is a legkedvezőbb utakon mozoghatnak előre.33 

J Sündermann tábornok, a l l . hadsereg vezérkari főnöke levele Scheinchenstnelhoz. KA NFA AOK 
(1918) I. Grp. Karton 538. Szám nélkül. 

31 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Szám nélkül. 
32 Pitreich: Die k. u. k. Piave-schlacht. KA Kw. Ms. 171918/18. Serie halien IL, III. Dem Ende zu... 
33 KA NFA AOK 1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 034.; Krauss 246. o. 
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A mozgó háborúra való áttérés és az offenzíva gondolata a legélesebb elutasítást vál
totta ki a haderő és a Monarchia ellátásáért felelős vezetőkben. Ottokar Landwehr tábor
nok, a birodalom közös élelmezési bizottságának feje, illetve Windischgraetz Lajos her
ceg, magyar élelmezési miniszter, az uralkodó barátja, a Monarchia végső kata
sztrófájának minősítették a tervet. Tudták, hogy az utánpótlás összeomlott. Hiányzott a 
szén, a vas, az acél, a töltényhüvelyhez a réz, a lőszerhez a lőpor. A katonák kétharmada 
szakadt, rongyos ruhákban járt, elhasznált, tetves fehérneműt hordott, a hideg ellen alig 
védekezhetett, az ipar adós maradt 2 000 000 köpeny, 2 100 000 nadrág, 1 500 000 zub
bony, 300 000 pár bakancs, 250 000 pár csizma, 650 000 pár hegyi cipő szállításával. 
Utóbbi csak része volt a hiánynak, mert mindenkinek két pár - összesen 8 000 000 - láb
beli járt volna, a katonák azonban az egyik párt, mint ballasztot eldobálták, vagy eladták, 
így a hadvezetés csak négymilliót igényelt. 1917-18 telén elveszett 3 000 000 takaró -
személyenkint kettő járt - és a kifűthetetlen magashegyi állásokban, óvóhelyeken dide
regtek az emberek, az ipar pedig nem tudott pótlást küldeni. A fehérnemű-üzemek nem 
szállítottak le 550 000 gyapjúinget, 300 000 prémes bekecset, 1 500 000 jégeralsót, 
1 800 000 pár gyapjúkapcát. A napi táplálék fél kiló kukoricakenyér volt, 100 g hús, 6 g 
zsiradék, némi kávé, néha szárított krumpliból készült főzelék. A lovak nem kaptak elég 
abrakot, a fogatolt tüzérek és szekerészek lovat.34 Sündermann vezérőrnagy szerint 
Conrad-nak „...csalánszövetü rongyokba burkolt, tetves, fehérnemű nélküli, kiéhezett 
katonákkal, három év háború után, egyre érezhetőbb háborúellenesség és szocialista 
hecckampányok mellett... nem lett volna szabad offenzívára gondolnia."35 

Az AOK és Conrad intézkedései egyaránt szolgálták az alpesi front napi harctevé
kenységét és az offenzíva előkészületeit. Az egymás hatását kiegészítő lépések közé tar
tozott, hogy a vezérkar „I." csoportja elemezte a 12. Isonzó-csata, különösen az áttörő 
hadmüvelet tapasztalatait, a vizsgálat eredményeit pedig a hadseregtörzsek rendelkezésé
re bocsátotta.36 Az AOK lángszórós rohamkötelékeket állított fel a 11. hadsereg minden 
hadosztályánál - korábban csak a 18. hadosztály rendelkezett ilyenekkel.37 Utasította a 
tüzérség vezetőit, hogy szakértőkkel vizsgáltassák meg egy esetleges hegyi áttörés tüzér
ségi előkészítésének követelményeit.38 Továbbképzéseket szerveztetett ezredparancsnok-

Az anyagi összeomlással részletesen foglalkozik Gustav Gratz - Richard Schüller. Der Wirtschaftliche 
Zusammenbruch Österreich-Ungarns. Wien, 1930. c. müve. Az offenzívával szembeni anyagi természetű el
lenállásról: Ottokar Landwehr: Hunger. Die Erschöpfungsjahre der Mittelmächte 1917-1918. Zürich, 1931. 
191-192. o.; Ludwig Windischgraetz: Vom roten zum schwarzen Prinzen. Berlin, 1920. 220. o. 1918 elején a 
hadseregparancsnokságok korrekt tájékoztatást kaptak az anyagi helyzetről. KA NFA 11. Armee. 1918. Karton 
556. Op. 3 568.; KA NFA HGK. Conrad 1918. Karton 1865. 12-30/3.; KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 
1918. 553.0p. 1283/6., 1308., 1314., 1316. A lovak száma 500 000-et tett ki, a felét az 1915-ös és az 1916-os 
állománynak. KA Manuscripte der Carnegie-Stiftung. Ms. Ca. Nr. 9/1. 

35 Sünderman Scheuchenstuelhöz. KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Szám nélkül. 
36 KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 553. Op. 1319. „Schlussvortrag, gehalten am Informa

tionskurs in Lemberg 31. 1. 1918." Uo. Op. 1283/6. 
37 KANFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 553. Op. 1317/19., 1317/25. 

8 1918 januári számítások szerint egy olasz üteg - 4 cső - megsemmisítéséhez 10 cm-es tarackból 200 
gránátra, 15 cm-esből 150, 30,5 cm-es mozsárból 20 gránátra volt szükség. 10 km-es áttörési szakaszon, a 
Piave mellett, 100 m-es ellenséges állás „rohamérettre" - „Sturmreif - lövéséhez egy közepes tábori ütegnek 
és egy nehéz tarackos ütegnek összesen 133 gránátot kellett lőnie. Ugyanez az alpesi fronton, 100 m-es állásra, 
közepes tarackütegnél - 6 cső - 600 lövést, nehéz tarackütegnél - 4 cső - 300, 30,5-es mozsárnál 80 lövést 
igényelt. KA NFA 11 Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 553. Op. 2 693/51., KA NFA AOK (1918) I. Grp. 
Karton 538. Op. 142 060., 142 003. 
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nál magasabb beosztású tisztek részére az új német szabályzatok, az új típusú áttörő 
fegyverek és segédeszközök megismerésére, a gázharc és a magashegyi hadműveletek 
módjairól, a nehéz terepen alkalmazott hírösszeköttetés formáiról.39 A Conrad hadsereg
csoport - elsősorban a l l . hadsereg - megerősítése és feltöltése érdekében elrendelte a 
3 1 - 39. menetformáció - ezredenként általában egy-egy zászlóaljnyi erő - behívását, ki
képzését, újragyógyultakkal való kiegészítését és frontra szállítását,40 továbbá összevonta 
a keleti hadszíntéren az első fölösleges hadosztályokat, és átirányította őket a Hétközség
felföld térségébe. 1918. február 23-28. között érkezett meg a l l . hadsereghez napi 4 sze
relvénnyel az első öt hadosztály, továbbá gyalogezredek és vadászzászlóaljak.41 Ugyan
ebben az időben Conrad utasítására a hadseregcsoport törzse megkezdte az offenzíva el
ső lépcsőjébe szánt kötelékek megbízhatóság szerinti szűrését. A vizsgálatnak először az 
állampolgári összetételt - osztrák, vagy magyar - illetve ezen belül a nemzetiségi hova
tartozást kellett százalékosan tisztáznia, mivel a cseh, a szlovák, a szerb és az olasz anya
nyelvű legénységi állomány harckészsége erősen kérdéses volt. A felmérés további ré
szében pedig a törzsnek meg kellett tudnia, hogy a katonák ismerik-e a háború céljait -
túlnyomórészt nem ismerték - , az uralkodó nevét - ismerték -, hallottak-e az ezred fon
tos eseményeiről - igen hiányos válaszokat kaptak - , írástudók/újságolvasók-e - csak 
részben voltak írástudók, újságot nem olvashattak - , hazafias érzelműek és vallásosak-e 
- mindenki az volt, sőt mindenki részt vett a fronton hazafias és vallásos nevelésben - , 
végül állnak-e szociáldemokrata befolyás alatt. Ez utóbbi kérdésre 1918 elején még a 
törzsek számára pozitív eredmény született.42 A megbízhatónak ítélt ezredek legénységé
nek a pihenő váltásban, illetve külön vezényléssel - hadosztályonként 800-800 fős turnu
sokban - gyakorolniuk kellett a gyors, eltökélt rohamot, áthaladást az ellenség zárótüzén, 
az akadályok leküzdését, a kézigránátdobást, az ellenséges árokban vívott közelharcot és 
a mélységbe való előnyomulás módjait. Az ezredek pihenő váltásainak rendszeresen cél
ba kellett lőniük a saját kiképző bázisokon - táblákra, a 25 %-os találati eredmény már 
jónak számított - , és fegyelmező gyakorlatokat kellett tartaniuk, hogy szilárd maradjon 
az alá- és fölérendeltségi viszony.43 

A csapatok és támogató kötelékeik intenzív felkészítésével egyidejűleg mind az AOK, 
mind a Conrad-hadseregcsoport törzse kirajzolta a hadműveleti térképeken az esetleges 

J y KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. 1-4/138. 
40 KANFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. 2-2/6-17. Azok az osztrák-magyar állampolgárságú férfiak is behí

vót kaptak, akik a megszállt területeken éltek. Uo. 2-25/4., KANFA 11. Armee. 1918. Karton 556. Op. 1900/1. 
41 KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 592. Tagebuch 25-28/2. Példaként a 38. honvéd had

osztály - 95 % magyar, 5 % szlovák - csaknem feltöltött állománnyal érkezett. A törzs, 4 gyalogezred, 1 ro
hamzászlóalj, 1 géppuskás zászlóalj, a közvetlenek és a hadtáp együttes létszáma 715 tiszt, 20 440 fö legény
ség és4301 lóvolt.KAAFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 553. Op. 1314/7. 

42 KA NFA 11. Armee. 1918. Karton 556. Op. 1900/11. A felmérésből kiderült, hogy a tisztán osztrák
német összetételűnek vélt hegyi alakulatoknál - tiroli császárvadász ezredek, hegyi önálló zászlóaljak, kerék
páros zászlóaljak - is jelentős számú magyar katona szolgált. Feltehetőleg a veszteségek pótlására kerültek 
szokatlan helyükre. KA NFA 11. Armee. 1918. Karton 556. Op. 2 693/51. A megbízhatatlan nemzetiségi ka
tonákat kivonták a frontról. KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 592. Tagebuch 28/2., 13/4., 27/4. 
KANFA HGK. Conrad. 1918. Karton 1856. 2-28/10-7. 

43 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142.073.; KA NFA 11. Armee. 1918. Karton 556. Op. 
1900/11-0. Külön 40-60 fős kurzusok voltak géppuskás - 8 hét - , rohamosztagos - 4 hét - , aknavető kezelő -
4 hét - , alpinista - 4 nap - és telefonos híradó —12 hét — kiképzésre. KA NFA. 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. 
Karton 592. Tagebuch Febr. Beilage 470. 
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tavaszi offenzíva részleteit. A vezérkar „I" (Italia) csoportja egy 1918. március 8-i 
„harapófogó"-tervben a fő csapást Oderzo-Treviso között akarta mérni 12 hadosztállyal 
- 6 az első, 6 a második lépcsőben -erőszakos átkelés után 12-15 km-es szakaszon, a ki
segítő csapást pedig 10 hadosztállyal a Brenta és a Piave között. A két csoportosítást a 
hátországi 6-8 hadosztály támogatta volna. Az „I" csoport elvetette ugyanakkor a Hét
község-felföldön indítandó támadást, mivel a Brentától nyugatra eső terepet kiválónak 
ítélte védelemre, visszavonulás közbeni megkapaszkodásra, offenzívára azonban alkal
matlannak.44 1918. március 9-re készült el Conrad hadműveleti tisztjeinek a terve, 
amelyben a l l . hadsereg - összesen 16 hadosztály - a Brenta két oldalán támadott volna, 
2-2 hadtest erővel. A balszárnynak át kellett volna törnie a Grappa melletti észak-déli 
irányú völgyeken és elvágnia a hegyi erődöt az összeköttetéstől, a fő csapást mérő jobb
szárnynak pedig a Brentától nyugatra kellett volna Bassano irányában kijutnia az alföld
re. A terv tartalmazta a hét napos élelemszükséglet, a három csapásmérő naphoz elégsé
ges lőszerszükséglet, a vízellátás, a szállítási kapacitások és az egészségügyi igéiiyek 
számításait is. Tehát az „I" csoporttal szemben a szándék helyett egy végrehajtható of
fenzíva menetrendjét adta. A két központ munkája közötti minőségi eltérés jelezte, hogy 
Conrad közvetlen alárendeltjei fölényes érvelési pozíciót teremtettek főnöküknek.45 

Március 17-én a l l . hadsereg hadműveleti csoportja, Conrad távollétében, sürgette az 
AOK-t, hogy az offenzíva feltételezett időintervallumához igazodva (1918. május 15-
30.) biztosítsa a hiányzó szállítási kapacitásokat. Az 1916 májusi, a Hétközség-felföldről 
mért csapás tapasztalatai alapján bevált sorrendet állapított meg: szállító eszközök, éle
lem, lőszer, technikai anyagok, lövegek összpontosítása és mozgatása, végül a tüzérség 
felsorakoztatása és a csapatok hegyi koncentrációja. A hadműveleti részleg az első fel
adat megoldásához 600 teherautót, a drótkötélpályákhoz technikai anyagokat kért, vala
mint 8 000 pihent lovat és a lovaknak abrakot. A hadsereg ugyanis a napi utánpótlást -
hadosztályonként napi 130 t élelem, gyalogsági lőszer, felszerelés-kiegészítés - , meg 
tudta oldani, a második feladatot, 30 000 t többletlőszer készletezését - a lőszert a kira
kodó állomásoktól a hegyi depókba kellett felszállítani - azonban már nem.46 A hadmű
veleti tisztek szorgalma jelezte, hogy legfelső szinten az elvet már eldöntötték: a haderő 
tavasszal offenzívát indít. Az általános határozat alapján pedig megkezdődhetett a részle
tes felkészülés, bár a csapások pontos helyéről, irányáról, a bevethető erők nagyságáról 
még folytak az egyeztetések. Conrad azért nem írhatta alá a március 17-i felterjesztést, 
mert az uralkodó, azaz a haderő főparancsnoka és az AOK vezetői Badenben a különbö
ző hadműveleti megoldások célszerűségéről tárgyaltak vele. Feltehetően Krauss gyalog
sági tábornok érvelt elsősorban amellett, hogy a Piavétói indított offenzíva az olaszokat 
legfeljebb az utánpótlási vonalakra veti vissza - ezzel Conrad is egyetértett - , az alpesi 
régióból indítandó csapást pedig csak az Etsch völgyéből észszerű mérni az olaszok bal
szárnyára. Felmerült Dél-Tirol nyugati határától - a Tonale-hágótól - indítandó hadmű
velet terve is, Conrad pedig a Hétközség-felföldön akart áttörni dél felé. Egyetértés mu
tatkozott abban, hogy a „harapófogó"-tervet kell végrehajtani. Eldöntésre várt, hogy a 

44 Arz 263-264.; ÖULK Bd. VII. 188-189. o. 
45 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 003. 
46 A 600 autó havi teljesítményét a parancsnokság 18 000 t-ra becsülte, az április közepéig kiépített drót

kötélpályákét napi 200 t-ra. KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 141 020. 
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Piave mellől mért csapás csak másodlagos legyen-e, továbbá, hogy az alpesi régió melyik 
részéről induljon az olaszok balszárnyának felgöngyölítését és az olasz hadsereg meg
semmisítését célzó hadmüvelet. Az uralkodó közölte, hogy egyetért az osztrák-magyar 
erők offenzív fellépésével és ehhez minden, a keleti hadszíntéren felesleges hadosztályt a 
délnyugati frontra vezényel. Conrad lehetőséget kapott a vélemények elemzéséhez és egy 
végső haditerv-javaslat elkészítéséhez.47 

1918. március 22-én, az AOK-hoz küldött elaborátumában, Conrad megerősítette ál
láspontját, miszerint a főcsapást az Astico és a Piave közötti terepszakaszon célszerű 
mérni, ahol a koncentrált erők nemcsak áttörhetik az olaszok 6. és 4. hadseregének állá
sait, hanem katasztrofális vereséget is mérhetnek a Piave melletti 2. és 3. olasz hadsereg
re. Szerinte az Oderzo-Treviso irányú offenzívát kiegészítő feladattál célszerű indítani, 
az Etsch völgyében pedig csak a főirányban felesleges erők támadjanak, megtévesztésül. 
Dél-Tirol nyugati határvidékét Conrad alkalmatlannak tartotta nagy erők összevonására 
és az utánpótlásra. A Hétközség-felföldet ugyanakkor olyan terepnek ítélte, amely lehe
tőséget nyújthat egy esetleges olasz offenzívára is. Kivédéséhez nagy létszámú csapat
koncentrációt tartott szükségesnek, amely alkalmas lehetett az összevonás után az olasz 
állások áttörésére is. Végül azzal zárta felterjesztését, hogy ha a német csapatok győznek 
Franciaországban, felszabaduló hadosztályaikat be lehetne vetni Dél-Tirol nyugati ré
szén, a gleccserfronton, Bergamo-Brescia általános támadási iránnyal.48 

Az uralkodó és az AOK vezető beosztású tábornokai március második felében Conrad 
érveihez igazították hadászati célkitűzéseiket. A szövetségesi kapcsolatoknak megfelelő
en, március 27-én, Arz vezérezredes, a vezérkar főnöke, táviratban értesítette Paul von 
Hindenburg vezértábornagyot, hogy a legkésőbb 1918 júniusában beveti minden rendel
kezésre álló személyi és anyagi erejét és döntő vereséget mér Olaszországra. Május végé
ig befejezi az előkészületeket, az offenzívát pedig az Etsch és a Piave között hajtja vég
re.49 Másnap IV. Károly kiadta az utasításait az Olaszország elleni offenzíva irányaira. A 
fő csapást az Astico és Pederobba között álló két olasz hadseregre kívánta mérni, hogy 
megrendüljön a Piave vonalát védő másik két ellenséges hadsereg is. A Boroevičnak alá
rendelt erők az Oderzo-Treviso irányú, kisegítő hadműveletre kaptak parancsot. Az 
Etsch-völgy két oldalán, illetve a Tonale-hágónál felsorakozott hadosztályoknak tüntető 
támadást kellett indítaniuk.50 Badenböl az uralkodó február 28-án küldött újabb utasítást 
a két hadseregcsoport parancsnokának, hogy az Astico és Pederobba közötti csapás, il
letve a felkészülés a „Radetzky", a Treviso irányú kiegészítő támadás, az „Albrecht" fe
dőnevet kapta, illetve, hogy a Boroevič jobbszárnyán álló 6. hadseregnek az Astico és a 

4 / KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 002. 
48 KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 002. 
49 KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 007. 
50 KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 001., 142 003. Fiala a haditervek miatti huzakodás

ról, éles ellentétekről ír, ugyanakkor nem említi, hogy az AQK vezetői, az uralkodó és Conrad még a fenti di
rektíva kiadása előtt egyetértettek a defenzív hadviselés feladásában, magában az offenzívában, az offenzíva 
terepszakaszában - mintegy 90 km szélességben az Etsch és Oderzo között - , továbbá a Tonale-hágó melletti 
megtévesztő és az Oderso-Treviso irányú kiegészítő csapás szükségességében. Huzakodás, éles ellentétek he
lyett az álláspontok összecsiszolásáról volt szó az alapkérdés azonos megítélése mellett. Fiala szerint Conrad 
szinte rákényszerítette akaratát vezető beosztású partnereire, holott azok is vágytak a sikerre, és bíztak a had
erő csapásmérő képességében. Peter Fiala: Die letzte Offensive Altösterreich. Boppard am Rhein, 1967. 52-
53. o. 
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Piave közt támadó 11. hadsereg tevékenységéhez kell igazítania előkészületeit és a had
műveleteit. A csatlakozási pont a Piave melletti Pederobba lett. Boroevic, feladata vég
rehajtásához, csak az Isonzó hadsereg felett rendelkezett.51 Conrad azonnal ismertette ve
zető beosztású tábornokaival az uralkodó által Badenben megígért erők nagyságát és az 
általa kijelölt, elérendő célokat. Összefoglalója szerint a keleti hadszíntérről érkező csa
patokkal a Brenta-Astico közötti fő csoportosításnak - 6 gyaloghadosztály, ebből 3 az el
ső, 3 a második lépcsőben - , önálló parancsnokság alatt ki kell jutnia a Schio-Thiene-
Bassano vonalra. A jobbszárnyon, az Asticoig, 3 gyalog- és 1 lovashadosz-tálynak, a bal
szárnyon, a Brentára támaszkodva, 3 hadosztálynak kellett támogatnia az áttörő erőket. 
Három balszárny-hadosztály tartalékot képezett. A l i . hadsereg nyugati szomszédjának, 
a 10. hadseregnek, a rohamhoz csatlakozva, birtokba kellett vennie a Pasubiót. A Brenta 
és a Piave közötti szakaszon először 7, Conrad számításai szerint azonban a 6. hadsereg
től elvont alakulatokkal összesen 10 hadosztálynak kellett elfoglalnia a Grappa-
masszívumot, hogy - függetlenül a fő csoportosítás áttörésétől - felbomoljon a Piave 
melletti olasz seregek védelme. Az Etsch és a Garda-tó között egy megerősített hadtest
nek (előzetes elképzelés szerint a XIII. hadtestnek) 3, vagy 5 hadosztállyal kellett tün
tetnie, a Tonale-hágónál 2 hadosztálynak. A Garda-tónál Conrad azonban csak akkor 
akart támadni, ha a fő áttörő csoporttól elegendő tüzérséget vonhat el. A támadás feltéte
lezett időpontja június 1. volt.52 

Az alpesi hadseregcsoport hadtápfőnöke a haditerv alapján először a legégetőbb 
gond, az élelemhiány megoldásához, a készletek feltöltéséhez kért az AOK-tól segítséget. 
A roham kezdetétől számolva 20 bevetési napra elegendő élelmiszerre (14 normál és 6 
tartalék porció, a lovaknak napi 2,5 kg abrak) tartott igényt élőhús nélkül: ez 260 szerel
vényt - egy 100 tengelyes szerelvény hasznos terhe 500 t - jelentett. A Monarchia 
katasztrofális ellátási helyzete miatt már az offenzíva tervezésekor áthidalhatatlan akadá
lyok bukkantak fel, hiszen a hátország az óriási többletigényt nem tudta kielégíteni. A 
tartalékok hiánya miatt a hadvezetés a megoldhatatlan problémákat papíron oldotta meg. 
A hadtápfőnök értesítést kapott, hogy a megszállt Ukrajnából hazaküldendő állatszállít
mányokkal lehet majd ellátni 14 napi húsadaggal a csapatokat, amennyiben azonban az 
állatok nem érkeznek meg, akkor a hadseregcsoportnak önmagát kell élelmeznie Tirol és 
Voralberg készleteiből.53 A tartományok azonban, egy korábbi és érvényben maradt ked
vezményre hivatkozva, megtagadhatták a beszolgáltatást. Hasonló ellentmondást tükrö
zött az AOK közlése, miszerint a támadó csoportosításnak jogos az igénye 8 000 lóra, 
szekerekre, 600 teherautóra, technikára. A rendkívüli kiutalás is megtörtént.54 A pótlás 
azonban csak részben érkezett meg. 

Április elején az AOK utasítást adott a keleti front hadseregparancsnokainak, hogy 
összpontosítsák az általuk korábban harcképesnek és megbízhatónak jelentett hadosztá
lyaikat a kijelölt rakodó állomásokon. A szabaddá vált alakulatokat a februárban már 
részben feltöltött, délnyugati arcvonalra irányította, a kevésbé megbízható magasabb-

51 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 010. 
52KANFAAOK(1918)I. Grp. Karton 538. Op. 142 018., 142 041. 
53 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 013. A 10. hadsereg létszáma a tervek szerint felét tette 

volna ki a 11.-nek. A 6. hadseregtől átalárendelt hadosztályok élelmezését a l l . hadseregnek kellett biztosítania. 
54 KA AFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 013. Beilage 2., 3. 
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egységek hadrendjeiből pedig kivonta az elsősorban nemzetiségi okok miatt kétes értékű 
ezredeket és helyükre magyar, illetve részben magyar állományú, de többségükben szlo
vák, román, továbbá lengyel, rutén és horvát ezredeket sorolt. Az átcsoportosítás a bera
kodás első napjától, április 8-tól ötven napig tartott. Az uralkodó parancsára a vezérkari 
főnök, Arz tábornok, ugyanebben az időben tartalékba, illetve a hátországba vezényelte a 
Monarchia alpesi tartományaiból származó alakulatok többségét, az arcvonalban maradt 
osztrák csapatok létszámát pedig nem töltötte fel. Károly, az AOK-val egyetértve, meg 
akarta óvni az osztrák-német hadkiegészítésű csapatok emberanyagát („...Menschen 
material der Alpenländer").55 Ez azt jelentette, hogy az offenzívára szánt német anya
nyelvű gyalog- és lovashadosztályok zöme a Szudéta-vidékről, Sziléziából, a magyaror
szági sváb és szász régiókból kapta a legénységét. A végső áldozatot elsősorban a ma
gyarországi nemzeti-nemzetiségi közösségeknek kellett hozniuk, amelyektől el lehetett 
várni a harcban az áldozathozatalt és amelyek a háború után esetleg konfliktusba kerül
hettek az osztrák-német lakossággal. Megkockáztatható a feltevés, hogy az offenzíva 
nem csak a végső, a döntő győzelem reménye miatt volt érdeke a hadvezetésnek, hanem 
a háború utáni erőviszonyok alakítása miatt is, hiszen az elpusztult, fiatal korosztályok 
pótlása legalább 20-30 évet igényelt volna.56 

Az átvezényelt hadosztályok Olaszország felé öt vasúti irányt használhattak. A két 
legfontosabb a Csernovic - Sátoraljaújhely - Budapest - Bécs - Salzburg - Innsbruck -
Trient („Habsburg-vonal") és a Budapest - Murakeresztúr - Marburg - Villach -
Franzensfeste - Trient („Babenberg-vonal") volt. A Pragerhof - Laibach - Cervignano 
(„Lotharingiai-vonal"), a Nagyvárad - Szeged - Szabadka - Gyékényes - Laibach 
(„Árpád-vonal") és a Bereck - Brassó - Tövis - Arad - Szeged - Laibach („István vo
nal") vasutakon elsősorban a Piave-hadseregcsoport feltöltése utazott. Jellemző, hogy 
Csehországot nem szelték át szerelvények.57 A vezérkar több, mint egy millió fegyelme
zett katonát kívánt összevonni a délnyugati hadszíntéren.58 A fronthoz közeledő szerelvé
nyek legénysége azonban a falvakon, városokon áthaladva össze-vissza lövöldözött, el
dobálta sisakjait, gyalogsági ásóit, tartalék cipőit.59 Fegyelmezésre, megtorlásra a 
kirakodó állomásokon, illetve az állomásoktól 100-130 km-re fekvő, hadsereg-hadtáp
sávokig tartó, 7-8 napos menetben nyílt mód. Az álcázás miatt borult, felhős idő esetén 
nappal, egyébként csak éjszaka volt szabad haladni. Pihenőben a parancsnokoknak 
csuklógyakorlatokkal, alaki mozgásokkal, kikötéssel, zsoldmegvonásokkal, esetenként 
akasztással kellett fegyelmezniük beosztottaikat, amiben az utak mellett felállított tábori 
csendőrök sorfala segédkezett.60 

55 KA NFAHGK Conrad 1918.2-12/4-6. 
A célzást G. de Pers fogalmazta meg: Die Krieg 1914-18. KA Kw. Ms. Kw. Aufsätze. Allgemeines/95. 

57 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Fasz. Szám nélkül. 1917 végétől az ezredek legfeljebb két 
nemzetiségűek lehettek - a háború előtt a hadvezetés erre egyáltalán nem ügyelt, a háború első éveiben is csak 
részben - , egész zászlóaljak, vagy századok pedig egyetlen nemzetiségből, hogy összekovácsolódjanak. A 
technikai és hadtáp-alegységek maradhattak vegyesek. KA NFA 1. Kaiserjäger Brigade. Karton 1. Op. 16. 

58 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 113. 
59 KA NFA HGK Conrad 1918. Karton 1856. 2/11/30 K; KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 

553. Op. 1308., 1308/1., 1316/1. A maradék sisakot küblinek használták, vagy főztek benne. A gázálarcra na
gyon vigyáztak. OP. 1316. 

60 KA NFA 11. Armee. Genstb. Abt. 1918. Karton 553. Op. 1308. 
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A keleti hadszíntéren kiválogatott hadosztályok, ezredek, önálló zászlóaljak már 
gyülekeztek a bevagonírozáshoz, amikor a háború fő frontján, Franciaországban, a német 
haderőnek be kellett szüntetnie mintegy 60 km-es előnyomulását, mert a március máso
dik felében megkezdett, a francia és angol hadsereg csatlakozása elleni offenzívája kiful
ladt Amiens előtt, anélkül, hogy áttörte volna a védelmet. A két hétig tartó harcok telje
sen felőrölték legütőképesebb 84 hadosztályát, olyan milliós katonatömeget, amelynek 
harcértékét meg sem közelítette a haderő tartaléka, vagy a keleti arcvonalról átvezényelt 
kötelékek állománya. Az antant defenzív stratégiája 1918. április 5-én látványos győzel
met aratott. A háború sorsa a Somme partján fekvő, középkori katedrálisaira büszke 
textilváros házai előtt végleg eldőlt. Értelmetlenné vált minden áttörési kísérlet, minden 
remény, hogy át lehet térni a mozgó háborúra, akár a nyugati, akár a délnyugati hadszín
téren.61 Az osztrák-magyar vezérkar, illetve az olasz front tábornokai pontosan nyomon 
követhették szövetségesük két hetes erőfeszítéseit és ugyanarra az egyetlen reális követ
keztetésre kellett volna jutniuk, mint a német keleti front vezérkari főnöke, Max 
Hoffmann tábornok. Sajátos módon az olaszok elleni offenzívát tervező katonák a hadi
terv végső formálása közben objektívan elemezték a rivális parancsnokok áttörési sávjai 
előtt tornyosuló akadályokat, miközben meg voltak győződve saját elhatározásaik opti
mális feltételeiről és hadászati céljaik elérhetőségéről. Boroevič akkor módosította a de
fenzív stratégiába vetett hitét, amikor a németek elakadtak Amiensnél, de Conrad alpesi 
csoportja kapta a megbízást a fő csapásra. A délszláv tábornok kifogásolta, hogy erőivel 
csak kiegészítő támadási feladatot hajthat végre. Szerinte az előző évi caporettói áttörés 
bizonyította, hogy az ellenséget a legerősebb ponton kell válságos helyzetbe hozni, to
vábbá, hogy az ellenség számbeli fölényét egy ponton koncentrált erőkkel kell kiegyenlí
teni. Állította, hogy az Oderzo-Treviso irányú harcászati sikert a folyó mögötti síkságon 
hadműveleti sikerré lehet fejleszteni. „Az általános helyzet alapján az olasz haderővel 
szemben két irányból, teljes erővel, új csapást kell mérni, a) támadás az Astico és a Piave 
között, b) támadás a Piavén át [...] A Piavén át irányuló csapás elsősorban az Isonzó
hadsereg feladata. Ezt annál inkább szükséges teljes energiával és mindent felölelő erő
koncentrációval végrehajtani, mert ha ez sikerül, messze előnyösebb következményekkel 
zárul, mint báró Conrad tábornagy, hadseregparancsnok bármelyik csapása." Ugyanak
kor -jelentette ki - Conradnak semmi esélye sem lehet a Hétközség-felföldön, mert a te
rep alkalmatlan a csapatösszevonásra, tüzérségi összpontosításra, az ellátó- és az 
utánpótló lépcsők mozgatására, ráadásul Asiagónál erős olasz csapatok védekeznek és az 
Asiagótól délre húzódó erdőség erődítettségi foka is ismeretlen. Boroevic Oderzónál egy 
8 km széles áttörési szakaszt, két oldalt 2-2 km-es biztosító/szárnyvédő szakaszt jelölt ki, 
amelyet - egy ütegre 50 m áttörési, illetve 75 m szárnyvédő szakaszt számítva - 220 
üteggel kívánt támogatni. A 8 km széles áttöréshez 4, a biztosító sávhoz l-l hadosztályt 

Max Hoffmann, a német keleti front vezérkari főnöke: „In dem Moment, in dem die Oberste 
Heeresleitung sah, dass sie Amiens nicht bekam, dass der Durchbruch also nicht gelungen war, musste sie 
einsehen, dass ein entscheidender Sieg auf der Westfront nicht mehr zu erwarten war. War dieser erste mit den 
besten Kampfmitteln unternommene Versuch nicht geglückt, so musste sie sich sagen, dass weitere Angriffe 
stets nur mit immer geringer werdender Kräften unternommen werden konnten, gleichfalls keine Aussicht auf 
Erfolg boten. An dem selben Tage, an dem die Oberste Heeresleitung die Einstellung der Offensieve auf 
Amiens befahl, hatte sie die Pflicht, die Reichsleitung darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Aussicht 
vorhanden sei, den Krieg auf der Westfront mit einem entscheidenden Siege zu beenden." Hoffmann 225-226. o. 
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akart indítani. Teljes erőszükségletként 23 gyalog- és 4 lovashadosztályt igényelt, továb
bá 12 meredek és 5 lapos röppályájú tüzérdandárt.62 

A rivális tábornagyok hadműveleti szándékaival ellentétben az AOK-nak nem volt 
sem haditerve, sem végleges álláspontja az offenzíva fő csapásának helyéről és irányáról. 
A német vezérkar ugyanakkor, az amiensi kudarc után, a keletről átvezényelt hadosztá
lyok harcba vetésével újra meg akarta kísérelni az áttörést és segítséget kért Badentől: az 
olaszok elleni támadással kössön le minél több ellenséges erőt és akadályozza meg a 
nyugati frontra való átvezénylésüket. Az AOK tisztában volt azzal, hogy a szemben állók 
óriási fölényt élveznek gyalogsági és tüzérségi fegyverekben, lőszer- és élelemellátásban, 
vasúti összeköttetésben, csak a gázfegyverek terén érezhető minőségi hátrányuk. Azt is 
tudták, hogy az osztrák-magyar haderő négyötöd részét kell maximum két hónap alatt 
felsorakoztatniuk és felkészíteniük az offenzívához, ugyanakkor 1918 tavaszán a szénhi
ány, a mozdonyok és vagonok veszteségei, meghibásodásai miatt szállítási válság akadá
lyozza az erőkoncentrációt. Különösen az alpesi front szenvedett a vasúti kapacitások 
elégtelensége miatt, hiszen Dél-Tirolba csak egyetlen vonal vezetett a Benner- és a 
Villach-Franzensfeste vasutak találkozásától. A szerelvények csak a 10. hadsereg igé
nyeit tudták kielégíteni. Éppen a Franzensfeste-Trient közötti összeköttetés gondjai 
késztették az AOK-t, hogy felülvizsgálja Conrad haditervét. A napi 36 szerelvény át
eresztő képességű vonalon nem látta biztosítottnak sem az alpesi erőkoncentrációt, sem a 
tüzérségi összpontosítást, sem az utánpótlási igények teljesítését. Ugyanakkor a Görz és 
Pontafel felőli két vonal teljesítő képességét még növelni lehetett, az ott gördülő vona
tokkal pedig meg lehetett oldani mind a Piave melletti, mind a Brenta és a Piave közötti 
összpontosítást. Az AOK hadműveleti csoportjának főnöke, Waldstätten vezérőrnagy 
tervezete mindössze két-három hadosztályt engedélyezett volna bevetni a l l . hadsereg 
Astico és Brenta közötti sávjában, ugyanakkor legalább 10-et a l l . hadsereg balszárnyán, 
a Brenta és a Piave között, a Grappa-masszívum ellen. Waldstätten szerint a Grappa 
erődrendszer birtokba vételével meggyőző segítség nyújtható észak felől Boroevič 
Treviso elleni offenzívajához és az olasz védelmi mélységbe való kijutáshoz. A hadmű
veleti főnök megnyerte javaslatához a rivalizáló két tábornagy érvei között őrlődő ural
kodót és a vezérkari főnököt, Arz tábornokot. A kompromisszumnak azonban kevés köze 
volt a kitűzött startégiai célhoz, az offenzíva sikeréhez. Arz támogatni akarta az egyre 
erőtlenebb németeket, miközben teljesen reménytelen helyzetben kellett vállalnia az ola
szokkal szembeni fellépést. Ráadásul egyensúlyoznia kellett Conrad és Boroevič között, 
akik azért harcoltak, hogy a másikkal szemben megszerezzék a főcsapás jogát és hogy a 
rivális csak alárendelt szerepet játszhasson. Az uralkodó elfogadta Waldstätten javasla
tát, és az AOK hivatalos elhatározása rangjára emelte.63 

Conrad április 9-én válaszolt. Csodálkozott, hogy a hadvezetés, más érvek hatására, 
módosította a - szerinte - már eldöntött haditervet. Figyelmeztette az AOK-t, hogy Boro
evič csak visszaszorítja az ellenséget, a Grappa ellen elég öt hadosztály is, a Brenta két 
partján támadó erők pedig áttörhetik az két olasz alpesi hadsereg védelmét és megrendít-

b- KA Kw. Ms. Wkg-I./1918/Nr. 21.; Untersuchung, B-234/19/21.; KA Kw. Ms. Wkg-Allgemeine Serie. 
A-49. FML.; Goiginger: Warum wir unterlagen. KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 060. 

63 Untersuchung, B-234/19/20.; KA Kw. Ms. Wkg-I/1918/Nr. 21.; KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 
538. Op. 142 014. 
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hetik a Piavét védő másik két olasz hadsereget is. így Boroevičnek nem lenne szüksége 
tartalékra, a felesleges hadosztályokat át lehet vezényelni a l l . hadsereg hadrendjébe. 
Továbbra is támogatta a Tonale-hágónál - 2 hadosztály - és az Etsch-völgyében - XIII. 
hadtest + 1-2 hadosztály - tervezett támadást, továbbá, hogy a 10. hadsereghez tartozó 
Edelweiss-hadosztály foglalja el a Pasubiót.64 

A felterjesztésben foglaltak megerősítése végett Conrad személyesen is igyekezett 
meggyőzni az uralkodót haditerve helyességéről. A találkozóról nem készült jegyző
könyv, de Conrad emlékeztetőt állított össze. Szerinte mindketten megerősítették, hogy 
nincs köztük véleményeltérés az Olaszország elleni offenzíva szükségességét illetően, to
vábbá, hogy meg kell kezdeni mind az Oderzo-Treviso-, mind a Tonale-hadmüveletet. A 
nézetkülönbségek mindössze az alpesi frontot érintették. Conrad megismételte az uralko
dó előtt, hogy a fő csapást az Astico és a Brenta között kell mérni, az Oderzo-Treviso 
irányú előretörés a „harapófogó-hadmüvelet" része, a Grappa elleni támadás helyett két 
oldalról végrehajtott, megkerülő csapásra van csak lehetőség, ami után az olasz védők 
elmenekülnek dél felé, vagy fogságba esnek. A „harapófogó"-hadmüvelet sikeréhez a 
tartalékokat ott kell összevonni, ahonnan mindkét csoportosítás a leggyorsabban elérhető. 
Erre a Belluno-medence vagy a Sugana-vasút melléke lenne megfelelő.65 Ezután részlete
sen is indokolta, hogy az Astico és a Brenta közötti csapáshoz a gyalogsági és tüzérségi 
erők maximuma vonultatható fel. Ugyanez nem teljesíthető a Brenta és a Piave közötti, 
20 km-es sávban, sőt a Grappa tüzérségi bénítása sem megoldható, mert az olaszok be
láthatják a hozzá vezető utakat és korlátlanul tűz alatt tarthatják azokat. így a lövegek 
nem vonhatók előre. Igazolásul bemutatta a l l . hadsereg tüzérfőnökének elemzését az 
Astico és a Piave közötti ellenséges védelem rombolásának lehetőségeiről. A beosztott 
tábornok természetesen osztotta főnöke nézetét. Szerinte a Brenta és a Piave között sem a 
gyalogsági, sem a tüzérségi koncentrációnak nincs kedvező feltétele, még kevésbé a ro
hamozókat védő tűzhengernek és a kísérő lövegek előremozgásának. „Messze kedvezőb
bek a viszonyok -jelentette - az Astico és Brenta közötti térségben. Jól kiépített drótkö
télpálya-hálózat, több, autóval és szekérrel is járható út teszi lehetővé erős tüzércsapatok 
működését a Frenzela-szakadéktól és az Astico völgyétől." A lövegek koncentrációjával 
tűz alatt tartható az egész ellenséges arcvonal - folytatta - az olasz gyülekező körletek és 
utánpótlási vonalak elgázosításának sincs akadálya, sőt az Asiagótól délre elterülő erdő 
fedezékei is jól rombolhatók. Az érvek felsorolása után a tüzérségi főnök kimondta a 
döntő szót: „...Minden előny és hátrány mérlegelése után megállapítható, hogy az Astico 
és a Brenta közötti főcsapás iránya támogatható legjobban a tüzérség részéről. A táma
dást frontálisan kell végrehajtani, előkészítéséhez ezért nem csak erős tűztámogatást kell 
adni a rohamcsoportok szárnyainak védelme érdekében, hanem a szomszédos hadtestek
nek is előre kell lendülniük a csapásmérő erőkkel egyidejűleg."66 Nincs nyoma, hogy az 
uralkodó, vagy a vezérkari főnök azonnal elfogadta volna Conrad és tüzérfőnöke érveit. 
Mindenesetre az arcvonal felé közeledő szerelvények irányítói utasítást kaptak, hogy az 
eredetileg Boroevičhoz vezényelt 3 lovashadosztályt és a támogató 3 tüzérdandárt utaz-

M KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 026. 
65 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 033. Téves az ÖULK állítása, hogy a megbeszélés

nek nincs nyoma. ÖULK Bd. VII. 191.0. 
66 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 033. 
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tassák a l l . hadsereg sávjába, majd az egész XVIII. hadtestet is, végül a Boroevič tarta
lékául kiszemelt 4 menetképes hadosztályt Bellunóban rakodtassák ki.67 

A három haditerv végrehajthatóságát elemezve Krauss tábornok, a völgyi áttörések 
megszállottja kötelességének érezte, hogy megerősítse az elbizonytalanodó hadvezetést a 
Conrad és a Boroevič közötti vita kompromisszumos megoldásában. Leszögezte, hogy az 
offenzíva végrehajtható. A háború sorsa azonban nem Olaszországban dől el, hanem a 
nyugati hadszíntéren. A Monarchiának mindazonáltal meg kell semmisítenie az olaszo
kat, az azonban nem sikerülhet úgy, hogy csupán visszaszoríttatnak az utánpótlási vona
laikra. Szerinte a „harapófogó"-terv jó, de az átkaroló hadmüvelet két szárnya közötti tá
volság kicsi. Az Asiago felőli támadással nem érhető el az olasz haderő megsemmisítése, 
csak a a Piave felőli egyidejű előretörés révén. Az átkaroló hadműveletnek nagyobb tér
séget kell átfognia: az igazi megoldás a Garda-tó felől, az Etsch völgyében Verona felé 
mért fő csapás, amely teljessé teheti az Oderzo-Treviso irányú offenzíva sikerét. Állítot
ta, hogy csak e két terepszakasz út- és vasúthálózata alkalmas az erőkoncentrációhoz, az 
utánpótlás biztosításához, a gyalogság szétbontakozásához és a kísérő tüzérség előre-
mozgásához. Javasolta, hogy az osztrák-magyar haderő támadjon az egész fronton egy
szerre, mérjen csapást a Tonale-hágónál is és Asiagónál is, de az összevont főerők az 
Etschnél és Oderzónál induljanak rohamra.68 

Conrad továbbra is ragaszkodott az asiagói főirányhoz. Jelezte az AOK-nak, hogy az 
olaszok nem Boroevičcsal, hanem a l l . hadsereggel szemben vonták össze csapataik 
zömét. Ezért parancsot adott a 10. hadseregnek, hogy fokozza a harctevékenységet a leg
végsőkig, rohamcsoportjaival mérjen rajtaütéseket, terjessze ki a járőrtevékenységet a 
senki földjén az ellenséges peremvonalig, a nehéztüzérség pedig gyorsan változtasson tü
zelőállást. Érje el, hogy az olasz hadvezetés veszélyeztetve érezze magát az Etsch völ
gyében és a Judikarien vonulatain, és vezényeljen át kötelékeket a Hétközség-felföldről a 
10. hadsereg sávjába.69 Boroevič ugyancsak ragaszkodott a Piave mellőli főirányhoz. 
Offenzívája sikere érdekében utasította a 6. hadsereg parancsnokát, József főherceget, 
hogy az Oderzo melletti áttörést egy, a jobbszárnyon, a Montello hát ellen indított, lendü
letes támadással támogassa. József főherceg kétségbeesetten kért segítséget az AOK 
hadműveleti főnökétől, Waldstattentől. Közölte, katonái az éhezéstől olyannyira legyen
gültek, hogy legalább 10 napig kellene rendesen etetni őket, hogy egy rohamot végre
hajthassanak. A Montello-háton pedig az olaszok legalább kétszeres fölénnyel várják -
kiépített állásaikban - a támadást. Tüzérségük uralja a terepet és csak mustárgázzal le
hetne elhallgattatni. A katonáinak kenyeret kért, a tüzérségének mustárgáz-gránátokat, 
hadserege öt hadosztályának rohamához legalább egy hadosztály megerősítést. 
Waldstätten őszintén bevallotta, hogy sem mustárgáz-gránátot, sem élelmet, sem hadosz
tályt nem tud ígérni, mert nincs. Az elsőből a németek nem adnak, az élelemhiány a há
tországban is óriási, mert sem Csehország, sem Galícia nem hajlandó támogatni Ausztria 
lakosságát és a hadsereget, végül Boroevič sohasem kapott parancsot, hogy indítsa ro
hamra a 6. hadsereget, ha pedig ő szervezi a támadást, adjon hadosztályt is hozzá. 

67 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 041., 142 060. 
68 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton. 538. Op. 142 034. 
69 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton. 538. Op. 142 061. A XIII. hadtest Etsch melletti bevetése már 

nem került szóba. 
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Waldstätten tulajdonképpen visszahúzódott beosztott tábornoki pozíciójába. Igen jól 
látta, hogy az AOK túlerő ellen veti be a csapatokat, hogy a haderő az egész fronton egy
szerre rohamoz. Nem kívánt felelősséget vállalni az eseményekért.70 

A haditervek alkotói között parttalanná kezdett válni a vita. Az AOK nem támogatta 
Krauss javaslatát, ugyanakkor nem erőltette tovább a Waldstätten elhatározásának meg
valósítását sem. Nem változtatott a hadosztályok hadrendi beosztásán sem. Május elejé
től egymás után érkeztek a katonákkal megrakott marhavagonok a front mögötti kirakodó 
állomásokra, ahogyan a forgalomirányítók azt az AOK áprilisi utasítása után megszervez
ték. Igen kevéssé valószínű, hogy csak a hadműveleti főnök lett volna tisztában azzal, 
hogy az offenzíva sikerének nincsenek esélyei. Más vezetőknek is tudniuk kellett, hogy 
az olasz haderő fegyverzete, felszerelése az egész világ iparának a támogatásával felül
múlja az osztrák-magyar haderőét, csak a keletről elvont katonatömegek jelentenek némi 
létszámelőnyt. Azt a hatalmas gépezetet azonban, amelyet az AOK az offenzíva előké
születeivel beindított, már nem lehetett lefékezni. Az ipar nyersanyag- és tüzelő
anyaghiánnyal küszködve gyártotta a lövegeket, gépfegyvereket, puskákat, a munkások 
és vasutasok ugyanúgy éheztek, mint a katonák, de engedelmesen végezték dolgukat, a 
fronton autók, szekerek, málhásállatok szállították a lőszert, a technikát, az élelmet. A ki
adott parancsokat nem lehetett menet közben úgy megváltoztatni, hogy meg ne akadjon a 
gépezet működése. Csak megállítani lehetett volna.71 Boroevič igen dühös levelet küldött 
Badenbe. Követelte, hogy az AOK mondja ki: az Oderzo-Treviso irányú támadás nem 
másodrendű, vagy kisegítő hadművelet, hanem éppolyan stratégiai áttörés, mint a Hét
község-felföldről indított. Ehhez pedig a főparancsnokság állítsa rendelkezésre az 
Isonzó-hadsereg megerősítéséhez szükséges erőket, vagy ha ilyenek nincsenek, mondja 
le az egész offenzívát. Azonnali döntést sürgetett: vagy két egyenrangú csapást, vagy 
egyet sem. Az uralkodó és a vezérkari főnök nem akart lemondani az offenzíváról, 
Conrad pedig a kedvezőtlen feltételek ellenére is csökönyösen vallotta, hogy a Hétköz
ség-felföldről induló hadmüvelet sikerrel zárul. Az AOK vezetői, Károly és Arz a két 
hadvezér közötti rivalizálást kompromisszummal szüntették meg. A lehető 
legszuggesztívabb módon mindkettővel külön-külön elhitették, hogy ő vezeti a fő táma
dást. Elsősorban Boroevič frontján számítottak eredményes áttörésre, mégis a l l . hadse
reg Astico és Piave közötti, 56 km-es frontján vonultatták a nagyobb erőt, 20 gyalog- és 
4 (lóról szállt - B. L.) lovashadosztályt mintegy 3 000 löveggel, sőt az AOK tartalékot -
4 hadosztály - is a 11. hadsereg sávjában állították fel. A Pederobbától a tengerig húzódó 
64 km-es Piave-fronton pedig 15 és fél gyalog- és 4 lovashadosztálynak kellett rohamra 
indulnia. Károly és Arz elrendelték továbbá azt is, hogy a Tonale-hágónál az odavezé-

/u KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. József főherceg és Waldstätten 1918. ápr. 29-i és jún. 1-jei 
levélváltása. „...Jedenfalls darf das AOK dem Hgk. (Boroevič - a szerző) bei Zuweisung von Kräften und 
Mitteln keine Beschränkung bezüglich ihrer Verwendung auferlegen. Ich bitte daher Eure Kaiserliche Hoheit 
dringlichst beim Hgk. Vorstellung zu erheben, dahin gehend, dass mit der 6. Armee zugewiesenen Mitteln die 
Aktion nicht gemacht werden kann. Mann kann eben nicht an der ganzen Front überall gleichzeitig angreifen, 
dazu reichen unsere Mittel absolut nicht aus. ... Waldstatten, Gm." Waldstätten az egyidejű, általános offenzí
va terveiről tudomást szerezve le akart mondani. Engedelmes katonaként azonban nem tette meg. 
Untersuchung, B-234/19/21. 

71 Untersuchung, B-234/19/21. 
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nyelt két hadosztály két nappal az offenzíva előtt hajtson végre megtévesztő támadást.72 

Május 15-én kiadták a végleges utasítást: a „Radetzky" és az „Albrecht" teljesen egyenlő 
- „volkommen gleichwertig" -, azaz a két hadvezér külön-külön főcsapást hajt végre. 
Boroevič lelkendezve vette tudomásul a döntést, és megtoldotta törzse előtti nyilatkoza
tában, hogy az ő hadművelete Conrad mellett nem egy „másik támadás", „kísérő előretö
rés" vagy „kiegészítő csapás", hanem a nagyobb sikerrel kecsegtető offenzíva.73 Maga
biztosan kergette csapatait - az áttöréshez szükséges koncentráció helyett az egész 
fronton felaprózva - a kudarcba. A Piave mögötti, több árokrendszerből álló olasz vé
delmet egyszerre akarta áttörni: a Montello-hátnál beásott hat és fél olasz hadosztály el
len öt hadosztállyal, az Oderzónál és a Piave torkolatnál pedig, az ott védelemre beren
dezkedett 8 és fél olasz hadosztállyal szemben, mintegy 10 hadosztállyal támadott.74 

Az alpesi fronton támadó erők lehetséges kudarcát figyelmen kívül hagyva Conrad és 
az AOK vezetői egyetértettek a sikeres áttörés néhány alapvető feltételében. Például, 
hogy a különösen nehéz terepen a gyalogság szokványos eszközeivel birtokba nem vehe
tő kulcspozíciók ellen szokatlanul erős tüzérséget és különlegesen kiképzett rohamoszta
gokat kell bevetni, továbbá, hogy - a meglepetés érdekében - a roham időpontját titok
ban kell tartani.75 Természetesen még számos kedvező feltételnek kellett volna teljesülnie 
a sikerhez: háromszoros túlerő emberben, lövegszámban az áttörés helyén, továbbá spe
ciális támadó fegyverek - hatékony gázgránátokra, lángszórók tömegére lett volna szük
ség. Egyik feltétel sem volt meg. Conrad nem kapta meg az igényelt autókat, a lőszer
szükséglet 40 %-át tudta csak a hegyi lövegállásokba szállítani, több, mint 70 ütege a 
támadás napján még a Sugana-völgyben rostokolt, a gázgránátok ipari hiba miatt hatásta
lanok maradtak,76 a gyalogság összpontosítását a rosszul kiválasztott áttörési terepsza
kasz geográfiai nehézségei miatt nem lehetett végrehajtani, éppen a rohamozókkal szem
beni állásokat szállták meg angol és francia elithadosztályok.77 A roham időpontja sem 
maradt titokban. Május közepén már osztrák miniszterek gyerekei hozták haza az iskolá
ból a hírt apjuknak a támadásról, Bécsben a szerkesztőségek hivatalsegédei híresztelték a 
dátumot, a kabarékban kuplékban énekeltek róla a félvilági hölgyek és az AOK is fi
gyelmeztette a csapatokat június 6-án, hogy az olaszok tudnak a hadműveletről.78 A leg
felső vezetés nem tartotta kézben a Pasubiótól a tengerig egyszerre induló offenzíva elő
készületeit és végrehajtását. Csak az AOK láthatta át és irányíthatta az egész délnyugati 
arcvonal egymással összefonódó, egymásra ható kapcsolatait és ismerte a gazdasági 
erőforrások teljesítőképességét, a vasúti kapacitásokat, a felsorakozott milliós haderő el
látását és utánpótlását. Az AOK-nak kellett volna szigorú objektivitással felülbírálnia a 

" KA Kw. Ms. Wkg-I/1918/Nr. 21. Kiszling szerint megdöbbentő pontossággal rajzolódott ki a felkészülés 
során a „szükség" (Not!), a négy hadi év gondjai. A legénység és a lóállomány teljesen legyengült az éhezéstől, a 
szállító kapacitás a minimumnál is kevesebb volt, a lőszerellátás szűkös maradt, a Piavéhoz kevés hídeszközt sike
rült összevonni, ráadásul napokig szakadt az eső és a folyó kiáradt. A Tonale elleni támadáshoz alig volt lőszer, 
ezért az AOK korlátozta az ottani harctevékenységet. KA NFA AOK (1918) 7. Grp. Karton 538. Op. 142 187. 

73 KANFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Op. 142 095. 
74 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten 1918 májusi felderítési adatok. Szám nélkül. 
75 KA Kw Ms. Wkg Allgemeine Serie. A-49. 
76 KA NFA AOK (191)1. Grp. Karton 538. Op. 142 154., 142 169., 142 174., 142 175. 
77 KA NFA AOK (1918) I. Grp. Karton 538. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 
78 KANFA AOK (1918) I. Fgrp. Karton 538. Op. 142.185. Hofzug-Akten. Szám nélkül. 
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hadvezérek javaslatait és elhárítani a katasztrófát. A vezetés azonban gyakorlatilag cső
döt mondott. A főparancsnok, IV. Károly és a vezérkari főnök az udvari szerelvényen 
utazgatott Trient és Bozen között és a helyi és pillanatnyi benyomások hatására adta ki a 
legkülönbözőbb utasításokat, a vezérkar irányító törzse Badenben dolgozta ki az utasítá
sok végrehajtásának ütemezését, míg Waldstätten és a vezérkar hadműveleti irodájának 
néhány tisztje Bellunóban, a l l . hadsereg mögött igyekezett az offenzíva részleteit ösz-
szehangolni.79 E három egyszerre irányító, fő szolgálati központ mellett még Conrad és 
Boroevič törzsei is önállóan vezették a felkészülés utolsó fázisát és a hadműveleteket. A 
fölösleges kudarcért és a rettenetes veszteségekért mindenekelőtt az uralkodó volt a fele
lős, továbbá az uralkodó döntéseit befolyásoló vezérkari főnök, akinek az offenzíva kez
dete előtt lemondással kellett volna jeleznie a katasztrófát. Osztozik a felelősségben 
mindkét hadvezér és Waldstätten is, aki talán a legélesebben láthatta a következménye
ket.80 Több, mint 160 000, zömében magyar katona fizetett életével a hibás és felelőtlen 
döntésekért. 

79 Untersuchung, Dritter Bericht des Sekretärs. A-41/19/15. 
80 Untersuchung, Dritter Bericht des Sekretärs. A-41/19/15. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

HUSZÁR JÁNOS 

EGY PÁPAI TÜZÉR NAPLÓJÁBÓL 

A Románia területén folyó harcok, melyekben a pápai tüzér ütege is részt vett, 1917 
utolsó napjaiban véget értek. Előbb az oroszok, majd az oldalukon harcoló románok is 
fegyverszünetet kötöttek. 1918 első hónapjaiban a magyar tüzérek kitűnően megépített 
fedezékeikben maradtak, békekiképzést folytattak. A naplóíró ebben az időszakban sza
badságra ment Pápára. 

A tüzéralakulat májusban hagyta el Romániát, s jutott el vonaton az olasz frontra. Ott, 
a sziklás hegyek közt kemény munkával kialakított tüzelőállásokban, az igen jól működő 
ellenséges tüzérség tüzében, állandó életveszélyben teltek a napok. 

Fokozta a nehézségeket az antant nyomasztó légifölénye. Ezen a frontszakaszon már 
nem egyes gépek repültek be a magyar állások fölé, hanem egész kötelékek. 

Az élelmezés hónapró 1-hónapra gyengült. A napló írója nem szűnik meg panaszkodni 
az ellátásra, a zablevesre, a töredező kukoricakenyérre, a romlott alapanyagból készült 
főzelékekre, a hús hiányára. 

Az egészségügyi ellátás színvonalát mutatja viszont, hogy mikor hősünk fogai meg
romlottak, a front mögötti rendelőben két hét alatt teljes fogazatát rendbehozták. 

A központi hatalmak gondosan előkészített, sokat ígérő támadása az utolsó piavei 
csatában összeomlott. A pápai tüzért ekkor érte a front feladásának parancsa. Neki kellett 
két társával a milliókat érő nehéz lövegeket használhatatlanná tennie. Az út a csatatértől 
hazáig iszonyatos vesszőfutás volt. Gyalogmenetben, kevés élelemmel folyt a visszavo
nulás a hegyes, nehéz terepen. A fegyelem felbomlott, a különböző nemzetiségű csapatok 
raboltak, fosztogattak, felprédálták az élelmiszerraktárakat. Út közben olasz katonákkal 
találkoztak, akiknek a feladata a visszavonulók lefegyverzése volt. 

Kétheti gyaloglás után tudtak csak vonatra szállni, a beköszöntő télben nyitott vagon
ban utaztak. Itthon az állomásokon meleg étellel fogadták őket. 

Halálos fáradtan ért Pápára. Két napos utánjárás után a huszárlaktanyában kapta meg 
az elbocsátó levelet. Végkielégítésként egy komiszkenyeret vételezhetett. 

Horváth Pál tüzér számára ezzel véget ért az első világháború, mely élete további ré
szét is meghatározta. A kereskedői pályára többé nem tudott visszatérni, haláláig alkalmi 
munkából élt. 

Az itt következő naplórészlet az 1918-as év első hat hónapjának rövid foglalata. 
1994-ben indult forrásközlésünk befejező részével, immár bevezető nélkül, ez évi negye
dik számunkban találkozhatnak Érdemes Olvasóink. (A szerk.) 
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1918. január hó 

1-én. Ezen a fronton tehát elértük azt, hogy évek múltán békében üdvözölhetjük az újévet. Ré
gen vártunk már erre és szívből óhajtjuk és várjuk, hogy a többi fronton is állna be már a béke. 
Úgy látszik, ezen év gazdag lesz eseményekben, de nem látható még, miképp fog alakulni a hely
zet, mert még csalódásokra is lehet számítani. Az első napja máskülönben csendes, borult, hideg, 
épp oly lehangolt, mint a karácsony. Az alkalmi ajándékok (liebesgabe), mik azelőtt voltak, meg
szűntek, ezek is mutatják az otthoni helyzetet. A mai ebédünk sem valami kiváló, ünnepi. 

2-án. Délelőtt ágyú és gyalog gyakorlatozás, elég hideg van, de azért nincs pardon. Most kíván
juk, hogy az ellenség pár gránátot eresztene ide, hogy ezen gyalázatos állapotokat megszüntetné. 

3-án. A mai napot megint fagyűjtéssel töltjük, mert úgy látszik, sok kell a télen. Focsani irá
nyából egész nap ágyúzás hallható, de ez csak tüzérségünk lőgyakorlataitól ered. Mert most már 
ilyen is van. A tiszt urak nem eleget tudják magukat a valóságban gyakorolni, most így pocsékol
ják a munitiót. Máskülönben ez őnekik (már a nagyobb fejűeknek) szórakozás is. 

4-én. Reggel 7 órakor kirukkolás ágyúval. A stellungból 2 ágyút bevittünk Giurguetti-be a moz
donyálláshoz, hogy bizonyos napokon kivonulást végezzünk. Ezt is a fegyverszünetnek köszönhetjük. 
Már annyira mennek a legénység szekatúrájával, hogy kívánjuk vissza az előbbeni állapotot, mert ak
kor legalább a legénységnek békét hagytak, nem zavarhatják ilyen haszontalansággal. Az üteg
parancsnokunk Szrogh úr most szabadságra ment, örülünk neki, nem is kívánjuk visszatértét. 

5-én. Miután parancsnokunk elment, ma pihenőnapot tartunk, nem foglalkozunk semmivel. 
6-án. Vasárnap van, tehát így ma is munkaszünetet tartunk. Most jobb idők kezdenek lenni, 

reggel kissé hideg, de napközben egész tűrhető. A hónak már nyoma sincs itt. Este az ellenséges 
állások mögött élénk ágyú- és fegyverlövések hallhatók, persze ez is csak gyakorlatozás-féléből 
ered, illetve most van az ellenségnek karácsony estéje, és ezzel tudatják az ünnepelést. A rakéták is 
röpködnek a levegőben. 

7-én. Délelőtt exercierozás, délután iskola. Ma kaptam meg hazulról a szabadságkérő-levelet, 
mi sikerül is, ha elmenni akarok. De le kellene mondani a máskülönben járó illetékekről. 

8-án. Ma reggel megint a protze stellungba menetelünk, hogy kivonulást rendezzünk. Ez he
tenként kétszer történik, kedden és pénteken. Tegnap és ma, hosszabb idő után, repülők is járnak, 
de csak a front mögött. 

9-én. Ma rendkívüli szép idő, egész tavaszi. A mai napot is gyakorlatozással töltjük, mi hosz-
szabb ideig tart, mint békében. Ezt értük tehát el a fegyverszünettel, pihenés nincs. 

10-én. A tegnapi jó időt pár centiméteres hó váltotta fel, mi igazán elmaradhatott volna. 
11-én. A rendes gyakorlatozással töltjük az időt, most ez elmaradhatatlan. 
12-én. A tegnap elmaradott kirukkolást ma, szombaton tartottuk meg. Ezen kirukkolások épp 

elég fáradságosak a legénységnek, gyalog oda Giurguettibe és vissza, azonkívül az ágyú mellett 
futkosni nem irigyelni való dolog. 

13-án. Vasárnap pihenőnapunk van. Este hallható, mint az oroszok és románok lövöldöznek és 
a rakétákat is használatba veszik. Ezekkel most az újévüket köszöntik. 

14-én. A szabadságról ma lemondottam a kedvezőtlen feltételeknél fogva. Bevárom a trans-
portot, mi hamarosan fog menni. A mai nap is az egyformaságba telik. 

15-én. A rendes napi foglalkozást űzzük, és kell, hogy beleszóljunk a változatlanba. 
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16-án. Ma itt a stellungba oltottak be bennünket, most már nem kell az orvos után járnunk, 
helyünkbejön. De ne volna csak fegyverszünet, - majd akkor nem szagolna ide -. 

17-én. Délelőtt a rendes foglalkozás, délután fürdés. Ma beugrottak 50 kor[ona] erejéig, hadi-
kölcsön jegyzésre, egész erőszakkal akasztanak ilyesmit az ember nyakába. 

18-án. A mai napot ugyancsak a foglalkozással töltjük. 
19-én. Az időjárás egész tavaszi, délelőtt foglalkozunk, délután pihenő, illetve a legénységnek 

idő van adva, hogy saját magát gondozhassa, tisztálkodhasson. 
20-án. A mai vasárnapot is pihenéssel tölthetjük, oly kiváló, jó idő van, hogy jobbat már nem 

is lehet kívánni. A föld fagya már teljesen elment, bár továbbra is így maradna. 
21-én. Ma újból oltottak bennünket, miután pihenünk. Ezen sok oltás már tűrhetetlen. 
22-én. A jó idő mellett mi csak foglalkozunk. A tisztjeink ellenben mulatnak, züllenek a mi 

bosszúságunkra. Már megengedik maguknak azt is, hogy nőket hozzanak a stellungba, ami pedig 
szigorúan tiltva van. Most az orosz-román feszültséget figyeljük, hogy hova fog fejlődni. A ro
mánnak is csak be kell adnia a derekát, máskülönben rosszul járhat. Este jött hírül, hogy Brailánál 
8 ezred gyalogság és 120 ágyú jött át hozzánk. 

23-án. A rendes napi foglalkozáson kívül nem fordul elő semmi nevezetes, ma erős köd volt. 
24-én. A mai nap is a megszokottakkal telik el. 
25-én. Délelőtt kirukkolás, délután iskola, ami szinte naponta a foglalkozáshoz tartozik. Ettől 

ugyan nem lesznek okosabbak az emberek. Visszamenőleg december 1-től a zsoldunkat 20 %-kal 
felemelték, de még most sem áll arányban a drágasággal. 

26-án. Ma nincs rendes foglalkozásunk, csak lógunk, katonásan. 
27-én. A mai vasárnapot is nyugodtan megünnepelhetjük, még a jó idő is hozzájárul. 
28-án. Délelőtt fürdés, mint rendesen, minden héten kapunk itt a faluban felállított fürdőnkben. 

És mondhatni elég jó és kellemes fürdőt kapunk. Délután pedig iskola van. 
29-én. Délelőtt kirukkolás, délután játék. Semmi hideg nincs. 
30-án. Az idő napról-napra jobb, ma egész nyárias. így a foglalkozás künn egész kellemes. 
31-én. Ma azonban borult, hűvösebb idő lett. Délelőtt tisztek[nek] és altiszteknek a rohamzász

lóalj gyakoriatozását kellett végignézni Új-Latinulba. Szórakozás a nagyobb-fejűeknek (mozi), 
miután már ők is unják magukat. 

Február hó 

1-én. Ma ismét kivonulást tartottunk. Az ezredünk száma ma 73-ról 160-ra változott, és üte
günk száma is 3-ról 4-re. Úgyszintén új osztályparancsnokot is kaptunk Jelinek őrnagy személyé
ben, tán be fog válni. 

2-án. Délelőtt ünnepelünk, délután ismét Giurguettibe kell[ett] mennünk, hol őrnagyunk 
szemlét tart[ott] az üteg felett, és meg volt elégedve. De ha ellenkezője történt volna, azzal sem tö
rődünk. A mai nappal a szabadságos levelem megírták, (ez többet ér minden szemlénél) és várom 
mikor utazhatok haza. 

3-án. A mai vasárnap hűvös, semmi változás nem fordul elő. Én pedig készülődöm az utazásra. 
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4-én. Ma is a napi foglalkozást folytatjuk, de az idő hidegre fordult. A szabadságos levél még 
most sincs kéznél. 

5-én. Még a mai kirukkoláson is részt kellett vennem. Hideg, szeles idő lett, majd a lóról lefa
gyok. De azt hiszem ma megjön a szabadságos levél, és itt hagyhatom az üteget. Este már teljesen 
útra készen állok. 

6-án. Reggel azok, kik szabadságra megyünk, bemegyünk Giurguettibe, honnét délután kocsin 
Urleaska vasúti állomásra utazunk. Innét este 7 órakor utaztunk tovább Buzeau-ba, hol az éjét 
kellett töltenünk. 

7-én. Reggel utaztunk tovább Ploestin át Brassóba, hova késő délután érkeztünk. Sajnos itt a 
katonai gyorsra nem tudtunk felszállni, így az éj egy részét itt kellett töltenünk, várni újabb vonat
ra. Éjjel 2 órakor így tovább utaztunk. A várakozási időt elég jó hangulatban töltöttük Brassóban, 
vendéglőben és moziban. Hanem erre már nincs oly kellemes idő, mint a frontunknál. Mikor a he
gyes vidéket elértük a legerősebb hideg fogadott bennünket. 

8-án. A mai egész napot szorgalmas utazással töltjük Tövis-Aradon át Budapestnek. Ha a katonai 
gyorson utazhatunk, már ezen utat el is feledtük volna. Az utazás kényelmetlen a túlzsúfolt vonaton. 

9-én. Reggel 7 órakor érkeztem Pestre, hol ismét várni kellett délután 1/2 5 óráig. De miután itt 
nem volt kilátás arra, hogy a vonatra szállhassak az iszonyú forgalom miatt, így villamoson Kelen
földre mentem. Itt iszonyú erőfeszítéssel sikerült is, és tovább utazhattam, hogy este Győrbe ér
kezhessek. Ma az első örömhír is megjött, Ukrajna éjjel 2 órakor a békét megkötötte. Tehát a régen 
várt béke egy része elérkezett, de hol van még a többi? Félő, hogy ők még sokat fognak okoskodni, 
míg ezen útra lépnek. És még hogy alakulhat az egész! 

10-én. Hajnalban érkeztem Pápára, mit már nem is bántam a fáradságos utazás után. Ezen nap 
délutánja a rokonok ismerkedésével tellett el. Ujabb meglepetés! Oroszország kinyilvánította, hogy 
a hadiállapotot megszűntnek tekinti, csapatait leszereli, de az eléje terjesztett békeszerződést nem 
írja alá. Tehát Oroszország húzódozik, itt még lesznek meglepetések. Soká úgysem viheti. Azon 
napok, mi[ke]t itthon töltök, elég jól teliének. 

18-án. A német csapatok megkezdették az előrenyomulást orosz földön, nem fogadták el a 
Trockij-taktikát. 

27-én. Szabadságom letelt, mit elég jól töltöttem. Megkezdődött a visszautazás, melytől nem 
hiába féltem, de rosszul is ment. Békéscsabán értesültem arról, hogy visszamehetnék még tíz nap
ra, már majd úgy volt, de hogy újra kezdjem ezen gyalázatos utazást, mégsem tértem vissza. 

Március hó 

3-án. Délben érkeztem meg a sok méreg, bosszankodás és fáradság után az üteghez, hol már 
nem is vártak. Az ütegnél nem történt semmi változás ez idő alatt, noha féltem, hogy nem érem 
már itt. És hamarosan lesz is változás itt, miután a románnak adott határidő, ötödike, közeleg, mi
kor a fegyverszünet lejár. Ma már ütegünk parancsot is kapott az előremenetelre Woinestinél egy 
újabb állásba. (Egy elhagyott haubitzállás.) 

4-én. Reggel a legénység az új állást megy ki építeni, kijavítani, melyen sok munka van. Dél
után pedig újabb parancs jön, hogy az ütegnek még az est folyamán be kell menni az új állásba. 
Tehát meg kellett történni a költözködésnek, pedig ugyancsak sajnáljuk elhagyni a már megszo
kott, jó fészkünket. Este 10 órakor már az új állásba be is rendezkedünk, mikor újból jön a pa-
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rancs, hogy reggel a régi állásunkba menjünk vissza. No ennek igazán örülünk - de azért az ily 
ostoba intézkedések mégis bosszantók - . Pedig de sok ilyesmi történik a hadseregnél! Igaz ebből 
azt látni, hogy a románnal sikerült újból megegyezni. Arról is értesültünk, hogy az orosz is aláírta 
a békét 3-án délután 5 órakor. Úgy látszik a német előrenyomulás hamar megtette hatását. 

5-én. Kora reggel megtörtént a visszaköltözködés (bolondok útja). A román kormány elfogadta 
az eléje terjesztett feltételeket, tehát ma délben nem kellett bekövetkeznie a hadiállapotnak, mikor 
is éjjel 1 órakor megkezdődött volna az offenzívánk. Még a hazai út fáradalmait ki sem pihenhet
tem, már ilyen nehéz munkában volt részem, és utána nem is érzem jól magam. Hanem, ha ez ily 
simán nem megy, még csak most szaladt volna a bocskoros oláh, mit szerettünk is volna. 

6-án. A rendes napi foglalkozás délelőtt, délután (exercierozás). A román kormány elfogadta az 
eléje terjesztett békefeltételeket. Ugyancsak Oroszország is aláírta 3-án a békeszerződést! Tehát 
ezekkel végeztünk volna, ami a továbbiakra nagy haladás. Hanem ezzel mi itt csak azt értük el, 
hogy rövidesen hurcolkodhatunk tovább innét, hol már elég békében éltünk. 

7-én. Délelőtt a rohamozó csapat harcászatát néztük végig (illetve játék), mert most már a fel
sőbbségnek nincs másban szórakozni. Munitió pedig van elég, lehet pazarolni. Most már a német 
csapatok is erősen költözködnek erről a frontról. 

8-án. Délelőtt a rendes foglalkozást csináljuk, délután pedig parancsot kaptunk, menetkészre 
csinálni magunkat. Hamarább jött, mint számítottunk reá. Tehát tovább kell államink nekünk is, 
hogy hova, azt még nem tudjuk. Jóformán az összes csapatok mennek innét, és már jobbára üres a 
front. Este az ágyúinkat bevontattuk Giurguettibe, a mozdonyállásba, a legénység pedig az éjét itt 
töltötte az állásban, várván a parancsot az indulásra. 

9-én. Mi még mindég itt künn várjuk a parancsot az indulásra teljesen felkészülve, mint ilyen
kor szokás, izgatottan. Délután azonban a katonai felsőbbség könnyelműsége újból kinyilvánult, 
mint már sokszor, és könnyen végeznek vele, hogy rövidesen újból kezdjék az ostobaságot. Persze 
azt nem veszik szívükre, hogy a legénységet hiábavaló munkákkal fárasztják, zsarolják. Tehát 
herstelt kommandót kaptunk újból visszacsinálni mindent, mint volt, itt maradunk. Mily bosszúság 
ez, mikor már beleéltük magunkat az elmenetelbe. No, de azért mégis hamar megbarátkoztunk új
ból ezen kedves otthonunkkal, hol oly hosszú időt töltöttünk. Ha sok veszély között is, de mosta
nában annál veszélytelenebbül. Ágyúink újból elfoglalták helyüket tehát. Most azután megtudtuk, 
hogy Odesszába mentünk volna, és ott újból behajózva: a Fekete-tengeren át, a palesztinai harctér
re. Tudomásunkra jött, hogy ott háromszoros zsoldot kaptunk volna, mibe már bele is nyugodtunk, 
de hát mégis csak jobb itt még egy ideig. Hanem a tisztek orra lóg nagyon, a jó gázsitól való elesés 
miatt. No, meg az a történelmi szent világrész megtekintése sem lett volna rossz, hova nem minden 
halandó juthat el. Igaz, hogy nagy különbség van egy ilyen és egy passzió utazás között. 

10-én. Mára berendezkedtünk újból, helyrehoztuk, mit szétromboltunk. Vasárnap van, szép 
meleg, napos tavaszi idő. Künn sütkérezünk, pihenünk. Hamar beleéltük magunkat az itt maradás
ba. Ilyen a katona most, hol lehajtja a fejét álomra, ott az otthona. 

11-én. A napi foglalkozással töltjük az időt. Pompás idők járnak. A mai nappal ugyancsak a 
nyakamba akasztották a kölöncöt, át kellett vennem a szolgálatvezetést. 

12-én. Ma is a szokásos foglalkozást űzzük. A csapatok, úgy a mienk, mint a németek, folyton 
költözködnek el. Rövidesen mi is újból számítunk erre, de már akkor visszavonhatatlanul. 

13-án. Ez a mindenkitől gyűlölt gyakorlatozás emészt bennünket folyton. Persze, hogy a vé
rünk meg ne sűrűsödjön. 
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14-én. Semmi különösebb nem fordul elő. Hiába, a katonának háborúban csak a harc kell, ak
kor mentve van az ilyen szekatúráktól, mint a gyakorlatozás. 

15-én. Az idő kissé hidegre fordult, más különösebb változás nem fordult elő. Azon gondolko
zunk, mi lesz itt velünk, tán itt maradnánk megszálló csapatnak? Az sem lenne ugyan rossz, noha a 
békés foglalkozást kellene tovább űznünk. 

16-án. A mai nap is hűvös, szeles. Minden marad az egyformaságban. 
/ 7-én. Vasárnap van, nincs foglalkozás. így meg nagyon unalmasak az órák. Ma sincs kedvező 

idő, bent tartózkodunk. 
18-án. Az idő mára javult, ismét a foglalkozást űzzük. Nekem most elég mérgelődni valóm van 

a legénységgel, az ördög vinné el. 
19-én. József nappal teljesen beköszöntött a tavaszi idő, csak utóbb meg ne ebelje magát. 
20-án. A napok csak telnek az egyformaságban, ha nincs másképp, így is jó. Azt gondolom 

minden nappal kifelé tartunk a háborúból, mi már nagyon kívánatos volna, dacára, hogy már bele
törődtünk abba, hogy ennek tán sohasem lesz vége. 

21-én. Meleg, szép idő, a foglalkozáson kívül semmi újabb nincs. 
22-én. Mint hírlik, már megint várhatjuk a parancsot a továbbmenetelre innét, mit már magunk 

is belátunk, hogy soká nem tarthat ittlétünk. Csak úgy ne járjunk, mint már sokszor. 
23-én. A napi foglalkozáson kívül semmi különös nem történik. 
24-én. Vasárnap délelőtt fürdés Giurguettiben, a legközelebb fekvő, valamennyire ép faluban. 

Mert a közelebb fekvő falvaknak csak a földje maradt meg és patkányai. Esetleg itt-ott macskák látha
tók. 

25-én. Szintén ünnepelünk. A nyugati fronton a németek nagy offenzívája 21-én megkezdő
dött, eredménnyel. Azt hiszem, ettől függ a háború további sorsa, jobbra vagy balra, mert a dön
tésnek ott kell bekövetkeznie. Bár már ott tartanánk! 

26-án. Délelőtt foglalkozunk, délután az eső esik. Ma leszerelt román katonák nagy csapata 
jött, mely ellepte az egész környéket. Szabadon lettek bocsátva és gyalog kell megtenniük az utat 
lakóhelyükre. 

27-én. Reggelre erős hóvihar lett, mi nappal is tart. Erre már nem számítottunk. Még mindég 
német és magyar csapatok menetelnek innét, kik nem a legjobb időt választották. Félő, hogy mi is 
így fogunk járni majd. 

28-án. Ma reggelre is kisebb hóréteg esett, és hideg téli idő állott be. 
29-én. Hideg, szeles idő, tehát a tél most jött meg. Remélhető, nem tart soká. A román csapatok 

folyton özönlenek haza. 
30-án. A hideg tart, azért künn foglalkozunk. 
31-én. Húsvét napja, hidegebb, szeles idő. Délelőtt templomba megyünk Giurguettibe. Ebből 

tudjuk, hogy húsvét van, máskülönben észre sem vennénk, oly szolidan üljük meg. Nekem azon
ban kijut a bosszankodásból az ünnep kedvéért. Ezen hónap is bezáródott anélkül, hogy elmentünk 
volna innét, ennyire nem is számítottunk. 
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Április hó 

1-én.Húsvét másnapját ünnepeljük, de ezt sem különben, mint a tegnapit. Dehát ezzel sem tö
rődünk. Az idő azonban megszánt bennünket, mert jobbra fordult. 

2-án. Az ünnepek elmúltak és megkezdettük újból a napi foglalkozást. Ma különös vendége 
volt az ütegünknek. Mulatozás után a tábori pap kijött az állásunkba, és jól beborozott fővel 
(tisztjeinkkel együtt) alapos, Istenfélő beszédet mondott. Sőt ígéretet tett, hogy rövidesen újból ki 
fog jönni gyóntatni. No, persze erre van legnagyobb szükségünk. 

3-án. Csak öljük magunkat a foglalkozással. E hó elejétől ismét életbe léptették a borpénzt, il
letve bort naponként, mit 915. jan. l-jén beszüntettek, mert eddig nem volt reá szükség. 

4-én. Semmi különös nem fordul elő, a napjaink telnek. 
5-én. Kezd unalmassá válni az itteni állapotunk. Folyton az egyformaság, közönyösség, unalom 

járja. 
6-án. Nincs változás, most megint nincs róla szó, hogy mikor megyünk innét. A bizonytalan

ságban vagyunk efelől. 
7-én. Vasárnap kedvéért pihenünk, most már a magunk társaságára vagyunk utalva, miután 

nincsenek idegen csapatok. 
8-án. Délelőtt fürdés Guirguettiben, mi jó kis sétába kerül. Délután az üteg le lett fényképezve. 

Változatosságnak ez is jó. 
9-én. Már megint hírlik a menetelünk Ukrajnába, vagy az olasz frontra, még ez hiányzik éppen, 

az olasz pokol. Ehhez senkinek sincs kedve. 
10-én. Most már az élelmezésünk is kezd tűrhetetlen lenni. Persze azt hiszik, a nem harcoló 

csapatnak nem is kell enni. 
11-én. Ma délelőtt kellett volna itt a stellungban Isteni tiszteletnek és gyónásnak lenni, de a pa

punk nem jött ki, úgy látszik ismét berúgott. A brigádunk már szintén megy innét, mi még most 
sem tudjuk mi lesz velünk. 

12-én. Csak a napi foglalkozás, enélkül nem élhetünk, és nincs étvágyunk a kitűnő ménagera. 
73-án. Postát már napok óta nem kapunk, miután nincs postaszámunk. Tehát ezzel is csak 

bosszúságunk van tetézve. 
14-én. Vasárnap, ma tartatott meg az elmaradott Isteni tisztelet. Ez is jó változatosságnak. Most 

megint hallgatnak az elmenetelről. 
15-én. A nyűgöt, (déenzführerséget) ma letettem, minek szívből örülök. A kutyának való ez. 
16-án. A napi foglalkozás. A civilek most már jönnek ide vissza. De fájdalom reájuk nézve, hogy 

egyetlen házat sem találnak, miután a falu a földdel egyenlővé van téve. Természetes ez a legnagyobb 
csapás reájuk nézve. A földek össze-vissza turkálva, még csak a földművelést sem tudják megkezdeni. 
Újabb megpróbáltatás elé vannak állítva. Postát még most sem kapunk, mi elég rossz. 

17-én. A napi foglalkozással telik a nap, a ménkő már ebbe is belecsaphatna, utálatos minden. 
18-án. Délelőtt gyakorlatozás, délután éleslövés (fegyverrel) a lövőtéren (Neu Latinul). Hát 

még ez is szükséges a háború ötödik évében. Hogyne, hisz munitió van bőven. 
19-én. Borult, hűvösebb idő, az eső kezd esni. Most megint nincs szó az elmenetelünkről. 

Posta nem jő egyáltalán. A román lakosság rohamosan kezd építeni. A kiürített állásokat a faanya
gokért erősen ostromolják, majd hajba kapnak érte. De nem is csoda. A házát mindegyik maga esi-
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nálja és elég gyorsan. A fal vesszöfonat, kívül-belül besározva. Nálunk ez nem megy ily könnyen 
Magyarországon. 

20-án. Délelőtt fürdés, (no ez megjárja) délután a szombati foglalkozás, (semmittevés) ez is 
megjárja még. Hanem most jön a java. Éjjel 12 órakor jön a telefonjelentés, hogy reggel 9 órakor 
menetelés innét. így már meg volt zavarva a nyugalmunk. 

21-én. Vasárnap korán kelünk, kezdetét veszi a pakolás, kocsira ládám, kocsira párnám. Az eső 
esik, mintha csak meg lett volna rendelve az elmenetelünkre. Tehát ennek is meg kell történnie, 
végre mégis csak itt hagyjuk a kedves és megszokott helyet, honnét sok jó és sok rossz emlékkel 
távozunk. A civilek már szinte antrétoltak, és alig várják, hogy meginduljunk, hogy rohamot csi
nálhassanak a fedezékek ellen. Látjuk a vésztjósló arcokat. - Hanem ezt meg is fogják szolgálni, 
mert az erős beton-tetejü fedezékek nem oly könnyen engednek. Szegény kis macskáink is itt ma
radnak, pedig hogy megosztották velünk a barátságot. Amerre utunk vitt, a falvak mind romokban 
hevernek. Ezen nap dacára a kedvezőtlen időnek, erős marschot csináltunk. Késő este, 10 órakor 
érkeztünk Mircesti faluba, hol szabad lágerba mentünk, és az éj hátralévő részét a train kocsikban 
töltöttük más hely hiányában. Hej! de eszünkbe jutott a jó fedezék. 

22-én. Délelőtt 9 órakor alo marsch. Ma rövid utunk volt, de azért alaposan megáztunk. Dél
után érkeztünk az ezred gyülekező helyére, Focsani mellett levő Wenatóri erdőben levő lágerba, 
hol az összes batterieknak gyülekezni kell[ett]. Míg elhelyezkedtünk, addig is alaposan megáz
tunk. Hozzá még a legénységnek helye sincs. Az éjt az istálló zugában töltöttük, hol az átszűrődő 
esőtől és a patkányok társaságától szenvedtünk. De jó lett volna a Latinul-i fedezék! 

23-án. Nem tudjuk mi lesz velünk, pihenőnk volna, de a hely hiányában ez nem megy. Gyalá
zatos élet, már mikor lesz vége. 

24-én. Délelőtt a felszerelések rendbehozásán fáradozunk, délután pedig szórakozni megyünk. 
Mert hát ilyen is van ám! Igaz, hogy pénzbe kerül, de a fene bánja, csakhogy a gránátok nem röp
ködnek. A Károly alap javára ünnepélyt, mulatságot rendeztek, hol többféle mulattató játék, úgy
mint hinta, kuglizó, futás, ugrás, birkózás és egyéb mutatvány szórakoztatja az embereket. Azon
kívül van bazár, ugyancsak bor, szafalád és kenyér-árusítás stb: Azonban sajnos az eső, ami itt 
mindennapos, hamarosan feloszlatja. Pedig kár, de nincs másképp. 

25-én. Folytatjuk a tisztogatást, az ispitierung-ra, mely 27-én lesz. Azonkívül egy kis szekatú
rára (rapport) is készülünk, gyerekeknek való fenyegetőzések az ütegparancsnok részéről. Ja, ez is 
a mulatsághoz tartozik. A katona mindkettőt kedveli. Délután Wenatóri faluba gázpróbára me
gyünk, (mert itt ilyen is van ám, nem csak ruhapróba) de ez is jobb így, mintha az ellenség rendez
né. Még ilyenben az ellenség által úgy sem volt részünk. 

26-án. Kissé meghűltem, nem a legjobban érzem magam. Ma azonban hurcolkodás van. Egy 
másik üteg helyére költözködünk, hol jobb berendezés van, és a legénységi lakások is tűrhetők. 
Természetes, ez megint egy kis munka, de már megszoktuk. 

27-én. A rajon rendbehozásával töltjük az időnket, hogy minél lakhatóbb legyen. 
28-án. Vasárnap nincs foglalkozás, az idő jóra változott. Délután altisztek Focsaniba megyünk. 

Nem sok szórakozást találunk, a város inkább piszkos, mint szépnek mondható. Ma van a sétatéren 
a Károly sorsjegy húzása, mellyel legújabban pumpolnak bennünket. Késő este térünk haza kocsin. 

29-én. Délelőtt fegyver-vizit az ezred fegyvermestere által. 
30-án. Semmi különös. Az élelmezésünk kissé javult, mi az utóbbi időben már tarthatatlan volt. 
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Május hó 

1-én. Délelőtt rendes napi foglalkozás, (exercierozás) délután őrnagyunk szemlét és iskolát 
tartott. Utóbbit az olasz fronti terep-viszonyokról, hova rövidesen kerülünk. Ez volt még hátra! 

2-án. A napi foglalkozással telik az idő, edzzük magunkat. Már csak azért is, mert az élelmezé
sünk újból komiszkodik. Nem sokáig örülhettünk a javulásán. Naponta kétszer tengeri kására (mama
liga) szorítkozik. De hát csak hízna tőle az ember mint a disznó, de épp az ellenkező a hatása. 

3-án. Nem fordul elő semmi érdemleges. Most meglehetős könnyen töltjük az időt játszással. A 
mamaligának tulajdonítható. A helyünk elég szép, az erdő már kizöldelt, nyaralunk. 

4-én. Egy kis gyakorlatozással töltjük az időt azzal a pár emberrel, ami még van az ütegnél. 
Megint igen [sokan] elszeleltek. Este moziba mentünk Wenatóriba. 

5-én. Vasárnap borult idő, gyengén az eső esik. Batterinek parancsot kapott a mai nappal, hogy 
holnap Focsaniba költözködjék. Most már rendbejöttünk itt, szép és jó helyünk van, ismét költöz
ködjünk. Legalább Szent-Mihályig hagytak volna bennünket. 

6-án. Délelőtt pakolás, délben 1 órakor alo marsch. Bár csak mindég ennyit kellene 
marscholni. Focsani egy szélső utcájában lettünk elszállásolva házakhoz. Ez is tűrhető, ha már így 
van. Ma kaptam értesítést hazulról, hogy a Kálmán már Kanizsára érkezett. A Dénes pedig a fiók
üzletet megnyitotta. Ezzel elég öröm szereztetett nekem. 

7-én. Rendezkedés az új lakásban. Telik az idő. Hűvös, szeles idő van. Ma kötötték meg a ro
mán békét. Tehát ezekkel is elbántunk. - Kutya bocskoros fajta. 

8-án. Szinte az elszállásolással foglalkozunk, hogy rendbe jöjjünk. Ki tudja meddig tart ez is. 
Hogy városban vagyunk és szabadsággal élünk, azt legjobban a zsebünkön érezzük, fogy a pénz. 

9-én. Szolgálatban vagyok. A parancsnok szigorú intézkedéseket tett, hogy a legénység ne mulat
hasson. Ez csak őnekik szabad, igen sokszor a részegségig. De azért nem kell a legénységet félteni. 

10-én. Az eső esik, hűvös van. Délután fürdünk. Itt is járja a napi foglalkozás. Enélkül élni 
nem lehet. Ma kaptunk lőhnungot a húspótlékkal együtt. Kell is ám a pénz, mert bort lehet kapni 
bőven. Itt be is várhatnánk a végét. 

11-én. Az üteg részére fassung 15 napra, már csak napok kérdése az ittlétünk. Tehát nem vár
juk be a végét itt. Délután értesültünk, hogy 14-én kedden éjjel 1 órakor vagonierozunk be. 

12-én. Vasárnap, már az előkészületeket tesszük az utazáshoz, mi huzamosabb időt vesz igény
be. Csapataink folyton mennek innét, főleg a tüzérség. 

13-án. Az utolsó nap Focsaniban, megyünk innét és Románia földjéről. Majd egy évi ittlét, 
mely alatt ugyan több rosszban mint jóban részesültünk, mégis fájlaljuk itt hagyni. Nem a kedves 
Romániát sajnáljuk, (mert hiszen, ha haza mehetnénk), csak azért fájlaljuk, hogy egy újabb, rósz-
szabb, bizonytalanság felé megyünk. Örömet szerzett újból a hazai hír, hogy Kálmán hazaérkezett. 
Az eső esik, hűvös van, a fagyosszentek kitesznek magukért. Este kissé kimulatjuk magunkat 
utoljára Focsaniban, melynek szűk, piszkos utcái emlékezetesek lesznek, de azért Isten veled 
Focsani. Igaz is, déltől fogva, ennek emlékére még szolgálatban is vagyok. Este 11 órakor ütegünk 
zöld gallyakkal erősen feldíszítve az állomásra marscholt szakadó esőben. 

14-én. Hajnali 4 órára fejeztük be a vagonierozást elég fáradságosan. És hozzá még marha
vagont kapott a legénység is az altisztekkel együtt. De ha az is elegendő lenne. Ez is a kedves tiszt
uraink gondoskodásának köszönhető. 5 órakor indult ki vonatunk Focsani állomásról, és Buzeuba 
értünk délelőtt, hol reggeli és ebéd volt. Délben tovább utaztunk Ploestin át Chitillába, hova este 6 
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órakor érkeztünk. Itt vacsora volt. Itt hosszabb ideig álltunk. Az úti élelmezésünk gyalázatos, 1/4 
kenyér és mindenből fele portió. Este tovább indultunk Pitesti felé. 

15-én. Reggel érkeztünk Pitestibe, hol reggeliztünk és tovább utaztunk. Az idő borús, hűvös. 
Éjjel 12 órakor Vöröstorony szoroson megyünk át. Egy kis időre Magyarországon vagyunk. 

16-án. Reggel 6 órakor Nagyszebenbe érkezünk, honnét tovább Déván át Arad felé utazunk, 
hova éjjel 1 órakor érkezünk. Innét tovább folytatjuk utunkat. 

17-én. Délelőtt Makón át, 1/2 11 órakor érkeztünk Szegedre a vonat késés folytán, még délután 
3 órakor is itt vagyunk. Csak este indultunk tovább és éjjel érkeztünk Szabadkára. Innét újabb 2 
óra késéssel folytattuk utunkat. 

18-án. Reggel 6 órakor érkeztünk Bátaszékre, hol lovainkat a huzamos út után ki kellett rakni 
sétáitatás végett, nehogy a lábuk megromoljon. Innét 10 órakor tovább mentünk, és déli 1/2 1 órá
ra értünk Dombóvárra, hol reggelit és ebédet kaptunk. így tovább indulva Kaposváron át este ér
keztünk Gyékényesre. Itt este 10 órakor kaptuk meg a további útirányt Csáktornya-Prágerhof felé. 
A mai nappal a hosszú úton 2 lovunk is tönkrement. 

19-én. Hajnalban érkeztünk az osztrák határra és 1/2 8 órakor Prágerhofba, hol reggeliztünk. 
3/4 10 órakor indulunk tovább Prágerhof állomásról. Pünkösd vasárnapját Ausztrián át utazással 
töltjük elég szép idő mellett. 1/2 1 órakor érkeztünk Marburgba, hol ebéd és hosszabb késésünk 
volt úgy, hogy a vacsora is itt ért bennünket. Délután 3/4 6 órakor indultunk tovább Klagenfurt 
irányába, merre erdős, hegyes, szép vidék húzódik. Éjjel 3 órakor vagyunk Klagenfurtban. 

20-án. Reggel 7 órakor érkeztünk Villach-ra, hol reggeliztünk, ebédeltünk. De úgy látszik a 
vacsorát is itt költjük el. A többi ütegek, kik előbb indultak, mind itt vannak, utolértük őket. És a 
mai nap nem is mentünk tovább, itt vesztegeltünk, nem tudni meddig. 

21-én. Innét reggel 1/2 7 órakor mentünk tovább Spittál-on át. Itt már bejöttünk a havasok kö
zé, szép vidék a szemnek, de nem a mi szempontunkból. Délután 3 órakor érkeztünk Lienzbe, hol 
ebéd és vacsora volt. Továbbá a hosszú út után a lovakat jártattuk meg, és éjjel 12 órakor mentünk 
tovább. 

22-én. Délelőtt Bruneck[en] és Mühlbachon át, 1/211 órakor érkeztünk Franzenfest-be, hol 
reggeli és ebéd volt. Délben, 12 órakor indultunk tovább Brixen Klausen, Borenen át Trientnek. 
(Dél-Tirol) Délután 6 órakor érkeztünk Trientbe, hol kirakásunk megtörtént, egyelőre tehát célnál 
volnánk 9 napi utazás után. E délutáni utazásunk folyamán majdnem igen komolyra válható sze
rencsétlenség ért bennünket. Ugyanis a nagy forróságba, mi nappal erre van, a velünk szembejövő 
vonattól, illetve szikrájától pár trénkocsink tüzet fogott, és alaposan égett, mire figyelmeztetve 
lettünk reá. Szerencsére víz volt, és hamarosan elejét vettük a nagyobb szerencsétlenségnek, mert 
már a munitió pörkölődni kezdett. Pedig azt az olasznak szántuk. Erre igen sok a vasúti szerencsét
lenség a szállítások közben. Kirakás után már későn a városba vonultunk, és a pionier kaszárnyá
ban lettünk elszállásolva. A város régi olasz típus, szépnek nem mondható, inkább piszkos. Igaz, a 
mostani állapot ehhez nagyban hozzájárul. Katonával tömve van, itt már harctéri forgalom van. 

23-án. A mai nap a rendezkedéssel telik. Nem tudjuk még miként rendelkeznek velünk. Itt már 
hallani az ágyúk párbaját, a repülők folyton szelik a levegőt, már kora reggelen ellenséges gép jár a 
város felett, mitől lehet drukkolni, mert nem valami udvariasak. 

24-én. Reggel ismét jönnek az ellenséges repülők, de elhárító ütegeink és gépeink visszaűzik 
őket. Tehát bent vagyunk a harci zónában. A hőség rettenetes és a por a nagy szárazság folytán. 
Még semmi rendelkezés rólunk. 
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25-én. Délelőtt délkelet felől rövid ideig tartó harci zaj hallható. Holnap reggel innét tovább 
fogunk menetelni. 

26-án. Reggel 4 órakor alomarsch. Utunk nem volt hosszú, csak 12 km. Pergine kisebb váro
sig. Ismét holnap tovább fogunk menetelni. 

27-én. Reggel 8 óra, alomarsch Levicóig (gyógyvíz forrás), hol ebéd volt. Az eső esik egész 
nap, és alaposan ázunk. Miután tisztjeink itt nem találtak maguknak kedvező szállást, délután to
vább marscholunk. Utunk Roncegnó, ugyancsak gyógyvíz forrás vidékén vezet keresztül, igen 
szép vidék. így értünk Borgó városkába közel a határhoz, hol beszállásoltuk magunkat. 

28-án. Az eső esik, 7 órakor tovább menetelünk a nagy sárban. Erre már erős nyomai vannak a 
harcoknak, a házak lerombolva stb. Délután érkeztünk Tezze városkába, mely már a határon van. 
Itt frei lágerba mentünk. 

29-én. Hajnalban, 4 órakor tovább meneteltünk. Erre már az út veszélyes, a keskeny szerpentin 
utat az ellenség be tudja lőni. Ma legerősebb az utunk, eközben átlépjük az olasz határt. így érke
zünk Sanctalucián keresztül Arsic városkához, hol ebéd van. Délután 3 órakor innét tovább men
tünk Feltrébe, hol lágerbe mentünk. Féltre nagyobb olasz város, kül-részei erősen meg vannak 
rongálva. Repülőink lágerozó helye. 

30-án. Feltréből reggel 8 órakor tovább menetelünk Cernai faluba, hol be lettünk szállásolva, 
és ha igaz, egyelőre itt maradnánk. Szép hely, a helyek közé beékelve, nem messze a Piave völgye 
húzódik. Csak már az nem tetszik, hogy a „vágóhíd" közel van. 

31-én. Szép idő, a nap kimondva pihenésre van szánva, de azért a legénység az ágyúk és kocsik 
rendbehozatalával van elfoglalva. Természetes, ez mindig így szokott lenni. 

Június hó 

1-én. Már reggel igen szép időben az ellenséges repülők egész raja (kb: 20) repült át felettünk 
erős ágyútüztől fogadva. Repülőink ugyancsak akcióba lépnek és ez egész nap tart. Ütegünk pa
rancsot kapott, hogy 1 ágyúval belövés végett állásba menjen, hova később az egész üteg követni 
fogja. Tehát a pihenés nem soká tartott. Természetes ezen állásba menetel csak éjjel történhetett 
meg az ellenség által veszélyeztetett terepen. így este 9 órakor egy tiszt (hdgy. Pelles) vezetése 
alatt útnak indultunk Feltrén keresztül, s több mint 30 km utat tettünk meg. 

2-án. Reggel 5 órakor, tehát 8 órai erős menetelés után érkeztünk helyünkre oly vesződséggel, 
mire csak 1914-ben volt példa. Megint kitűnik az, ha az ember egy tapasztalatlan tiszt vezetésére 
van bízva, akkor már elveszett. Az utat elvesztve, az úgyszólván járhatatlan terepen annak voltunk 
kitéve, hogy az ellenség a hajnal első világosságánál pocsékká lő bennünket ágyústól, lovastól. így 
ágyúnkat már be sem állíthattuk, miután az ellenség a Monte Tombáról, mi erős fészke, teljesen 
belát. Ez pedig velünk szemben áll. Az egész napot alvással töltöttük, miután ennünk sem volt bő
ven. Este újból megkezdettük a munkát, mely majd egész éjjel tartott, és igen fáradságos volt, miu
tán munitió is érkezett. Az ellenséges repülők folyton szelik a levegőt és az olasz (digó) tüzérség 
veszettül veszélyezteti a terepet, így minket is. Ha az előérzetem nem csak, itt reá fogunk fizetni. 

3-án. Ma folytatjuk a tegnapit. Ezen ronda terepen a legénység igen erőltetett munkát végez. 
Éjjel munitió hordással van elfoglalva. Igaz, hogy itt melegek vannak, de minden [éjjel] fázunk. 
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4-én. Borult idő, délután esik, fedett hely hiányában a szabadban tanyázunk. Éjjel megint 
munitió-hordással foglalkozunk. Miután nappal az idő nem kedvezett, éjjel az ellenség veszettül 
lövöldöz, különösen Querót és az ottani utat. 

5-én. Reggel 7 óráig voltunk elfoglalva a munitió hordással, napközben pedig pihenés. Dél
után alvás közben sebesültem meg először a háborúban. Egy ellenséges gránát felrobbanás közben 
egy kiló súlyú követ röpített a fejemhez, mi szerencse volt, hogy már nem teljes erővel repült, így 
csak kissé lyukasztotta meg a fejemet. (Még csak ez legyen a legkomolyabb sebesülés.) Egész 
délután lövöldöz az olasz tüzérség ide. A repülőknek két nap óta nincs kedvező idejük, ma is esős, 
hideg idő van. Este 10-12-ig kegyetlenül lövi ezen terepet össze-vissza, úgylátszik már észrevette 
ittlétünket. Egész éjjel az eső esik, de a munitiót azért hordjuk. Ennyi lövedék után valaminek ké
szülni kell. 

6-án. Reggel végeztünk a munitióval, így egyik legnehezebb munkánkkal elkészültünk. Nap
közben is lő az ellenség, a mi tüzérségünk azonban hallgat. 

7-én. Ma kedvező idő, az ellenséges repülők rajzanak, sőt oly szemtelenek, hogy 20-25 méterig 
ereszkednek alá. A mi repülőink pedig sehol sem láthatók, s így az ellenség szabadon garázdálko
dik. Elhárító ütegeink gyalázatosul lőnek, látszik, hogy nem a németek között vagyunk. Délután 
1/2 4 órakor belövést kellene csinálni ágyúnknak, de még 1/2 6 órakor sincs semmi, így el is ma
radt a belövés. Este és éjjel az ellenséges tüzérség lövi a terepet. 

8-án. Az ellenséges repülők raja kering felettünk, de azért a belövést megcsináltuk valami nehe
zen. Mitől féltem, hogy ez által el leszünk árulva, illetve az állásunk, nem következett be. A mai nap 
elég csendes, az ellenséges tüzérség csak este kezdi munkáját, és egész éjjel nyugtalankodik. Este a 
Queró-i temetőbe mentem megfigyelő-állás rendezése végett. Ezen éj is nyugalom nélkül telt el. 

9-én. A mai nap elég csendes, ütegeink belövést végeznek. A munka lázasan folyik, de még 
nincs befejezve. A támadás napja - mert az lesz részünkről - közel lehet, de még bizonytalan mi
kor. Tisztjeinknek már azonban elég ez is, hogy elpárologjanak az ütegtől. Most a 20-dik honvéd 
hadosztályhoz vagyunk beosztva, és itt egész szekatúrának vagyunk kitéve. Természetes, hogy 
tisztjeink képe nem tetszik itt. Élelmezésre egy honvéd üteghez vagyunk beosztva, és csak azt 
mondhatom, hogy ennél már rosszabb élelmezés nem lehet. Megint éjjeli munkánk van, teljesen 
éjjeli baglyok vagyunk. Az ellenség az éj folyamán nem fejtett ki nagyobb tevékenységet. 

10-én. A délelőtt elég csendesen telik el, csak az ellenséges repülők zúgása hallatszik folyton. 
Igazán már senki sem bánná, ha ezen játék itt mielőbb lezajlódna, hogy mehetnénk előre! (De ki 
tudja, még addig is mi történhetik.) Délután folyamán parancs jön, hogy batterienk állásba jöjjön, 
ugyancsak a gáz-munitiót is átvettük, miután a támadás ezzel kezdődik. így már nem lehet távol az 
offenzíva napja. Az éj folyamán egész csendesen viselkedik az ellenség és így 2 ágyúnk minden 
veszély nélkül jöhetett be az állásba. Csak azért kettő, mert három ágyúnk, mit visszahagytunk 
Tezzében javítás végett, megsemmisült, miután az ottani telepet az ellenség felbombázta, felrob
bantotta úgy, hogy teljesen megsemmisült. És annak idején csak az volt a szerencsénk nekünk is, 
hogy kora hajnalban hagytuk el Tezzét, mert a fogunkat otthagytuk volna mi is. A Piave partján 
tanyázunk itt, hol a vasútvonal is húzódik. A magas szilafalak és az itteni alagutak jó védelmet 
nyújtanak az ellenséges lövedékek ellen. Bárcsak ágyúink is itt lehetnének! 

11-én. Esős idő, mi itt úgylátszik gyakori. Ezen éjjel még három újabb ágyúnk is bejött az ál
lásba. Az eső szakad. 

12-én. Egész nap eső esik, bőrig ázunk, az ellenség most hallgat. 
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13-án. Szintén esik, később borult az idő. Már igen nagy itt a tevékenység, tán egy-két nap vá
laszt el bennünket az offenzívától. Már csak túl lennénk rajta, igaz, hogy kissé fázunk, mert ez nem 
a román vagy orosz front. 

14-én. Tehát itt az utolsó nap az offenzíva előtt. Délben már megtudtuk, hogy holnap, 15-én 
hajnalban, 3 órakor kezdődik a nagyon várt mulatság. De hogy végződik? Mindenki izgatott. Késő 
délutántól fogva egész éjjel erősen dolgozik az ellenséges tüzérség minden irányban. Ebből csak 
az következik, hogy sejt valamit, pedig ez nem igen jó. Többször gázlövedéket használ, de hiába. 
Csak órák kérdése, hogy kamatostul visszakapja. 

15-én. Végre a nagy nap elérkezett! Hajnali 3 óra. Ekkor az összes tüzérségünk megkezdette a 
pokoli munkát, ami Gorlicét és Belgrádot fölülmúlja. Az a pokoli zaj, melyet az itteni hegyek tíz
szeresen adnak vissza, rémítő. Először gázgránáttal láttuk el a taliánt, ágyúink csövei teljesen izza
nak, úgyhogy folyton vizes ruhákkal vannak takarva. Az ellenséges tüzérség is alaposan dolgozik. 
A csata ily mértékben tart délelőtt 9 óráig, az ágyú-legénység teljesenki van merülve ezen rettentő 
munkától. Nincs az a nehéz felhő, mely erősebben takarná a Mt. Tombât és vidékét, mint a kilö
völdözött lövedék füstje. Úgy hírlik, hogy előttünk az első árkokat elfoglaltuk. De már mégsem 
tetszik nekünk a helyzet, mert ily erős és hosszú tüzérségi előkészítés után másképp kellene a hely
zetnek alakulni. Délfelé tüzérségünk alábbhagyott a tüzeléssel. Már pár foglyot is hoztak, és most 
várjuk a továbbit, mire fejlődik még ma? Már erősen hisszük, hogy fuccs. Este 9 órakor az ellenség 
ezen szakaszon erős akcióba lépett, mi tartott éjjeli 12 óráig, tüzérségünk ugyancsak erősen dol
gozik. Az itteni foglyok száma 3 500. A mai nap elég szerencsésen telik el reánk nézve, pedig 
ugyancsak féltünk ezen állástól. 

16-án. Reggel elég csend, 8-9 óra közt kezd az ellenséges tüzérség nyugtalankodni. A mai je
lentés hírül adja, hogy a tegnapi nappal az 50- és 55-dik hadosztály az Mt. Santónál elég eredmé
nyesen dolgozott, és azt el is foglalta? Szintén itt Bassanó irányában is áttöretett volna a front, és 
ugyancsak jobbra a Piave síkság irányában is. De mindez igen gyanús nekünk. Bővebb részleteket 
még nem hallani. Napközben tüzérségünk hallgat, itt elég csend van, ellenben tőlünk balra erős 
ágyúzás hallható, mely csak este szűnik meg. Azonban tőlünk jobbra este erős harc folyik a Piave 
síkság felé. Észrevehető, hogy innét az ellenséges tüzérségből elvontak, éjjel az ellenség nyugta
lankodik. 

/ 7-én. A harmadik csatanap itt előttünk olyan, mintha az ellenség elvonult volna teljesen. Sem 
tőlünk, sem őtőle egy lövés sem sem hallható, pedig ezt a talián nehezen tudja megállni. Nem 
tudjuk mire vélni a dolgot, azt azonban láthatjuk,-hogy nem valami fényes eredményt arattunk, ami 
sajnos! - Azonban a harmadik napot is szerencsésen elértük [úgy,] hogy ütegünknél nem történt 
semmi baj. Kellemetlen idő, az eső folyton esik. Az ellenséges tüzérség egész éjjel dolgozik és lö
vedékei igen közel járnak hozzánk. Úgy hallatszik, hogy az előttünk álló l-es honvédek nem va
lami dicséretre méltóan harcoltak volna az egész 20-dik honvéd hadosztállyal egyetemben. Hogy 
ez igaz-e, kétséges ugyan, miről csak később lehet meggyőződni. 

18-án. Délelőtt az ellenséges tüzérség ugyancsak dolgozik, alaposan és erősen környékezi üte
günket. Sajnos, elég végzetes lett, a szerencsétlenség bekövetkezett 1/212 órakor, mikor egy ne
héz lövedék, kb. 18 cm-es, az én (harmadik) ágyúmat érte és azt teljesen hasznavehetetlenné téve, 
vagy 12 m távolságra a másik ágyú hegyé vetette. Ez még megjárta volna, de vele három emberem 
is a felismerhetetlenségig széjjel roncsolódott. És bizony csak kevés hiányzott abból, hogy én is 
nem oda jutottam. Délután 6 órakor temettük el ezen áldozatokat, kiknek testrészeit úgy kellett 
összeszedni. Ezen állásból már nem is lőhettünk tovább: Este megint lő az üteg [ ] területére, 
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melytől irtózunk. Este parancsot kapott ütegünk, hogy az ezred egyik osztálya, tán a mienk, be lett 
osztva a József főherceg: hadseregéhez. Ennek kissé örültünk, de hogy [meg]valósul-e - az már 
kérdés. Az éj folyamán tüzérségi harc. 

19-én. Hosszabb idő után ma szebb idő mutatkozik, melyet az ellenséges repülők fel is hasz
nálnak a nyugtalanításunkra. Este összelőtt ágyúmat szerencsésen leszállítottuk az ellenség mérsé
kelt tüzelése közben. 

20-án. Reggel szép idő mutatkozik, délután ellenben az eső esik. Most már látható, hogy of-
fenzívánk meghiúsult, és sajnos láthatjuk miért - mert nincs német vezetés. Igaz, hogy mást is len
get a szellő, mit a pontos ellentevékenységből ítélve, tán el is kell ismerni, hogy úgy van. De egy a 
bizonyos, hiányzik a német vezetés. Még nincs parancsunk a továbbiakra, de itt tarthatatlan az ál
lásunk. Az ellenség egész éjjel lövöldöz. 

21-én. Hajnalban, 4 órakor otthagytuk az állást, melytől már irtóztunk. Féltre irányába 
marscholva, az 5-dik hadosztály területére érkeztünk, hol Lezanó faluban ebédeltünk és estig pi
hentünk. Ez alatt az idő alatt lettem megbízva, hogy ágyúért Bribanóba menjek, mi meg is történt. 
>Este tovább meneteltünk északi irányba, és éjjel érkeztünk Melbe, hol lágerba mentünk. 

22-én. A nappalt itt töltjük, és a további parancsot várjuk. Az éjét is itt töltjük. Noha a front 
30-35 km-re esik, erős ágyúzás hallható. 

23-án. A mai napot is itt töltjük, pihenünk, még nincs parancs arra, hogy hova, merre leszünk 
irányítva. Itt egész kellemesen töltjük az időt, a hegyóriások tömegéből kikerülve, mely szép vi
dék. (Csak harctérnek nem.) Egész nap nyugati, éjjel pedig déli irányból erős harci zaj hallható. 

24-én. Végre tudomásunkra jutott, hogy ami csekély sikert csapataink elértek, utólag drágán kell 
megfizetniük, miután a legnagyobb kudarccal kell visszavonulniuk a megáradt Piavén, amiről a rög
tönzött hidakat az ár elvitte, és csapataink helyzete tarthatatlan lett. Erre igazán nem számítottunk. 

25-én. Még mindig itt vagyunk lágerban, nincs parancsunk a továbbiakra. Az idő tűrhető, csa
pataink elég lehangoltak ezen balsiker felett, mire még a legutolsó ember sem számított volna. Erre 
az időre rég az olasz síkságra vonulásunkat képzeltük el, hogy a rizs közelébe jussunk. Mert itt 
már az élelmezésünk igazán kezd igen rosszá válni. A Romániából hozott élelempótlás már kezd 
kiapadni, hiába, csak most tudjuk meg a frontok változatosságát. A nap folyamán nem hallatszik 
erősebb harci zaj, csak az éj folyamán hallatszik gyengébb ágyúzás. 

26-án. Igen nyugtalan éjszakám volt, ma sem érzem magam valami jól. A gyomrommal gyűlt 
meg a bajom, mit a rossz élelmezésnek (polenta contra kukorica kenyér, mit literrel lehet mérni 
mire ideér) tulajdonítok. Délelőtt folyamán délnyugat felől hallatszik ágyútűz. Az éj csendes volt. 

27-én. Egész délelőtt és délután egy részét az eső rontja el. Később szebb idő és megkezdődik 
ütegünknél a bronz-érem kitüntetések kiosztása, utána parancsfelolvasás, mikor megtudjuk, hogy 
ezredünk a lefolyt harcokban a legjobban oldotta meg feladatát a 20-dik h. dandár kötelékében. 

28-án. Az ellenséges repülők járnak, ellenben a mieink csak a front mögött. Szép meleg idő, a 
front felől csend. 

29-én. Péter-Pál napja, ünnepelünk, harci zaj ma sem hallható. 
30-án. Vasárnap, ma is ünnepi hangulat. Hiába! A szerencse üldöz bennünket megint, vissza 

kell mennünk az előbbi állásba. Még megérjük, ott kell pusztulnunk. Élelmezésünk iszonyú! így 
nem bírjuk sokáig, már alig állunk a lábunkon. 
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SZEMLE 

JOHANN CHRISTOPH ALLMAYER-BECK 

DER STUMME REITER 

Erzherzog Albrecht. Der Feldherr „Gesamtösterreichs" 

(Štyria Verlag, Graz-Wien-Köln, 1997. 381 o., 3 t.) 

Az osztrák hadtörténészek nagy öregje, a 
nyolcvanadik életévéhez közeledő Johann 
Christoph Allmayer-Beck báró, volt hivatásos 
tiszt és hadilevéltáros, majd udvari tanácsos
ként előbb a Hadtudományi Intézet, később a 
Hadseregmúzeum igazgatója, az Osztrák Had
történészek Nemzeti Bizottságának ma is ak
tív elnöke, saját szavaival a témával való „35 
éves vívódás" és „az utolsó öt év intenzív 
munkája" után végre megjelentette oly na
gyon várt életrajzát arról az Albert főherceg
ről (1817-1895), akinek történelmi távlatú 
értékelése a korábbi életrajzok ellenére máig 
váratott magára, és aki még valóban „az 
összbirodalom hadvezére" volt, ahogyan az 
alcím mondja. 

Az aprólékosan leíró-elemző, huszonegy 
egységre osztottan tárgyalt és rendkívüli gon
dossággal 1640 lábjegyzettel ellátott életrajz 
tartalmi ismertetése lehetetlen egy recenzió 
keretei között. Ehelyett már bevezetőben 
hangsúlyozandó, hogy a szerző a máig vitatott 
életművel kapcsolatosan sem emlékművet, 
sem leleplező művet nem kívánt alkotni, csu
pán arra törekedett, hogy megértesse e nagy 
katonaegyéniség tetteit és azok mozgató ru
góit. Más szavakkal: a források alapján kíván
ta megszólaltam Caspar Ritter von Zumbusch 
alkotását, a bécsi Albertina előtt mintegy 
díszszemlét felvezető „néma lovast." 

Élete alkonyán a kötet hőse azt írta 
„Vallomásaiban," hogy „gyermekkorától ka
tonának szánták," és ő maga is „ezért a pályá
ért lelkesedett," hiszen „tiszta katonacsalád
ban nőtt fel." Mária Terézia dédunokája 
annak a Károly főhercegnek (1771-1847) a fi
aként látta meg a napvilágot, aki főparancs
nokként és a Császári-királyi Udvari Hadita
nács elnökeként Napóleon méltó ellenfele 
volt. Életének első szakaszában apjánál gene

rációval fiatalabb édesanyja, Nassaui-Weil-
burgi Henriette hercegnő nevelte hat testvéré
vel együtt a birodalmi székesfővárosban, a 
császári-királyi udvar közelében. Csak miután 
egy járvány 1829-ben magával ragadta az 
édesanyát, vált egyértelművé, hogy a megöz-
vegyült családfő Albert főherceg és három 
öccse számára a katonai pálya mellett döntött: 
nevelőként mindegyik mellé tisztet állított. 
Egyúttal a még gyermek Albertet a 44. gya
logezred tulajdonosezredesévé nevezte ki. Ez 
a középiskolai és a katonai ismeretek egyidejű 
elsajátításának kötelezettségét jelentette. 

A tanulás időszaka 1837-ben ért véget: 
tényleges szolgálatát Grácban, a 13. gyalogez
red másodezredeseként kezdte meg a későbbi 
neves hadvezér. A továbbiakban - a 2. 
svalizsér- és a 4. tüzérezred törzsében - meg
ismerkedett a lovas- és tüzértiszti szolgálat 
sajátosságaival is. 1839-től a Pozsony várme
gyében telepített 4. vértesezrednél szolgált, 

•amelynek, külföldi utazásait követően, a ve
zényletét is átvehette. A kővetkező évi gya
korlaton való helytállása vezérőrnagyi és dan
dárparancsnoki kinevezését eredményezte. 
Ezzel a magyar lakossággal való rövid érint
kezésnek vége is szakadt, a katonai pálya itá
liai gyakorlattal, majd stájerországi beosztás
sal folytatódott. Legközelebb 1842-ben nyílt 
módja Albert főhercegnek, hogy magyarokkal 
is kapcsolatba kerüljön, amikor látogatást tett 
apja Béllye székhelyű birtokán a Dráva torko
latánál és a környező vidékeken. A következő 
évben, már morvaországi és sziléziai helyettes 
vezénylő tábornokként, Brünnben folytatta 
szolgálatát, 1844-ben pedig az alsó- és felső
ausztriai, valamint a salzburgi területeken el
helyezett alakulatok vezénylő tábornokaként 
egyenesen Bécsbe helyezték át. 

Az 1848-as márciusi forradalmat ő igye-
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kezett leszerelni; 13-án csupán két tiszt kísé
retében jelent meg a tömeg előtt, csapatai 
azonban, parancsa nélkül, tüzelni kezdtek, őt 
pedig kőzáporral üdvözölte a sokaság. Ezért 
már 15-én szabadságoltatta magát, 27-én pe
dig hivatalosan is kérte felmentését beosztá
sából. Április 25-től az itáliai Habsburg
hadsereg törzsében, Radetzky tábornagy mel
lett, beosztás nélkül folytatta szolgálatát és 
néhány nap múlva Verona térségében átesett a 
tűzkeresztségen. Miután decemberben egy 
itáliai hadosztályparancsnokság megüresedett, 
abba nevezte ki az újonnan trónra lépett I. Fe
renc József. 1849-ben már e beosztásban vett 
részt a forradalmi hadak elleni hadműveletek
ben. Alárendelt csapatai sikereinek, főleg a 
Benedek Lajos ezredes vezényelte 33. magyar 
gyalogezred hőstetteinek eredményeként a 
magyar ezredest követően Albert főherceg is 
elnyerte a Katonai Mária Terézia Rendet. 

A forradalmak leverését követően a Cseh
országban újonnan felállított 3. (megfigyelő) 
hadtest parancsnoki beosztásába helyezte I. 
Ferenc József Albert főherceget, majd Mainz 
erődítményének kormányzójává is megtette, 
melynek egy porosz tábornok volt a parancs
noka, így ketten álltak a német szövetségbeli 
Hessen-Darmstadti Nagyhercegség területén 
levő, központilag igazgatott erődítmény élén. 
Méltóságával együtt rangfokozatában is emel
kedett a főherceg, előbb altábornaggyá, majd 
1850-ben immár lovassági tábornokká nevez
te ki az uralkodó. Még 1850-ben, bizalma je
léül, mainzi kormányzói és hadtestparancs
noki beosztása meghagyása mellett, 
csehországi hadparancsnokká is megtette. 

1851. szeptember 12-vel Albert főherceg 
további pályafutása összekapcsolódott a ma
gyarsággal, uralkodója ugyanis, vonakodása 
ellenére, nem csak a III. hadsereg parancsno
kává, hanem - az Erdély, Horvát-Szlavón
ország, az újonnan létrehozott Szerb Vajdaság 
és Temesi Bánság, valamint a Katonai Határ
őrvidék nélküli - Magyarország katonai és 
polgári kormányzójává is kinevezte. így az 
önkényuralom első számú eszközévé lépett 
elő és átvette a hírhedett Haynau báró tábor
szernagy szerepét. Származása alapján, de 
buzgalma elismeréseként is, „a nagyon is a 
katonasághoz ragaszkodó" lovassági tábornok 
(a császár főhadsegéde, Grünne gróf megfo
galmazása) így került uralkodója akaratából 
máról-holnapra a magyarok közé és költözött 
be a budai Sándor-palotába - Allmayer-Beck 

szavaival „a Bach-rendszer hajójának oromdí
szénél nem sokkal többként". Az e funkciójá
val szembeni vonakodását leginkább az a tény 
igazolja, hogy a Bach belügyminiszter által 
beosztásából Bécsbe rendelt Geringer Károly 
báró helytartót nem engedte távozni: „arra 
szorítkozott, ami számára a legkedvesebb 
volt, hogy átvegye a hadseregparancsnokságot 
és Geringerrel közölje, nem szándékozik az 
országot megszemlélni, és a polgári ügyekre 
bármilyen befolyást is gyakorolni." Első 
szemleútját követően kétségbeesetten írta 
Kempen báró altábornagynak, a csendőrség 
felügyelőjének és bécsi hadparancsnoknak, 
hogy „ megcsókolná a császár lábát, ha fel
mentve láthatná magát attól, hogy az országot 
rendbehozza" . E kezdetet megismerve külö
nösen figyelemre méltó közel kilenc évig tartó 
magyarországi ténykedése történetének apró
lékos bemutatása. 

Ennek felidézése helyett a recenzens azzal 
folytatja az életpálya főbb eseményeinek fel
villantását, hogy 1854-ben lejárt ötéves 
mainzi kormányzói megbízatása, mellyel kü
lönben nem sokat foglalkozott: a katonai 
ügyekbe menekült. Már az előző évtől kezdve 
erre módja is nyílt, hiszen a továbbra is a pa
rancsnoksága alatt állt III. hadsereg egyes 
kötelékei Erdélyben, egy másik katonai és 
polgári kormányzó fennhatósága alatti terüle
teken állomásoztak, a krími háború kitörése
kor viszont, a mozgósítással egyidőben, az 
önálló kormányzóságot képező Szerb Vajda
ság és Temesi Bánság területén elhelyezett 
hadtest is az ő alárendeltségébe került. A 
mozgósított erők főparancsnokaként főhadi
szállását sietve Nagyszebenben ütötte fel, s 
végre fellélegezhetett, hogy immár katonai 
kötelességeit tekintheti elsődlegesnek. így 
volt ez 1855 derekáig, amikor vissza kellett 
térnie Budára. Akkor, megrendült egészségi 
állapotára hivatkozva, másfél éves szabadság
ra Itáliába távozott. 1856 januárjától beosztá
sának hivatalos megnevezése az uralkodó aka
ratából „a III. hadsereg parancsnoka, magyar
országi főkormányzó és vezénylő tábornok" 
formára változott, tehát még mindig a saját 
kezében egyesítette a legfőbb katonai, köz
igazgatási, rendőri és igazságügyi hatáskörö
ket, ám hatalmát Grünne főhadsegéd szerint 
„a magyar kormányzóság egyenjogúsítása" 
érdekében igyekezett hasznosítani. Főkor-
mányzói megbízatását csak kötelességből tel
jesítette; Kempen báró altábornagy, a Legfőbb 
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Rendőrhatóság vezetője naplóbejegyzése sze
rint Albert főherceg minden nehézséget csak 
Bécsben keresett, és azokat túlbecsülte, mi
közben a magyarországiakat nagyon enyhén 
ítélte meg. 

Nem meglepő, hogy ilyen körülmények 
között 1858 tavaszán megkísérelt lemondani 
főkormányzói méltóságáról. Ha ez nem is si
került, az itáliai háború előkészületeivel kap
csolatosan a következő évben, diplomáciai 
megbízatással, Berlinbe távozhatott. Onnan 
visszatérve, nagy csalódására, a hadrakelő 
hadseregbe nem nyert ugyan beosztást, de 
legalább áttelepülhetett Bécsbe, ahol „a déli 
hadszíntérhez nem tartozó tartományi hadpa
rancsnokságok" élére állították, vagyis mai 
kifejezéssel: a tartalékhadsereg parancsnoki 
beosztásába helyezték. Eközben azonban to
vábbra is megtartotta korábbi beosztásait és 
tisztségeit, még a vesztes háborút követően is, 
csak ezúttal a szükséges átszervezési felada
tok élén tevékenykedett. 1859 végén diplo
máciai megbízatással Varsóban járt. A kor
mányváltozást követő politikai irányváltásra 
tekintettel 1860. március 22-én újólag lemon
dott magyarországi főkormányzóságáról, ezút
tal politikai indíttatásból: szigorúan centralis
ta aulikusként nem értett egyet a bekövet
kezett fejleményekkel. így most már elnyerte 
I. Ferenc Józseftől a régen vágyott felmentést. 
Hamarosan azonban, miként a többit, a III. 
hadsereget is feloszlatta az uralkodó, így 
hadseregparancsnoki beosztását is elvesztette. 

További életútja Itáliában folytatódott, 
ahol a 8. hadtest parancsnoka lett. A hadtest 
feloszlatásával egy időben, 1863-ban tábor
naggyá léptette elő az uralkodó, de beosztás 
nélkül, rendelkezési állományban hagyta. Az 
1864-es dán háborút így előbb Bécsből 
szemlélhette, majd diplomáciai küldetést tel
jesített Münchenben, azután újra az udvarban 
tett eleget alkalmi uralkodói megbíza
tásoknak, ám a birodalom belső átalakításának 
előkészületeibe nem vonták be. Az 1866-os 
háborúban viszont átvehette az itáliai, a „déli" 
hadsereg parancsnokságát: az addigi hadse
regparancsnokot, Benedek Lajos báró tábor
szernagyot ugyanis az „északi" , poroszok el
len vonuló hadsereg élére állította a császár. 
A königgrätzi vereséget követően azután a 
teljes hadbaszállt haderő parancsnokságával 
bízta meg I. Ferenc József Albert főherceget, 
a custozzai győzőt, de babérok aratására már 
nem nyílt módja. Az előzetes békekötéssel 

egyidőben az uralkodó, hadsereg-főparancs
nokként, a legmagasabb katonai beosztásba 
helyezte a tábornagyot, aki a kiegyezés idején, 
a politikai tárgyalásoktól távol maradva, régi 
kedvenc gondolatának, a Lajta-menti király
hidai nagy gyakorlótábor létesítésének szen
telte idejét és energiáját. Ezt tette beosztásá
nak 1868 januári megszüntetéséig, illetve az 
újonnan létrehozott hadsereg-főfelügyelői be
osztásba helyezéséig, azután pedig minden tö
rekvése a haderő egységének biztosítására 
irányult. 1870-ban diplomáciai utazást tett 
Franciaországban, majd a francia-porosz há- » 
borút követően 1874-ben Oroszországban. 
1895-ben bekövetkezett haláláig az uralkodó 
mellett a hadügyek legbefolyásosabb irányító 
egyénisége és a birodalmi eszme egyik utolsó 
képviselője maradt. 

A fentiekből következik, hogy ez az eddigi 
legalaposabb, legrészletesebb és leghitelesebb 
életrajz nem csak Albert főherceg életének a 
recenzens által itt nem említett számos egyéb 
momentumára vonatkozóan tartalmaz új isme
reteket. Ennél még sokkal fontosabb, hogy 
Johann Christoph Allmayer-Beck az életrajz
ban számos politika- és hadtörténeti kérdést 
világít meg új források bevonásával, hitele
sebben, mint ahogyan eddig azokat ismerhet
tük. Még ezen is túllépve, a főherceg
tábornagy életútját tárgyaló eddigi teljes iro
dalom állandó figyelembevételével számos 
korábbi állítást is helyesbít és kiegészít. Vé
gül, azokat a mellékszálakat tekintve, amelyek 
követésére ezúttal nem nyílhatott módja, 
megadja a még feltárandó forrásegyütteseket 
és útmutatást nyújt a jövendő kutatóknak. 
Művéhez irodalomjegyzék, személynévmuta
tó és három származási tábla csatlakozik, a 
mondanivalót huszonnyolc színes és fekete
fehér szövegközi táblakép illusztrálja. Ha so
káig kellett is várnia a szakközönségnek erre 
az életrajzra, hangsúlyoznunk kell, hogy meg
érte. Olyan művet vehet a kezébe az olvasó, 
amely tartalmilag, szerkezetileg és nyelvileg 
egyaránt szellemi élvezetet jelent és amelyet 
letéve csak az lehet az érzésünk, hogy a szer
ző tökéletesen megoldotta a maga elé tűzött 
feladatot: hitelesen ábrázolta a múlt század 
második fele jeles katonaegyéniségének és 
hadvezérének tetteit és tettei mozgató rugóit, 
szándékait és a megvalósítás lehetőségeit; a 
vezető katonai beosztás és az uralkodóházhoz 
való tartozás között feszülő kettősség egymást 
erősítő és egymást kioltó hatását. Ezáltal 
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pontosan kijelölte egy eddig vitatott történel
mi személyiség helyét annak változó korában 
és az utókor megítélésében egyaránt. Amikor 
üdvözöljük e nagyszabású vállalkozást, pél-

Hosszú és eredményes történészi pálya 
eredménye Tilkovszky Lórántnak a magyaror
szági németség történetét bemutató kitűnő ta
nulmánykötete. A szerző, a téma kiváló isme
rője és krónikása, nem csak nagy szakmai fel
készültséggel, de mély empátiával is vázolja a 
német népcsoportnak betelepülésétől a kö

zelmúltig terjedő, századunkban rögössé váló 
útját. A tőle megszokott tárgyilagosággal 
vizsgálja a magyarországi nemzetiségek kö
zött jelentős súlyt képező németség történetét. 
Tanulmányaiban sorra veszi és elemzi a ma
gyar-német együttélés régebbi és újabb keletű 
alapvető problémáit, szándéka szerint tükröt 
tart magyarok és németek elé, ami segíthet 
feloldani a kölcsönös és őszinte közeledés 
még meglévő akadályait. Szembeszáll máig is 
fellelhető hamis nézetekkel, melyek a svábok
ban a magyarsággal ellenséges, a magyarok 
életterét és boldogulását immár évszázadok 
óta veszélyeztető, a háború alatt pedig, a 
nemzetiszocializmus ötödik hadoszlopaként, 
egyenesen nemzeti létének megsemmisítésére 
törekvő népcsoportot láttak. Vitába száll ezzel 

ía - többek között Szabó Dezső által is megfo
rgalmazott, de a Volksbund vezetőségének ag
resszív, a birodalmi érdekeket kendőzetlenül 
érvényre juttatni akaró tevékenysége nyomán 
széles körben megerősödött, kormányzati kö
röktől és a baloldali erők háború alatti gon
dolkodásától sem távol álló - nézettel. 

Egyet kell értenünk a szerzővel abban, 
hogy a negatív jelenségek ellenére nem első
sorban a magyarországi németek szerepén ke
resztül valósult meg a náci behatolás, na
gyobb súllyal váltak annak előidézőjévé a 
magyar szélsőjobboldal reprezentánsai, de a 
kormánypárt jobboldalának Berlinből támoga-

daként is állítjuk a hazai életrajzírók elé, 
egyúttal várjuk mielőbbi magyar kiadását. 

Zachar József 

tott politikusai is. Tilkovszky joggal utasítja el 
továbbá a kollektív felelősségre vonás elvé
nek alkalmazását is. A második világháborús 
szerepük miatt a németekkel szemben kiala
kult általános ellenszenv, valamint a 
Volksbund tevékenységének nyomán bekö
vetkező németellenesség talaján kialakult kol
lektív számonkérés a magyarországi svábokat 
sem kímélte. Holott a német népcsoport egé
sze sohasem azonosult a Volksbunddal, annak 
egyre agresszívabbá váló vezetőivel. Jelentős 
részük nem kívánta betölteni a birodalmi 
kormány és a náci párt által nekik szánt szere
pet, félt a Hitler tervei között szereplő kite
lepítéstől, nem az elkülönülés, hanem a ma
gyarsággal való együttélés híve volt A hábo
rús események nyomán egyre kevesebben 
csatlakoztak a Volksbundhoz, igyekeztek tá
vol maradni, sőt szembe is fordultak vele. Eb
ben szerepet játszott a Hűségmozgalom is. A 
mintegy 30-40 000 főt számláló, a magyar 
kormány által is támogatott szervezet a német 
megszállásig eredményes propagandát folyta
tott a Volksbund és az erőszakos SS-tobor-
zások ellen. Vezetői és tagjai közül sokan 
megbűnhődtek, mikor a megszállást követően 
a magyar kormány, a szervezetet megszüntet
ve, kiszolgáltatta őket a bosszúállásnak. Saj
nálatos, hogy ez a szervezet, mely még az il
legalitásban is megkísérelte az ellenállást, 
nem talált kapcsolatot a háborúellenes magyar 
körökkel, melyeknek baloldali törekvéseivel 
nem tudott azonosulni. Érdemeiket a későbbi 
kitelepítések során sem igen méltatták az ak
kori magyar kormányok. 

Aligha vitatható, hogy a német nemze
tiségek, így a trianoni országhatáron belül 
élők is, kezdetben várakozásteljes büszkeség-

TILKOVSZKY LÓRÁNT 

NÉMET NEMZETISÉG - MAGYAR HAZAFISÁG 

Tanulmányok a magyarországi németség történetéből 

(Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1997. 261 o.) 
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gel tekintettek az európai politikában egyre 
jelentősebb szerepet játszó, nagyhatalmi tö
rekvésektől sem mentes Németországra. Első
sorban a kultúra és oktatás terén várták ki
elégítetlen igényeik hathatós támogatását. 
Már mélyen gyökeret eresztettek a magyar 
talajba, nemzetiségi jogaik gyarapításán kívül 
zömükben nem is igen kívántak többet az 
óhazától, különösen nem azt, hogy megszo
kott életvitelüket, munkájukat és szokásaikat 
megzavarják A német területekre történő átte
lepülés gondolata épp oly távol állt tőlük, 
mint a a Wehrmachtban vagy az SS-ben való 
szolgálat, ahol idegennek számítottak. 

Az 1938-ban megalakult Volksbund, a 
hitleri birodalomhoz való kötődést, a minden 
német részéről elvárt kötelességteljesítést és 
ennek ellentételeként soha nem látott felemel
kedést hirdetve, sokáig hatással volt a ma
gyarországi német népesség jelentős részére. 
A háború kitörését követően azonban a biro
dalom nevében nem csak a beszervezett ta
gokkal, de a német népcsoport minden egyes 
tagjával szemben növekvő követelményeket 
állítani igyekvő Volksbund-vezetők agresszi
vitása egyre szélesebb körben keltett vissza
tetszést. A megkezdődött — és a viszonylag 
kisszámú önkéntes jelentkező fogytával egyre 
•erőszakosabbá váló - SS-toborzás hatására, 
mely a magyar állampolgárság elvesztését is 
jelentette, gyorsan fogyott a birodalommal 
szembeni lelkesedés. Ugyanakkor a birodalmi 
kormány és az SS törekvéseit a magyar szuve
renitás megsértése árán is fokozottan érvényre 
juttatni kívánó Volksbund vezetői és lelkes 
híveik keltette zaj a magyar lakosság ellen
szenvét is kivívta. Figyelemre méltó, hogy a 
magyar kormány által 1942-től nem kis nyo
másra engedélyezett, évi 20 000 főre korláto
zott SS-toborzások, elleniében a sokkal ko
rábban indult romániai és szlovákiai tobor
zással, kevésbé voltak lelkesek és eredménye
sek. A német nemzetiségű hadkötelesek vál
tozatlanul szívesebben szolgáltak a honvéd
ségben, ahol az állomány megbízható és 
megbecsült részét képezték. Az okokat keres
ve, aligha tévedünk, ha arra következtetünk, a 
magyarországi SS-toborzások idején a külön
böző csatatereken már súlyos és veszteség
teljes harcokat vívó és hátráló német erőkhöz 
képest a honvédségben teljesített szolgálat, 
egyelőre, a viszonylagos biztonságot jelentet
te. De meggondolásra késztetett a magyar ál
lampolgárság elvesztése és a háború után vár

ható családos kitelepülés is à Hitler által 
benépesítendő területek valamelyikére. El
gondolkoztató, hogy míg a doni csatavesztést 
követően a szétszóródott román alakulatokból 
a német nemzetiségűek a Wehrmachtba és az 
SS-kötelékekbe dezertáltak, a hasonló sorsú 
magyar csapatokban szolgálóknál ez nem for
dult elő, hanem osztoztak magyar bajtársaik 
sorsában. A magyar kormány a német meg
szállásig a birodalmi illetékesek rosszallása 
ellenére is sikerrel védte német nemzetiségű 
állampolgárait az erőszakos toborzástól. 
Mindamellett szívesen megvált volna a politi
kai feszültséget forrponton tartó, hangadó 
Volksbund-vezetőktől és -tagoktól, valamint 
az SS-be jelentkezőktől és családtagjaiktól. 
Horthy kormányzónak sem lett volna ellenére 
egy szélesebb körű áttelepítési egyezmény. A 
német megszállást követően azonban megvál
tozott a helyzet. A Sztójay-kormány, minden-

; ben eleget téve a megszállók parancsainak, 
gátlástalanul kiszolgáltatta német nemzetiségű 
polgárait. Ez elől a legjobb menedék ekkor is 
a honvédség volt, amely megvédte a már be
hívott szolgálatteljesítőket. Hasonlóképpen a 
még működő magyar hadiüzemek is ragasz

kodtak német nemzetiségű munkásaikhoz. 
Még az 1944 nyári időszakban sern találkozni 
olyan panasszal, hogy a német hatóságok 
nemzeti hovatartozásuk okán bárkit is igye
keztek volna kivonni a termelésből. Igaz, an-

. nak lehetőség szerinti bizosítása az ő érdekük 
is volt. Közismert, hogy a honvédség tábor
noki és törzstiszti karában számosan voltak, 
akik sváb származásúaknak tudták ugyan, de 
magyarnak vallották magukat. Sokan névma
gyarosítással is nyomatékot adtak ennek. Ők 
még a Monarchia katonái voltak, akiktől távol 
állt a náci, vagy más szélsőjobb ideológia, 
hovatartozásukat a kormányzó és a honvédség 
feltétlen szolgálata szabta meg. A német had
seregben a hagyományosan kiváló szellemet 
és harci erényeket felvonultató szövetségest 
látták. A szerző is utal a sajnálatos tévedésre, 
amit számosan vallottak a háború alatt és 
után, hogy az elvetélt kiugrási kísérletek első 
számú akadályozóit szinte kizárólag a sváb 
származású tábornokokban és tisztekben kell 
keresni. A történeti kutatás mindmáig semmi 
bizonyítékát nem találta annak, hogy elsősor
ban ők játszottak volna a németek kezére és 
váltak volna a kiugrási kísérletek kerékkötői
évé. Szerepük ezen a téren sem különbözött a 
magyar származású tisztekétől, tábornokoké-
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tói, akik közül bizony számosan vállaltak 
dicstelen szerepet. A németbarátság ténye és 
annak mértéke nem származás kérdése volt a 
honvédség tisztikarában. Nincs jele annak 
sem, hogy a magyar hadvezetés és tisztikar 
tagjai, származásuktól függetlenül, bármikor 
is hajlandóak lettek volna átengedni német 
nemzetiségű katonáikat az SS-nek vagy a né
met hadseregnek, egyetértettek volna az 
ezirányú német kezdeményezésekkel. Ez el
képzelhetetlen volt számukra. Elsőrendű ér
dekük a ragaszkodás volt megbízható és hasz
nálható embereikhez. 

A helyben maradó, szülőföldjükhöz, va
gyonukhoz ragaszkodó németek még rosszab
bul jártak, mint elmenekült társaik. Őket is el
érte a német nép egészének bűnössé nyilvá
nításából következő kollektív bűnhődés. A 
szovjetunióbeli munkatáborok, majd az erő
szakos kitelepítés alaposan lecsökkentette a 
magyarországi német népesség létszámát. Az 
itt maradottakkal szemben megnyilvánult 
politikai előítéletek, vagyonvesztéssel is 
együtt járó, 1949-50-ig terjedő jogfosztottság 
szétszórta az országban a német népességet, a 
falvaikban maradtak a kitelepítettek házaiba 
beköltöztetett menekültek és áttelepített szlo
vákiai magyarok mellett kisebbséggé váltak. 
Ez az idők folyamán megbékéléshez és egy
más megbecsülésére épülő együttéléshez, de 
ugyanakkor jelentős asszimilációs folyamat 
megindulásához is vezetett. 

Drámai erejű a német nemzetiség 1944 
őszi evakuálásának leírása. A rövidre szabott 
és történeti pontosságra törekvő szöveg mély 
empátiával adja vissza a hosszú és lassan ván-
szorgó oszlopok vonulásának nyomorúságát. 
A Brassó-környéki szászok, a bánáti és Szat-
már-környéki svábok szekéroszlopai, melyek 
a megállíthatatlanul közeledő front előtt nagy 
kerülőkre kényszerültek, kölcsönösen akadá
lyozták egymást a hadműveleti területen moz
gó magyar és német csapatokkal, s az Alföld
ön már összekeveredtek az Erdélyből és 
Kelet-Magyarországról nagy számban mene
külő magyarokkal is. A hadműveleti területté 
váló Dél-Dunántúlon pedig csatlakoztak hoz
zájuk a bánáti és bácskai svábok, nyomukban 
pedig a bácskai csángó telepesek. A német 
kormány törekvését, bárhogy is igyekezett 
biztosítani a birodalomba történő kívánatos 
áttelepülés zavartalanságát s elkerülni a pá
nikkeltést, kevés siker kísérte. A hetekig tartó 
népvándorlás látványa a dunántúli svábok kö

zül sokakat elrettentett attól, hogy osztozza
nak a menekülők sorsában. Még a zűrzavar
ban rendet teremteni igyekvő, az áttelepülést 
irányító német szervezetek tagjai által terjesz
tett propaganda és a visszavonuló német ala
kulatok katonáitól hallott, a szovjet hadsereg 
által az elfoglalt területeken elkövetett súlyos 
atrocitásokról szóló történetek ellenére is in
kább a maradást igyekeztek választani. A 
Szálasi-kormányzat hatóságai ugyanakkor 
már csak azért is támogatták az erőszakos 
német evakuálási törekvéseket, mert kellett a 
hely és az élelem a mind kisebb dunántúli te
rületen összetorlódó, nyugat felé igyekvő ma
gyar menekülteknek, illetve magyar és német 
katonai alakulatoknak. 

Végezetül egyet kell értenünk Tilkovszky 
Lóránttal, hogy a történelmi, majd a trianoni 
Magyarországon élő német népiség többre tö
rekvő, józan életmódjával, szorgos, főként 
mezőgazdasági, de ipari tevékenységével is, 
évszázadokon át példamutató módon járult 
hozzá az ország gazdagodásához. Tagjai érté
kes és asszimilálódó részévé váltak a magyar 
értelmiségnek, nem különben a szakmáját 
magas szinten űző iparos és szakmunkás ré
tegnek. Ők itt akartak élni, ezt tekintették ha
zájuknak Ugyanakkor nem róható fel, hogy 
kapcsolatot tartottak fenn óhazájukkal, mely
től kisebbségi jogaik védelmét és támogatását 
várták egy olyan országban, amely ugyanak
kor elszakított vérei jogainak elismertetéséért 
küzdött. A náci ideológia, Hitler világuralmi 
törekvései zömüktől távol álltak, nem azo
nosították vele magukat. Háború utáni kol
lektív megítélésük - a Volksbundban műkö
dő, a magyarság ellen uszító, a nácikat 
mindenben kiszolgáló, az SS-ben önként 
szolgáló, másokat is oda kényszerítő kisebb 
rész tevékenysége alapján - nem nevezhető 
igazságosnak. A bűnösök helyett az egész 
magyarországi német nemzetiség bűnhődött. 

Izgalmas olvasmány Tilkovszky Lóránt 
tanulmányainak gyűjteménye. Az egymásra 
épülő, önálló kismonográfiák füzére egye
dülállóan fontos szerepet tölt be a magyaror
szági nemzetiségek történetével foglalkozó 
történeti irodalomban. Remélhetőleg mielőbb 
bővített, jegyzetelt nagymonográfia formájá
ban is kézbe vehető lesz. A recenzens a bőség 
zavarával, ugyanakkor a csekély terjedelem
mel küszködve csak egy-egy, érdeklődéséhez 
közelebb álló kérdés kiemelésére és előtérbe 
állítására szorítkozhatott. Reméli azonban, 
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hogy ezzel is felkeltette az érdeklődést, s 
ajánlja a könyvet mindazoknak, akik meg 
akarják ismerni a Kárpát-medencében együtt 
élő népek tragédiáktól is terhes történetét, s az 
évszázados hibákat és értetlenséget követően 

A kollaboráció latin eredetű szó és együtt
működést jelent. Pejoratív értelmét a második 
világháború idején kapta, amikor kollaborán-
soknak nevezték azokat, akik a náci megszál
lóknak dolgoztak A háború után általában bí
róság elé kerültek. Ezt legjobban a „harsány 
baloldaliak" követelték, nem egyszer azért, 
hogy elfeledtessék azt az együttműködést, 
mely 1941 június 22-ig tartott Németország és 
a Szovjetunió, a nácik és a kommunisták kö
zött. Persze normális helyeken más megítélés 
alá esett egy, a nácikkal túlbuzgóan együtt
működő rendőrtisztviselő, mint mondjuk az a 
jegyhivatali előadó, aki azon ügyködött, hogy 
lehetőleg élelemhez jusson a lakosság, vagy a 

r gépírónő, akinek gyermekeit kellett eltartania 
" szerény jövedelméből. Ezt már Szimonov is 
észrevette 1941/42 fordulóján, de akkor még 
szó szerint életveszélyes lett volna, ha publi
kálja is. Erre csak a 70-es évek elején került 

- sor. (Konsztantyin Szimonov: Egy fiatalember 
feljegyzései. Budapest, 1971. 163-165. o.; 
orosz kiadása: 1970.) 

Ám van egy pont, amelyen túl nem lehet 
vita: ha egy katona átáll az ellenséghez, és es
küjét megszegve azontúl ott harcol. Ezt min
den országban halállal büntették. A legszigo
rúbban a Szovjetunióban, hol már a gyanú is 
súlyos következményekkel járt, az illető tá
gabb családjára is. Es mégis: a német hadse
reg oldalán a legszerényebb becslések szerint 
750 000 (volt) szovjet állampolgár (más ada
tok szerint 1 000 000 főnél is több) harcolt! 
Zömük ugyan nem orosz volt, hanem más 
nemzetiségű, akik ezt látták egyetlen esélynek 
arra, hogy megszabaduljanak az orosz elnyo
mástól. Am valódi oroszok is több tízezren 
jelentkeztek a Szovjetunió elleni harcra. Vol-

hajlandóak elfogadni a másságot, az itt élők 
életének, törekvéseinek sokszínűségét, mint 
az együttélés legfőbb kritériumát. 

Dombrády Lóránd 

tak ilyen tábornokok, sőt politikai tisztek is! 
Köztük a legismertebb Andrej Andrejevics 

Vlaszov, Vörös Zászló Érdemrenddel kitünte
tett szovjet altábornagy, a moszkvai csata 
egyik hőse, pedig nem is az általa szervezett 
és vezetett ROA (Russzkaja Oszvobogyityel-
naja Armija) volt legerősebb mozgalom. Pro
pagandaértéke mégis ennek volt a legerősebb: 
egyrészt már a nácik eltúlozták szerepét, más
részt a szovjetek is rátettek néhány lapáttal, 
szándékosan is összekeverve a mozgalmakat. 
(Sok régi emigráns szóba sem állt Vlaszovékkal.) 

Ezt az embert igyekszik bemutatni Gosz-
tonyi Péter. A sokgyermekes parasztcsaládból 
származó Vlaszov éppen papnövendék volt, 
amikor 1917-ben a forradalmi hullám magá
val ragadta és 1919 tavaszán - már sorozott 
újoncként - a Vörös Hadsereg katonája lett. 
Ösztönös katonai tehetségként fél év múlva 
már szakasz-, a polgárháború végére ezredpa
rancsnok. Ekkor vezényelték parancsnoki is
kolára, s vált hivatásos katonává. Bár csak 
1930-ban lett párttag, mégis (vagy ismerve 
Sztálin gyanakodó gyűlöletét a régi bolsevi
kokkal szemben, lehet hogy éppen ezért) jó 
elvtársnak számított, s 193 8/3 9-ben, már ez
redesként, goszpogyin Volkov néven, Csang 
Kai-Sek egyik katonai tanácsadója. Érdemei 
elismeréséül még díszkardot is kapott. Haza
térve, a határon a többi „luxuscikkel" együtt 
azt is elvették tőle (igaz, legalább hivatalos 
leltár ellenében), mondván: azok nem az 
egyént, hanem a közösséget illetik. Bár otthon 
kellemetlenül érintették a kuláktalanítás fej
leményei (mind az ő; mind a felesége szülei 
jómódúnak számítottak ottani viszonylatban), 
karrierje nem tört meg. Kinevezték a 99. lö
vészhadosztály parancsnokává, hogy tegye 

GOSZTONYI PETER 

VLASZOV TÁBORNOK 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1997. 240 o. + 9 o. képmelléklet) 
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rendbe a teljesen szétesett magasabbegységet. 
Ezt egy év alatt sikerrel oldotta meg. Jutalmul 
vezérőrnaggyá léptették elő, és a hadsereg 
lapja, a Krasznaja Zvjezda külön fényképes 
cikkben állította példaképül parancsnoktársai 
elé. Majd 1941 tavaszán a még szerveződő 4. 
gépesített hadtest parancsnoka lett a Kijevi 
Katonai Körzetben. 

A nyári harcok során hadtestét nemegy
szer igencsak megtépázták, ám felsőbb he
lyen, úgy látszik, értékelték teljesítményét, 
mert a hadtestek megszüntetésekor a 37. had
sereg parancsnokává tették. Ezzel ugyan be
került a kijevi katlanba, ám azon kevesek kö
zé tartozott; akiknek némi roncs-alakulatokkal 
sikerül kitörniük. Bár sokakat már egy ilyen 
kitörésben való részvétel is a gyanúba kevert 
volna, őt nem. November 12-én Zsukov mint 
„kiváló parancsnokot" mutatta be Sztálinnak, 
aki személyesen nevezte ki a moszkvai ellen
támadásban résztvevő 20. hadsereg élére. Ott 
kiválóan helytállt. Az 1941. december 13-i 
Izvesztyija hadijelentésében dicsérőleg emelte 
ki név szerint is. És Zsukov mellett, nyolc 
másik hadseregparancsnok között, az ő fény
képét is a címlapon közölte. Aki kicsit is is
merős a szovjet éberség terén, az lemérheti 
ennek jelentőségét. (Érdekes volna tudni, 
hogy a későbbiekben mi lett a sorsa a lap e 
számainak?) Külföldi tudósítóknak adhatott 
interjúkat, újévre megkapta a Vörös Zászló 
Rendet, (sőt Volkogonov szerint a Lenin 
Rendet is), majd hamarosan altábornaggyá lé
pett elő. Minden esélye megvolt arra, hogy 
marsallként fejezze be a háborút... Ám jött 
egy teljesíthetetlen parancs, amelynek ugyan 
megpróbált eleget tenni, de a végére valami 
mégis „eltört" benne. 

A Volhovi Frontnak az lett volna a felada
ta, hogy Leningrádot felmentse. Kevés volt 
azonban az ereje, a németek bekerítették. 
Oda, a katlanba küldte személyesen Sztálin, 
hogy oldja meg a feladatot. Ehhez csodát 
kellett volna tennie. Vlaszov jelentette, hogy a 
feladat teljesíthetetlen. A mindenhez hozzá-
edzödött szovjet katonák a nélkülözések miatt 
alig álltak a lábukon, kevés volt a lőszer, en
gedélyt kért a kitörésre. Arra még látott esélyt. 
Zsukov vagy másfél hónapig igyekezett Sztá
linnak megmagyarázni - ha lehet hinni emlék
iratai új, „cenzúrázatlan" kiadásának - , hogy 
ez szükséges. Május közepén érkezett meg az 
engedély. Vlaszov még egyszer megmutatta 
tehetségét: utat nyitott kelet felé, s a folyosón 

néhány hadosztály ki is jutott a gyűrűből. A 
németek azonban újra elzárták a folyosót és 
már nem volt tovább. Vlaszov búcsúparan
csával valami olyat csinált, mint 1943 január
jában Stomm Marcell: lényegében feloszlatta 
a már csak nevében létező Volhovi Hadműve
leti Csoportot, hogy minden parancsnok 
önállóan próbáljon meg valahogy kijutni a 
bekerítésből, ha egyáltalán még lehetséges. 
Július 11-én aztán egy falusi sztaroszta (a 
megszállók által kinevezett falufőnök) az álta
la „elrejtett" tábornok nyomára vezette a né
meteket, aki megadta magát. 

Ezek után jött a (megítélésem szerint csak 
látszólag) váratlan fordulat: néhány hónappal 
később már az ő aláírásával ellátott, átállásra 
biztató röplapokat szórnak le a német gépek... 

Gosztonyi könyve nagyobbik részében 
ennek a tovarisból csaknem teljesen Volks-
genossé\é való átalakulásnak bakugrásokkal 
tarkított történetét igyekszik bemutatni. 

Hosszú út volt ez, akit a részletek igazán 
érdekelnek, olvassa végig a történetet. Rövid
re fogva: 1942 nyarára (elsősorban az OKH 
köreiben) kialakult egy „racionalistának" 
vagy „pragmatikusnak" nevezhető, igen nehe
zen körvonalazható csoport, melynek egyre 
inkább meggyőződésévé vált, hogy „az oro
szokat csak az oroszok segítségével lehet le
győzni". E gondolat merev ellenzői az orto
dox nácik közül kerültek ki, elsősorban Hitler 
környezetéből és az OKW berkeiből. A pro
pagandaszerepen túl érdemi feladatot csak 
1944 második felétől kaptak, főleg azután, 
hogy a Führernél pragmatistább (vagy köpö
nyegforgatóbb?) Himmler is fantáziát látott 
benne. A ROA első alakulatai végül csak az 
utolsó hónapokban kerültek ki a frontra, ami
kor már minden mindegy volt. 

Gosztonyiban is felmerült a kérdés, ho
gyan is állunk ideológiailag Vlaszovval? Úgy 
válaszol, hogy egyrészt kiemeli nagyorosz 
nacionalizmusát, másrészt hangsúlyozza: „... 
Vlaszov kommunista volt, erős szocialista 
beütéssel. Kommunistának és nem bolsevik
nak mondom, mert - nézetem szerint - ez is, 
az is más politikai-társadalomtudományi ka
tegória. Eme politikai alapállása megkönnyítette 
Vlaszovnak, hogy megértse Adolf Hitler német 
nemzetiszocialista politikáját, illetve hogy annak 
alapjait (a fajelméleten kívül) maga is vallja." 

Véleményem szerint Gosztonyi jófelé ke
resgél, de nem egészen. Szerintem Vlaszov 
elsősorban bolsevik volt, a szó sztálini értei-
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mében, s a Vozsgy-oX a Führer-rd nem is 
olyan nehéz helyettesíteni. Ami pedig a fajel
méletet illeti: a militáns nagyorosz-pánszláv 
sovinizmus igencsak a fajelmélet talaján áll! 
(L.: Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Buda
pest, 1993. sokhelyütt, pl. 95. és 101-102. o.) 
Szeminarista korában megismerkedhetett ezen 
eszmékkel. A náci demagógia „plutokracia 
elleni harcát" pedig nyugodtan azonosíthatta 
az „osztályharccal". A fogságba esésétől 
kezdve tapasztalt „pozitív megkülönböztetés" 
egyedül nem lett volna elég. Azzal egyetérthe
tünk, hogy Vlaszov politikailag naiv volt, tá
jékozatlan; főleg külpolitikai vonatkozások
ban. De mi más lett volna várható egy szovjet 
körülmények között nevelkedett valakitől? 

1945 elején Vlaszov már nem volt a régi. 
Ahelyett, hogy személyesen vezette volna a 
ROA első bevetését, fontosabbnak tartotta 
második esküvőjét. (Afelől biztos volt - mint 
jóval később be is bizonyosodott -, hogy 
Berija gondoskodott megözvegyüléséről.) 

A ROA vezetői közül számosan bíztak 
abban, hogy nem adják ki őket a Szovjetunió
nak. Csak azt nem értem, milyen alapon? Hi
szen esetükben egyértelműen az ellenséghez 
történt átállásról volt szó! Az, hogy a kiadatás 
milyen tömegeket érint, csak Pattont gondol-
koztatta el és néhány más határozottan anti
kommunista parancsnokot. Az alacsonyabb 
rendfokozatúaknak, ha módjuk volt, segítettek 
is. A legfőbb vezetők azonban mindenütt így 
végezték volna. Csak a bánásmód lett volna 
velük szemben humánusabb - ha ez a kifeje
zés nem lenne ez esetben túl morbid. 

A Szerző végül felteszi a kérdést: 
„Hős volt-e Vlaszov tábornok? Mint kato

na - főleg a Vörös Hadsereg kötelékében — 
igen. Hazafi volt A. A. Vlaszov? A kérdésre 
az olvasó adhat csak választ. »Rossz lóra« tett 
fel jó ügyet. Történelmileg a lehető legrosz-
szabb órákban. Ha Hitler esetleg Keleten va
lóban győz - Vlaszov akkor sem valósíthatta 
volna meg egy megújuló Oroszországgal kap
csolatos álmát. 

Csatlósa volt-e Vlaszov a Német Biroda
lomnak? Akarata ellenére: igen. A Gestapo 
megtalálta volna a módját, hogy felsőbb utasí
tásra likvidálja. (Ha nem folytatja, amit elkez
dett, vagy szembeszáll a nácikkal.) 

Szerepe és fellépése azonban nem befo
lyásolta az európai háború menetét." 

Végül is ki volt Vlaszov:? Egy igen jó ké
pességű, személyében bátor tábornok. Ere

dendően kommunista, és nagyorosz sovinisz
ta, de - éppen a szovjet nevelés, tájékoztatás 
és propaganda bakugrásai következtében -
politikailag teljesen tájékozatlan. Azt viszont 
ösztönösen megértette, hogy a tovariš és a 
narodnij tovariš (ez utóbbi szót én alkottam a 
Volksgenosse alapján - N. D. I.) között csak 
annyi a különbség, hogy nem Sztálinnak hív
ják a vezért. Az árulás pedig? Ez a bolsevik 
ideológia öngólja, hiszen a polgárháború ide
jén a korábbi esküjüket megszegett, a bolse
vikokhoz átállt katonák voltak a gerójok... 

A könyv egyébként nem tartozik a Szerző 
legsikerültebb művei közé. Az a kisebbik baj, 
hogy stílusa messze nem annyira olvasmá
nyos, mint jónéhány korábbi művéé. Inkább 
úgy tűnik, mintha egy korábban elkészült 
kéziratát rángatta volna elő, kellő átfésülés 
nélkül. Bár az irodalomjegyzékből nem lehet 
pontosan megállapítani, hogy milyen forráso
kat használt - feltűnően felületes pl. a Magyar 
Királyi Honvédségről vagy a Vörös Hadse
regről szóló könyveihez képest - , mert a szö
vegben több olyan műre hivatkozik, melyek a 
jegyzékben nem szerepelnek, de az megálla
pítható, hogy az utóbbi évek néhány fontos 
eredményét nem hasznosította. Ezek közül 
kettőt emelek ki. Egyrészt: még mindig a régi 
szovjet veszteségadatokkal dolgozik, s nem az 
1992-ben közzétett hitelesebbekkel. (Pedig 
azok egyik lelőhelye éppen az ő Vörös Hadse
reg-könyve hazai kiadásának Függeléke.) 
Másrészt azt állítja, Himmler Hitlernél előbb, 
már 1944-ben rájött, hogy minden elveszett. 
Ormos Mária publikációiból viszont tudjuk 
Hitlerről: „Sztálingrád után [...] már egy 
olyan embernek a legrosszabb reakciói jelent
keztek nála, aki tudja a bukás tényét - mert 
azzal tisztában volt". (Sokhelyütt;, az idézet: 
Ormos Mária: A Hitler-életrajz buktatói. Bu
dapest, 1993. 26. o.) 

Kár, hogy az izgalmas és érdekes téma és 
jó forrásanyag találkozásából nem született 
igazán jó könyv! És legvégül: Miért harcolt 
milliónyi (volt?) szovjet állampolgár a néme
tek oldalán a Szovjetunió ellen? Erre legjob
ban Illyés Gyula szavaival lehet felelni: 

„Mert sem erény, sem bölcsesség 
nem lehet elég, hogy megójja 
a házat, amelyben rakója 
nem lelheti meg a helyét." 

Nagy Domokos Imre 
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DAVID HOLLOWAY 

STALIN AND THE BOMB 

The Soviet Union and Atomic Energy 1939-1956 

(Yale University Press, New Haven & London, 1994. 464 o.) 

A hidegháborús szembenállás központi 
elemét a nagyhatalmak nukleáris fegyverke
zési versenye alkotta. A rendszerbe állított 
újabb és újabb fegyverek, fegyverzeti rendsze
rek célja a másik fél támadástól való elretten
tése, illetve egy nukleáris háború megnyerése 
volt. A kétpólusú világrend felbomlásával, a 
hidegháború megszűnésével lehetővé vált a 
nagyhatalmi nukleáris politika történetének 
feltárása, a fegyverkezési hajsza mozgató ru
góinak egyre árnyaltabb bemutatása. 

David Holloway, az ismert amerikai szov-
jetológus közelmúltban megjelent: „Stalin and 
the Bomb" című könyve a szovjet nukleáris 
politika első szintézise. A szerző - a legújabb 
levéltári forrásokra támaszkodva - három 
alapvető problémakör kifejtésére vállalkozott, 
amelyek - megítélése szerint - szorosan ösz-
szefúggnek egymással. Ezek: a szovjet nukle
áris erő kiépítése, a kül- és katonapolitika 
módosulásai, valamint a politikai vezetés és a 
tudósok közötti kapcsolatok alakulása. E té
mák elemzésével a hidegháború történetének 
számos vitatott kérdésére ad új magyarázatot. 

Holloway részletesen - és a recenzens szá
mára igen meggyőzően - ábrázolja azt a fo
lyamatot, amelynek során a sztálini vezetés 
rádöbbent az atomfegyver erőviszonyokat 
módosító hatására. Potsdam és Hirosima előtt 
a szovjet politikusok nem látták és nem érzé
kelték e közvetlen kapcsolat létezését, aminek 
hátterében az állt, hogy Sztálin gondolkodá
sában az atomfegyver nem játszott jelentős 
szerepet a háború sorsának eldöntésében, an
nak ellenére, hogy információi voltak mind a 
németek, mind pedig az angolszászok atom
fegyverkezési előkészületeiről. A helyzet a 
bombák 1945 augusztusi bevetése után gyö
keresen megváltozott: Sztálin az atomfegyvert 
immár olyan eszköznek tekintette, amely a 
háború végére kialakult katonai erőegyensúlyt 
drámai módon megváltoztatta, az Egyesült 
Államok számára pedig lehetővé tette, hogy a 

világ dolgait a saját érdekei szerint alakítsa. 
Az atombomba a szovjet vezetés előtt nem
csak mint hatalmas pusztító erejű, új fegyver 
jelent meg, hanem az Egyesült Államok ipari, 
technológiai fejlettségi színvonalát is szimbo
lizálta. Ezt a „világhatalmi jelképet" bármi 
áron utói kellett érni, sőt túl kellett haladni. A 
szovjet atombomba előállításáért felelős 
„Különleges Bizottságot" - Berija elnökleté
vel - már 1945. augusztus 20-án felállították, 
tagjai között politikusok (Malenkov, Voznye-
szenszkij), ipari vezetők és fizikusok (Kurcsa-
tov, Kapica) voltak. Az atomfejlesztés legfon
tosabb döntéseit ez a bizottság hozta s azokat 
Berija terjesztette - hetente - Sztálin elé. A 
szerző a forrásokra támaszkodva kifejti, hogy 
a szovjet atombomba létrehozásában a kulcs
szerepet a hírszerzés információi játszották, 
melyek döntően Klaus Fuchstól származtak. 
Az idő sürgetésére hivatkozva Sztálin elutasí
totta a külön szovjet „atomút" kikísérletezé
sét, így a szovjet atombomba az amerikai 
pontos másaként épült meg. 

A könyv egyik legizgalmasabb és legin
formatívabb része a fegyverkezési verseny ge
nezisét taglaló fejezet. A magyar történeti 
szakirodalomban - még a legújabb kiadvá
nyokban is - tartja magát az a nézet, hogy a 
japán városok elleni amerikai atombombázá
sokkal kezdődött meg a fegyverkezési spirál 
önmozgása. Holloway - véleményünk szerint 
- az atombombára való sztálini reagálás be
mutatásával kétségessé teszi e statikus állás
pont fenntarthatóságát. Sztálin mindig is félt 
attól, hogy a háború a távol-keleti hadszínte
reken befejeződik, mielőtt a Szovjetunió had
ba lépésével biztosítani tudná stratégiai érde
keit. Az atomtámadás után tisztában volt 
Japán gyors kapitulációjának bekövetkezésé
vel és azt gondolta, hogy a bombák bevetésé
vel Truman elsődleges szándéka csakis a 
szovjet érdekek érvényesítésének megakadá
lyozása lehet. Szovjet megítélés szerint, ami 
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aztán hosszú ideig az Egyesült Államok meg
bélyegzésének alapjául is szolgált, az ameri
kai atombombák bevetésére nem Japán gyors 
kapitulációjának érdekében került sor, hanem 
mindenekelőtt a Szovjetunió megfélemlítése 
céljából. Azt az amerikai álláspontot, amely 
elsődleges célként Japán háborús moráljának 
megtörését és az amerikai katonai veszteségek 
mérséklését hangoztatta, imperialista propa
gandának minősítették. 

Sztálin számára az atomfegyver minde
nekelőtt politikai fenyegetettséget jelentett, 
azt, hogy az Egyesült Államok megpróbál
kozhat egy sokkal határozottabb és agresszí
vabb politika folytatásával a Szovjetunió irá
nyában, abban reménykedve, hogy ezzel en
gedményeket csikarhat ki. A Szovjetunió po
litikája ezért a Hirosimát követő időszakban 
arra irányult, hogy meggyőzze az amerikai 
vezetőket: az atommonopóliumot nem tudják 
politikai engedmények kierőszakolására fel
használni és a Szovjetuniót nem lehet megfé
lemlíteni. E politikai szándék tükröződött 
Molotov magatartásában a Külügyminiszterek 
Tanácsa első londoni ülésszakán és az azt kö
vető békeelőkészítő tárgyalásokon is. A 
Truman-adminisztráció a háború befejezését 
követően arra számított, hogy folytatódik a 
Szovjetunióval való együttműködés a háború 
alatt körvonalazódó új világrend megteremté
se érdekében. Az atombombát olyan eszköz
nek tekintették, amellyel befolyásolni tudják 
az Egyesült Államok lehetőségeit a vitás kér
dések (a békeszerződések előkészítése, a ke
let-európai országokban tartandó választások, 
a Japán feletti ellenőrzés ügye) kedvező 
megoldásában. A szovjet politika következté
ben viszont a két nagyhatalom kapcsolataiban 
az erőszakosabb eszközök kerültek előtérbe. 

A nukleáris fejlesztéssel párhuzamosan a 
szovjet vezetés más haderő- és fegyvernemek 
modernizálását is megkezdte. A fegyverkezési 
verseny megindításában - a fentebb említett -
politikai indokok mellett ideológiai és katonai 
szempontok is szerepet játszottak. A kom
munista vezetés felfogása szerint a Szovjet
unió történelmi feladata a világnak a kapita
lizmusból a kommunizmusba való átvezetése 
volt; ez legitimálhatta a fegyverkezést, katonai 
indokként az atomdiplomácia elhárításához 
szükséges hadipotenciál megteremtésének 
fontosságát hangoztatták 

Paradox módon az atomfegyver megjele
nése nem módosította sem Sztálin nemzetközi 

helyzetről kialakított képét, sem a szovjet 
külpolitika - háború alatt - kidolgozott priori
tásait. Sztálin a háborút követő időszakban 
nem számolt egy közeli jövőben kitörhető 
nukleáris háború lehetőségével, mivel ahhoz 
az Egyesült Államok képességeit elégtelen
nek, a Szovjetunió védelmi kapacitását pedig 
elégségesnek ítélte. Az a taktika, amit az 
Egyesült Államokkal szembeni kapcsolatok
ban alkalmaztak, fokozatosan aláásta a szö
vetségesi együttműködést és jelentős mérték
ben hozzájárult a hidegháború kibonta
kozásához. 

A könyv jelentősen gazdagítja ismeretein
ket a nukleáris fegyvereknek a nemzetközi 
kapcsolatokra gyakorolt hatásairól. Az atom
bomba központi szerepet töltött be mind az 
Egyesült Államok, mind pedig a Szovjetunió 
háború utáni katonapolitikájában. Az Egye
sült Államok az atommonopólium fenntartá
sára, hadászati légierejének fejlesztésére, tá
maszpontrendszerének fokozatos bővítésére 
törekedett, meggátolva ezzel a katonai erővi
szonyok számára kedvezőtlen módosulását. A 
sztálini katonapolitika mindenekelőtt a Szov
jetunió ellen irányuló nukleáris támadás meg
akadályozására koncentrált. Ennek során 
önálló haderőnemmé bővítették a honi légvé
delmet, növelték a saját és a csatlós államok 
fegyveres erőinek létszámát, támadó kapacitá
sát, meggyorsították az atomfegyver szállítá
sára alkalmas rakéták és hadászati bombázók 
előállítási munkálatait. Sztálin számára külö
nösen fontos volt, hogy a Szovjetunió minél 
előbb, közvetlenül fenyegetni tudja az Egye
sült Államok honi területeit, így a rakétafej
lesztés programja az atomfegyvergyártás után 
kiemelt fontosságú kérdéssé vált. 

1949 augusztusában az első szovjet atom
bomba felrobbantása nem befolyásolta alapve
tően a Kelet-Nyugat nukleáris mérlegét, en
nek ellenére a szovjet külpolitika továbbra 
sem törekedett a Nyugattal való együttműkö
désre. Sztálin elutasította Malenkov azon né
zetét, hogy a Szovjetunió növekvő katonai 
ereje, a nemzetközi erőviszonyok kiegyensú
lyozottsága elvezethet a békésebb nemzetközi 
kapcsolatok kialakításához. Sztálin inkább a 
Szuszlov által hangoztatott álláspontot támo
gatta, miszerint az erősödő szovjet katonai 
potenciál hatására az imperialisták egyre el
lenségesebbé és kiszámíthatatlanabbá válnak. 
A háború veszélye 1949 végétől egyre köze
lebbinek tűnt, s a szovjet vezetés hangoztatott 
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magabiztossága mögött nagyfokú szorongás, 
aggodalom húzódott meg. Sztálin a szovjet 
atomrobbantás után azt mondta Hruscsovnak, 
hogy „...ha lenne egy, vagy másfél évünk 
még, akkor biztosan jobban érezhetnénk ma
gunkat." 

A szerző a Szovjetunió háborús feszült
ség-politikájának bemutatása mellett arra is 
felhívja a figyelmet, hogy Sztálin és a pártve
zetés a Nyugattal szembeni konfrontáció elle
nére törekedett a háború elkerülésére. 

A nukleáris fegyverek nem változtatták 
meg Sztálin koncepcióját a nemzetközi kap
csolatokról és az imperializmus jövőjéről: 
haláláig hitt abban, hogy a kapitalista orszá
gok közötti ellentétek az elkövetkezendő 15-
20 évben egy újabb világháború kitöréséhez 
vezetnek. A Szovjetunió legfontosabb felada
tát a katonai potenciál állandó növelésében 
határozta meg, mivel a szükségszerűen bekö
vetkező háború megnyerését - s vele a kapi
talista rendszer összeomlását - csak így tartot
ta megvalósíthatónak. 

E koncepció óvatos megváltoztatására 
Sztálin halála után került sor. Az új elképzelés 
már nem hirdette a háború elkerülhetetlensé
gét s nagyobb figyelmet fordított egy nukleá
ris háború lehetséges következményeire, az 
emberiség teljes megsemmisülésére. A „békés 
egymás mellett élés" elveként ismertté vált új 
politikai irányvonal elfogadásával a szovjet 
vezetés megértette, hogy egy szovjet-amerikai 
nukleáris háború elfogadhatatlan. Ez a felis
merés a nyugati politikusoknál is megjelent; 
ez a közös „megvilágosodás" volt az a stabili
zációs faktor, amely az elkövetkező veszélyes 
években is működött. 

A könyv befejező, összegző részében 

Holloway a fegyverkezési verseny elkerülhe
tőségének lehetőségeiről, a hidegháború eset
leg másképpen való alakulásáról fejti ki véle
ményét A szerző szkeptikus a tekintetben, 
hogy egy más jellegű amerikai politika mó
dosíthatta volna a Szovjetunió politikai irány
vonalát, magatartását. Álláspontja szerint az 
önálló szovjet atombomba létrehozására ak
kor is sor kerül, ha Sztálint Hirosima előtt hi
vatalosan tájékoztatják a Manhattan-tervről. 
Valószínű, hogy az esetben Sztálin kevésbé 
gyanakodott volna az amerikai diplomáciára, 
de ez nem biztos. A sikeres nagyhatalmi 
együttműködés feltételeként Sztálinnak revi
deálnia kellett volna a nemzetközi kapcsola
tokról kialakított elképzeléseit és engedmé
nyeket kellett volna tennie Kelet-Európa 
kérdésében, ám erre nem volt hajlandó. 

Az 1945-1955 közötti évek a formálódó 
hidegháború évei voltak, ekkor alakultak ki 
azok a szervezetek, intézmények, doktrínák, 
amelyek révén a két nagyhatalom a nukleáris 
fegyverek hatalmas arzenálját hozta létre. 
Olyan, a fegyverkezésben érdekelt katonai
ipari csoportok, komplexumok jöttek létre, 
amelyek az elkövetkezendő években döntő 
mértékben befolyásolták mindkét nagyhata
lom kül- és katonapolitikáját. 

David Holloway könyvének egyik legna
gyobb erénye, hogy a hidegháború számos, 
eddig kevésbé feltárt problémaköréhez ad új 
információt, megközelítési módot, s ezzel je
lentősen hozzájárul e korszak differenciáltabb 
megismeréséhez. Értékei miatt minden szak
ember számára hasznos forrás lehet a hideg
háború történetének tanulmányozásához. 

Okváth Imre 
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KRONIKA 

ZACHAR JÓZSEF 

BELLUM TRICENNALE 

A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXIII. Kollokviuma, 
Prága, 1997. augusztus 24-29 . 

Szokásossá vált évi tudományos tanácsko
zásának témájául ez évre a harmincéves hábo
rút (1618-1648) választotta a Nemzetközi 
Hadtörténelmi Bizottság elnöksége. A házi
gazda szerepére a Cseh Hadtörténelmi Bizott
ság vállalkozott. Az augusztus 25-i megnyitó 
ülésen így Petr Klučina kandidátus, kutatóin
tézeti igazgató, a cseh nemzeti bizottság elnö
ke köszöntötte a 32 országból érkezett 148 
résztvevőt, valamint a hazai tudományos és 
közélet megjelent képviselőit. Ezt követően 
Dr. Cornells Schulten ny. kutatóintézeti igaz
gató (Hollandia), a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke mondott köszönetet a 
meghívásért és üdvözölte a résztvevőket. Vé
gül Vladimir Jumen cseh nemzetvédelmi mi
niszterhelyettes tolmácsolta a katonai és tu
dományos vezetés örömét, hogy a rendez
vényre Prágában kerül sor. 

Rövid szünet után az első tudományos 
ülés Dr. Erik Norberg levéltárigazgató, a 
Svéd Hadtörténelmi Bizottság elnöke, a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság elnökségi 
tagja irányításával kezdte meg munkáját. El
sőként Jiri Fidler kandidátus (Csehország) 
tartotta meg „A harmincéves háború és a cseh 
tartományok" című előadását. Ezt Göran 
Rystad professzor (Svédország) referátuma 
követte „A frankfurti megállapodás és a nörd-
lingeni csata, 1634" címmel. Az első ülést 
Jussi T. Lappalainen professzor (Finnország) 
„25 000 finn a harmincéves háborúban" című 
előadása zárta. 

Az augusztus 26-án reggel megtartott kö
vetkező ülés elnöki tisztét Dr. Jürgen Rohwer 
professzor, ny. kutatóintézeti igazgató (Né
metország), a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság elnökségi tagja látta el. Elnökletével 
először René Quatrefages professzor (Fran
ciaország) tartotta meg „A spanyol haditerv" 
című előadását. Öt John A. Lynn professzor 

(Egyesült Államok) követte „A francia abszo
lutizmus háborúja, hadereje és hadikötelékei, 
1635-1659" című referátumával. A sort Dr. 
Mircea Dogaru alezredes, a Román Hadtörté
nelmi Bizottság alelnöke zárta „A román or
szágok és a harmincéves háború" című elő
adásával. 

Kávészünet után a harmadik ülésen Brian 
J. Bond professzor, az Egyesült Királyság 
Hadtörténelmi Bizottságának elnöke vette át 
az elnöki tisztet. Elsőként Fernando Redondo 
Diaz ezredes (Spanyolország) „A harminc
éves háború spanyol zsoldosai" címmel tartott 
előadást. Ezután Manuel Freire Themudo 
Barata tábornoknak, ny. kutatóintézeti igaz
gatónak, a Portugál Hadtörténelmi Bizottság 
elnökének, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság elnökségi tagjának „A harmincéves 
háború és Portugália" című előadása követke
zett. Végül Gideon Biger őrnagy, katonai 
akadémiai tanár (Izrael) „Az 1648-as új euró
pai határok. A harmincéves háború követ
kezményei" című előadása zárta a sort. 

Ebédszünet után került sor a következő 
ülésre Tadeusz Panecki ezredes, kutatóintéze
ti igazgató, a Lengyel Hadtörténelmi Bizott
ság főtitkára, a Nemzetközi Hadtörténelmi 
Bizottság elnökségi tagja elnökletével. Elő
ször Dr. Hans Rudolf Fuhrer ezredes, katonai 
akadémiai tanár (Svájc) „A svájci semleges
ség problematikája a harmincéves háborúban" 
című előadása hangzott el. Őt Bernhard 
Sicken professzor (Németország) követte 
„Svédország dél-németországi kísérlete, 
Würzburg elfoglalása 1631-ben és elvesztése 
1634-35-ben" című referátumával. 

Az ötödik ülés augusztus 27-én reggel 
Jean Delmas tábornok, ny. levéltárigazgató, a 
Francia Hadtörténelmi Bizottság elnöke, a 
Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság ügyve
zető alelnöke irányításával kezdte meg mun-
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kaját. Cemalettin Taskiran alezredes (Török
ország) kapott először szót „Az Oszmán Bi
rodalom és a harmincéves háború" című elő
adásával, majd Andrzej Ajnenkiel professzor, 
kutatóintézeti igazgató, a Lengyel Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke „A harmincéves hábo
rú és a lengyelek" című referátuma követke
zett. Végül James S. Corum professzor (Egye
sült Államok) tartotta meg „Aschaffenburg 
svéd megszállás alatt a harmincéves háború 
idején" című előadását. 

Kávészünet után Robin Higham profesz-
szor (Egyesült Államok), a Nemzetközi 
Hadilevéltári Bizottság ügyvezető alelnöke 
vette át az elnöki tisztet. Először Jean-Michel 
Thiriet professzor (Franciaország) „Olasz 
tisztek a harmincéves háború idején" című 
előadása került napirendre. Ezután „A Velen
cei Köztársaság fegyverkezésének biztosítása 
a harmincéves háború időszakában" címmel 
Tiberio F. Moro ellentengernagy (Olaszor
szág) előadása következett. Harmadikként 
Peter Broucek udvari tanácsos, c. levéltár
igazgató (Ausztria) „Wallenstein és az osztrák 
vezérkar kezdetei" című előadása hangzott el. 

Ebédszünet után Pável Bélinka professzor 
(Csehország) elnökletével elsőként Zachar 
József ezredes, a Magyar Hadtörténelmi Bi
zottság és a Nemzetközi Hadilevéltári Bizott
ság főtitkára, a Nemzetközi Hadtörténelmi 
Bizottság elnökségi tagja tartotta meg „Ma
gyarok a Habsburg-hadakban a harmincéves 
háború idején" című' előadását. Ezt Vojtech 
Dangl kandidátus, tudományos osztályvezető 
(Szlovákia) „Szlovákiai stratégiai szerepe 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György hadjárata 
idején" címmel megtartott referátuma követte. 
Végül Dr. Ciro Paoletti alezredes (Olaszor
szág) „A harmincéves háború Itáliában" című 
előadása következett. 

Kávészünet után a nyolcadik ülés Hugo 
O'Donnell y Duque de Estrada tudományos 
kutató (Spanyolország) elnökletével folyt. 
Először Joannisz Lukasz professzor (Görög
ország) „A harmincéves háború görög szem
szögből" címmel adta elő referátumát. Öt 
Yang Zhen-yu altábornagy (Kína) követte „A 
hadigazdálkodás harmincéves háború-kora
beli jellemzőinek rövid elemzése" című elő
adásával. Végül Dino Willy Cozza sorhajó
kapitánynak, a Brazil Hadtörténelmi Bizottság 
főtitkárának „A harmincéves háború brazíliai 
vonatkozásai" című referátuma hangzott el. 

A kilencedik ülés megtartására augusztus 

29-én reggel került sor, Patrick Lefèvre pro
fesszor, múzeumigazgató, a Belga és a Nem
zetközi Hadtörténelmi Bizottság főtitkára el
nökletével. Elsőként Hermenegildo Castanon 
Franco sorhajókapitány (Spanyolország) „Az 
európai spanyol hegemónia és az 1639-es 
tengerparti csata" című referátuma került na
pirendre. Ezt Dimitry Queloz professzor 
(Svájc) „Neuchâtel Grófság milíciája a har
mincéves háború idején" című előadása kö
vette. Az ülést Dumitru Préda professzor 
(Románia) „A román országok hadereje a 
harmincéves háború idején" címmel megtar
tott előadása zárta. 

Kávészünet után az üléselnöki tisztet 
Mario Buracchia tengernagy, az Olasz Had
történelmi Bizottság elnöke vette át. Elnökle
tével először Pável Bélinka professzor (Cseh
ország) tartotta meg „A fehérhegyi csata és 
Csehország" című előadását. Ezután Dimiter 
Minysev ezredes, kutatóintézeti igazgató, a 
Bolgár Hadtörténelmi Bizottság elnöke „A 
harmincéves háború és a Balkán" című referá
tuma következett. Az előadások sorában René 
Pillorget (Franciaország) professzoré volt a 
következő „Franciaország és Csehország a 
harmincéves háború idején" címmel. Ezután 
hangzott el Dr. Herman Murtagh tudományos 
kutató (Írország) „Írország, a hadügyi forrada
lom és a harmincéves háború" című előadása. 
A referátumok sorát e tizedik ülésen „A har
mincéves háború tanulságai" címmel Robin 
Higham professzor (Egyesült Államok) zárta. 

Még augusztus 29-én, ebédszünet után 
Petr Klučina kandidátus, a Cseh Hadtörté
nelmi Bizottság elnöke nyitotta meg a kol
lokvium záróülését. Ezen André Corvisier, a 
Sorbonne nyugalmazott tanszékvezető egye
temi tanára, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság tiszteletbeli elnöke (Franciaország) 
értékelte a 22 nemzeti bizottság részéről el
hangzott 31 előadást. 

Az üléseken az előadásokhoz csatlakozóan 
rendszeresen biztosított vitaidő sokat segített 
e nagy európai háborúsorozat eddig még vitás 
kérdéseinek tisztázásában, s abban, hogy az 
egyes országbeli nézetek közelebb kerülhes
senek egymáshoz. 

Tudományos eszmecserékre a számos 
csatlakozó rendezvény is lehetőséget nyújtott. 
így augusztus 24-én délután a résztvevők 
megtekinthették a prágai Hadseregmúzeumot, 
utána Petr Klučina kandidátus, igazgató foga
dást adott, ugyanaznap este pedig Dr. Milo-
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sláv Výborný nemzetvédelmi miniszter adott 
fogadást a Repülőmúzeum bázisán. Augusz
tus 26-án délután Sobotkába, illetve Kost vá
rába szerveztek kirándulást. Utóbbi helyszí
nen a tulajdonos, Kiňsky János gróf törté
nelmi harci bemutatón és középkori fogadá
son látta vendégül a kollokvium résztvevőit, 
miközben biztosította várbeli kiállításainak 
szabad megtekintését. Augusztus 28-án egész 
napos kirándulás volt Česky Šternberk, majd 
Komorní Hradek vára, illetve a Lesany mel
letti bázison levő Hadiműszaki Múzeum 
megtekintésére. Végül augusztus 29-én este 
záró ban kettet szerveztek a cseh kollégák a 
prágai Hotel Forum dísztermében. 

A nagyszabású nemzetközi rendezvény 
hivatalos záróaktusára augusztus 29-én dél
után került sor, akkor a Nemzetközi Hadtörté
nelmi Bizottság tartott adminisztratív plenáris 
ülést. Ezen Dr. Cornells Schulten elnök a Prá
gában tartott két elnökségi ülés döntéseit is
mertette. Ezt követően Jean Langenberger 
dandártábornok (Svájc) a Nemzetközi 
Hadibibliográfiai Bizottság elnökeként, Dr. 
Manfred Kehrig ezredes (Németország) pedig 
a Nemzetközi Hadilevéltári Bizottság elnöke
ként számolt be a még augusztus 24-én előze
tesen megtartott két testületi ülés lefolyásáról 
és az azokon hozott döntésekről. 

A hivatalos közlések közül elsődlegesen 
az érdemel kiemelést, hogy végleges döntés 

Az 1877-78-ban zajlott orosz-török hábo
rú balkáni hadieseményei az önálló Bulgária 
létrejöttéhez és természetesen hadseregének 
megteremtéséhez vezettek. Az orosz-román 
győzelem a san stefanói béke megkötését, a 
balkáni török befolyás megingását eredmé
nyezte. Az 1878 június-júliusában tartott ber
lini kongresszus átrajzolta a Balkán-félsziget 
korábbi térképét. Ekkor kezdődtek azok a 
nagyarányú területi változások, amelyek a ké
sőbbiekben is meghatározták a régió sorsát. 

született a következő évek tudományos ren
dezvényeivel kapcsolatosan. Eszerint a 
XXIV. Nemzetközi Hadtörténelmi Kollokvi
umra 1998. augusztus 24. és 29. közt Lissza
bonban kerül sor, a témája: Háború és a civi
lizációk találkozása a XVI. század óta. A 
XXV., jubileumi Kollokviumot 1999. augusz
tus 28. és szeptember 2. között rendezik, 
helyszíne Brüsszel, témája a második világ
háború utáni szövetségi rendszerek kérdéskö
re lesz. A XXVI. Kollokvium 2000. július 31. 
és augusztus 6. közt Stockholmban kerül 
megrendezésre a „Totális háború - totális vé
delem az utolsó kétszáz évben" témakörben. 
Ezek mellett, pontosabban lehetőleg időben 
ezekhez csatlakozva, évenként egy-egy kisebb 
tudományos tanácskozást is rendeznek egyes 
nemzeti bizottságok, ezek jóváhagyott sora a 
következő: 1998. március 23-27., Madrid: 
Hadsereg és haditengerészet 1898-1998; 
1998. június, Helsinki: A Baltikum hadtörté
nete; 1999. augusztus, Tel-Aviv: A hosszú 
háborúk története; 2000. szeptember, Oslo: 
Hírszerzés békében és háborúban - a jelenkor 
kihívásai. A következő, 2001-2005 közti cik
lusra vonatkozóan csak a Nemzetközi Törté
nelemtudományi Bizottság kongresszusához 
csatlakozóan megtartandó 2000-es, tisztújító 
közgyűlés fog határozatot hozni. Mindeneset
re előzetesen jelentkezett már nemzetközi 
kollokvium rendezésének szándékával a gö
rög, a kínai és a japán nemzeti bizottság. 

A 120 évvel ezelőtt lezajlott események, 
valamint a bolgár hadsereg fejlődésének had
történeti és történeti jelentőségét méltató nem
zetközi konferencia március 24-25-én zajlott 
le Szófiában. E sorok írója előadóként is jelen 
lehetett a bolgár vezérkar által szervezett igen 
hasznos szimpóziumon. 

Az egyetlen, szervezési problémát az je
lentette csupán, hogy túl sok előadás hangzott 
el a két napon. Hasznosabb lett volna, ha pár
huzamosan több szekcióülés zajlik és több idő 
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jut egy-egy probléma részletesebb megvitatá
sára. 

A konferencia első napjának témája az 
1877-78-as orosz-török háború és Bulgária 
török uralom alóli felszabadítása volt. A reg
geli ülésen D. Zafírov ezredes, a bolgár Had
történeti Intézet és Múzeum főigazgatójának 
megnyitója hangzott el, majd D. Mincsev ez
redes a Bolgár Hadtörténészek Bizottságának 
elnöke köszöntette a résztvevőket. Ezt köve
tően Z. Ilijev altábornagy, bolgár honvédelmi 
miniszter köszöntőjét olvasták fel, aki hivatali 
elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen. 

Az első előadó D. Doinov professzor volt, 
aki közel 20 perces vitaindító előadásában a 
Balkán története egyik legnagyobb eseményé
nek nevezte az 1877-78-ban lezajlott orosz
török háborút, annak előzményeiről, az önálló 
Bulgária létrehozására vonatkozó előzetes 
orosz tervekről, a háború nemzetközi hátteré
ről beszélt. Elsősorban az események diplo
máciai vetületeit emelte ki, nagy teret szentelt 
az európai nagyhatalmak berlini kongresszu
sán 1878 június-júliusában történteknek és az 
új bolgár állam létrejötte körülményeinek. 

D. Zafírov ezredes a felszabadító háború 
során alkalmazott orosz hadművészetről be
szélt. Szólt az orosz hadvezetés, az orosz had
erő 1870-es évekbeli állapotáról, a hadsereg 
mozgósításáról, felvonulásáról, stratégiájáról, 
a hadműveletekre vonatkozó cári tervekről. 
Nagy vonalakban felvázolta a cári csapatok 
hadműveleteit. 

Ny. Djulgerova előadásának témája a cári 
birodalmi doktrína volt az orosz-török hábo
rúban. Főként Ignatyev, az orosz diplomácia 
irányítója külpolitikájáról beszélt, továbbá a 
Török Birodalommal szemben a háború 
megindulása előtt és után érvényesítendő 
orosz célokról, Besszarábia orosz megszerzé
séről ejtett szót. 

Cv. Pavlovszka II. Sándor cárnak a felsza
badító háborúhoz való hozzáállásáról beszélt. 
Szólt az ortodox testvérek felszabadításának 
motivációjáról, az expanzív elképzelésekről, s 
hogy Oroszország még nem volt készen egy 
ilyen háborúra, ezért az uralkodó 500 000 
embert mozgósított. Szó esett az orosz nép és 
a cár viszonyáról és a birodalmon belül meg
indult népi kezdeményezésről Bulgária fel
szabadítása érdekében. 

G. Grozdev nyugállományú tábornok az 
1877-78-as háború idején a balkáni hadszínté
ren operáló török hadseregről beszélt. Kiemel

te, hogy a Szulejmán pasa vezette, három 
hadseregbe tömörült török erők számbelileg 
többen voltak, mint a cáriak. Kitért a török 
hadszervezetre, az erők felvonulására, nagy 
vonalakban a hadmüveletekre, azon belül is a 
plevnai csatát elemezte hosszabban. 

V. Traikov professzor, a Macedón Tör
ténész Bizottság tagja, az.egyes balkáni álla
mok szerepét vizsgálta a felszabadító háború 
idején. Elemezte a berlini kongresszuson tör
ténteket, annak a bolgárok sorsára gyakorolt 
hatását, szólt a románok szerepéről, hadműve
leteikről a háború alatt. Előadásában kitért a 
szerb aspirációkra, a szerb-román konfliktus
ra, a görögök igényeire és az albánoknak a 
szomszéd népekhez fűződő viszonyára. 

T. Petrov a bolgárok részvételéről beszélt 
az orosz-török háborúban. Ismertette, hogy 
milyen formában voltak jelen egykori honfi
társai a harcokban az orosz, illetve a román 
hadsereg kötelékében mint felderítők, önkén
tesek, nővérek stb. Román oldalon mintegy 
40 000 fő, de az orosz haderőben is jelentős 
számú bolgár küzdött a szabadságért. 

Pr. Costica román ezredes előadásában a 
bolgár önkéntes csapattest 1877-ben történt 
megszervezéséhez és kiképzéséhez nyújtott 
román segítségről beszélt, továbbá a háború 
előzményeiről az 1875-ös balkáni felkeléstől 
kezdve, elemezte a román hadbalépés részle
teit, a román politika hozzáállását a háború
hoz, szólt a bolgár önkéntesek szervezkedésé
ről román földön, valamint a két nép 
együttműködéséről, kölcsönös szimpátiájáról. 

Ebéd után D. Préda román történész elő
adásában azt vizsgálta, hogy a román hadse
reg mennyiben járult hozzá Bulgária felsza
badításához. Néhány nagyobb csomópont kö
ré építette fel mondanivalóját, pl. kiemelte a 
plevnai, a nikápolyi, a vidini, a belogradcsiki 
csata jelentőségét, ahol a győzelem kivívásá
ban jelentős részt vállaltak a román katonák. 

P. Alberini nyugalmazott olasz tengernagy 
az olasz politika balkáni irányultságát mutatta 
be az 1877-78-as balkáni krízis idején, főként 
annak katonai aspektusaira koncentrálva. 
Mondanivalóját a balkáni felkelésekkel kezd
te, kiemelte az olasz közvéleménynek a bal
káni keresztény lakosság irányában érzett 
szimpátáját. Kitért Bosznia-Hercegovina oszt
rák-magyar okkupálásának olaszországi fo
gadtatására. Nem köztudomású, hogy a krízis 
idején olasz hadihajók voltak jelen Konstanti
nápolyban, illetve Szalonikiben. Részletezte a 
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berlini, bécsi olasz nagykövetek jelentéseit a 
törökországi viszonyokról, továbbá a Török 
Birodalom fővárosából küldött jelentésekből 
levont olasz következtetéseket. Kevésbé köz
tudott, hogy bár csupán szimbolikus jelentő
séggel, de Garibaldi önkéntesei a Balkánon is 
jelen voltak. 

J. E. Jessup professzor, a Nemzetközi 
Hadtörténész Bizottság alelnöke előadásában 
arról beszélt, hogy a nyugati nagyhatalmak az 
1877-78-as orosz-török háború idején hogyan 
ítélték meg Románia szerepét. Kitért a háború 
alatti orosz-román ellentétekre, elemezte a 
román részvételt a harcokban. 

S. Guermanov bolgár történész a bolgá
roknak Macedóniára gyakorolt vonzásáról be
szélt a felszabadító háború kezdetén és idején. 
Szó esett a Macedóniában élő bolgárok hely
zetéről, akik az anyaországgal való egyesülést 
szerették volna. Kitért az ott élők problémái
ra, ecsetelte a bolgár keresztényeknek az 
anyanemzethez fűződő kapcsolatait. 

N. Ruhcsev nyugdíjas bolgár ezredes a a 
háború alatt Szvistovnál történt Duna-átkelés 
műszaki nehézségeiről beszélt. Röviden vá
zolta a stratégiai helyzetet, szólt az átkelés 
fontosságáról, annak biztosításáról, az átkelés 
műszaki megvalósításáról. Kitért a technikai 
részletekre a pontonok nagyságától kezdve a 
katonák számáig és a veszteségekig. 

T. Totev, a bolgár Hadtörténeti Múzeum 
igazgatója az orosz-török háború során a Bal
kán központi részén folytatott orosz hadműve
letekről szólt. Ecsetelte, hogy milyen termé
szeti nehézségekkel kellett a cáriaknak 
megküzdeniük az előrenyomulás közben, is
mertette a Sipka-szorosban és a Balkán
hegységben folyt harcokat. 

M. Jordanov alezredes az orosz Keleti 
Hadsereg Sumen erődje elleni tevékenységét 
és a török garnizon 1877-78-as ellenállását 
ismertette. Megtudhattuk, hogy a sumeni tö
rök helyőrségben és a környéken kb. százezer 
katona tartózkodott Mehmet Ali pasa vezeté
sével. Szó esett a Duna partján lezajlott har
cokról, ahol tizenötezer török állt szemben 
kétezer orosszal, amelynek eredménye termé
szetesen a cáriak visszavonulása lett. 

T. Bakargyijeva érdekes előadásában a 
dunai török flottilla összetételéről, háborús 
képességeiről, tevékenységéről beszélt. Ki
emelte, hogy a törökök uralta Duna képezte az 
első komolyabb akadályt az előretörő cári 
csapatok útjában. Szó esett a flottilla harcké

pességéről, bevethetőségéről, arról, hogyan 
akadályozták az átkelést, mindezt a korabeli 
sajtóból vett tudósításokkal támasztotta alá. 
Kiemelte a török parancsnokok hősiességét, s 
hogy az ellenséges túlerő végül győzedelmes
kedett és a monitorok orosz kézre kerültek. 

B. Slavov első osztályú százados előadása 
témájául a felszabadító háború alatti orosz 
hadi fotótudósításokat választotta. Az orosz 
törzsekben fotósok is működtek, közülük 
leghíresebbek Livicki, Nyikitin és Harkov 
voltak, akik a hadieseményeket, a török hadi
foglyokat stb. örökítették meg. Mellettük ro
mán és bolgár fotósok is dolgoztak. 

M. Zlateva az orosz vezérkarnál tartózko
dó európai haditudósítókról szólott. Összesen 
mintegy 100 orosz, nyugat-európai és ameri
kai újságíró volt jelen a harctéren, közülük a 
németek, angolok, franciák és oroszok San 
Stefanóig követték a cári csapatokat. Az álta
luk készített kitűnő riportok, képek jól érzé
keltetik a csapatoknál uralkodó légkört. Török 
oldalon csupán egy riporter vett részt a hábo
rúban. A hadműveletek befejeztével 17 tu
dósító kapott katonai kitüntetést a cártól. 

Z. Ivanov nyugállományú ezredesnek a 
Bolgár Önkéntes Hadtest zászlajáról tartott 
előadását élénk érdeklődéssel követte a hall
gatóság. Először az önkéntesekről és parancs
nokaikról szólott, majd rátért a bolgár nemzeti 
szimbólummá lett fehér-zöld-vörös zászló is
mertetésére, amelyet apácák varrtak Szamará
ban. Természetesen felvázolta a lobogó ké
sőbbi, XX. századi történetét is. 

Ezt követően Dr. G. P. Titani, az Albán 
Védelmi Minisztérium munkatársa formális, 
igen rövid hozzászólása következett, amely
ben az albán-bolgár kapcsolatok alakulásáról 
szólt 1878-tól, majd a felszabadító háborúban 
harcolt, Szófiában kiképzett albán önkénte
sekről is szót ejtett. 

Az első nap eseményeit lezáró vitát D. 
Mincsev ezredes vezette. Dr. K. Tashkiran tö
rök hadtörténész kifejtette az orosz-török há
ború megítélésével kapcsolatos török állás
pontot. J. E. Jessup ezredes egy kérdésre 
válaszolva a plevnai harcokról szólott, vala
mint a románok szerepéről a felszabadítás so
rán. Pr. Costica román ezredes kiegészítés
képpen hozzátette: a plevnai csatában orosz
román-török harc dúlt. Felvetődött, vajon 
milyen, az orosz-török háborúval kapcsolatos 
dokumentumok lehetnek még az orosz levél
tárak mélyén. A hallgatóság soraiból néha-
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nyan vitatták, hogy a háború orosz részről fel
szabadító háború lett volna; a bolgár törté
nészek nagy része ezen az állásponton volt, 
mások a háborút a hódító jelzővel illették. 

A konferencia második napjának témája a 
bolgár hadsereg létrehozása és máig tartó fej
lődése volt. 

Elsőként Z Ilijev altábornagy nagyobb 
lélegzetű előadása hangzott el a bolgár fegy
veres erő 120 évéről. Az 1878. március 3-án 
kötött san stefanói békével kezdte mondandó
ját, hosszan beszélt az orosz felszereléssel el
látott bolgár önkéntes hadsereg szervezéséről, 
a kezdeti nehézségekről. Megtudtuk, hogy 
1879-től beszélhetünk önálló bolgár hadse
regről. A továbbiakban a haderő fejlődésének 
főbb állomásait emelte ki, pl. a szerbekkel ví
vott 1885-ös harcot, az első és második Bal
kán-háborút, az első világháborút, valamint a 
második világégést, amelyben Bulgária 
500 000 fős hadsereggel vett részt. Taglalta az 
1949-ben kezdődött kommunista rendszer és 
a hidegháborús korszak történéseit, egészen a 
hadsereg előtt álló legújabb feladatokig. 

M. Gelev altábornagy a bolgár katonai ne
velési rendszer fejlődéséről tartott előadást; 
részletesen az 1878-ban Plovdivban megin
dult katonai képzésről, a még abban az évben 
felállított katonai akadémiáról, az 1882-től 
működő haditengerészeti műszaki iskoláról, 
az aktív és a tartalékos tisztek képzéséről, a 
század elején létrehozott gyalogsági, lovas
sági, tüzérségi iskoláról szólt. 

M. Zlatev ezredes a bolgár katonai aka
démia 1912-1918 közötti történetéről tartott 
előadást. Beszélt az intézmény létrehozásának 
körülményeiről és hogy hány tiszt került az 
akadémiáról az első világháború idején az 
egyes fegyvernemekhez, csapatokhoz. 

T. Dobrev vezérőrnagy a bolgár hadsereg 
műszaki csapatainak létrehozását és fejlődését 
ismertette oly módon, hogy az 1878-as önkén
tes hadsereg utászaitól kezdve követte a fejlő
dés menetét, különös figyelmet szentelve 
mindezenközben a második világháborús 
történéseknek és a fegyvernem akkori szerep
lésének. Szót ejtett a mai feladatokról, a kép
zés átalakításáról is. 

Ezt követően R. Csokov ezredes előadása 
hangzott el a bolgár hadsereg 1912-1918 kö
zötti hadászati vezetéséről. Részletesen ele
mezte az első Balkán-háború kitöréséhez ve
zető nemzetközi helyzetet és - személyekre 
lebontva - a vezérkar felépítését. Kiemelte, 

hogy a Balkán-szövetségbe tömörült államok 
e háborúban nem állítottak fel közös vezér
kart. Hangsúlyozta, hogy Bulgária az első vi
lágháborúban kiforrott hadműveleti terv nél
kül vett részt, nem voltak a főhadiszállás 
tevékenységét meghatározó rendelkezések; a 
hadsereg felső vezetése és a kormányzat kö
zötti ellentétek a világégés folyamán tovább 
mélyültek. A katonai doktrínát a gyakorlat
ban, a harcok közben alakították ki. 

Dr. K. Tashkiran ezredes és R. Ateser 
nyugállományú ezredes, török hadtörténészek 
gazdagon illusztrált közös előadása (melyet az 
utóbbi olvasott fel és az előbbi illusztrált) 
Musztafa Kemál Atatürknek a bolgár hadse
regről szerzett benyomásairól és a török
bolgár viszony első világháború alatti alakulá
sáról szólt. Kemál, mint szófiai török katonai 
attasé, 1913 decemberétől küldte jelentéseit 
Konstantinápolyba, jó kapcsolatokat épített ki 
a bolgár vezérkarral. Szóltak a bolgár fegyve
res erő 1914-es szervezetéről, a világháború 
alatti balkáni frontról, továbbá arról hogyan 
harcolt Kemál az 5. török gyaloghadosztály 
kötelékében és hogyan működött együtt a 
bolgárokkal az angolok ellen. 

F. Guelton alezredes a Francia Hadsereg 
Történelmi Szolgálatának vezetője sok dia
képpel illusztrált előadása nagy tetszést ara
tott. Témájául George Scott francia haditudó
sítónak a bolgár hadseregről a Balkán
háborúk alatt készített fényképfelvételei szol
gáltak. Megtudtuk, hogy az angol nevű tu
dósító 1912-ben kétszer utazott a Balkánra és 
számos fotót készített, amelyeken az uralko
dót és környezetét, a katonák mindennapjait, 
különböző háborús eseményeket, az egyes 
fegyvernemeket mutatta be a közönségnek. 

Dr. Balia Tibor százados, a budapesti 
Hadtörténeti Intézet munkatársa előadásában 
a Windischgraetz Lajos herceg által a bolgár 
hadseregről 1912-13-ban rajzolt képet vetítet
te a hallgatóság elé. Röviden részletezte a 
herceg életútját, ezután bemutatta, hogyan 
vett részt a bolgár uralkodó jóvoltából, a hár
masszövetséghez tartozó hatalmak egyedüli 
tisztjeként, egy önálló bolgár lovasdandár 
kötelékében a törökök elleni hadműveletek
ben a Marica völgyében, melynek során elju
tott az Égei-tengerig, milyennek látta Driná-
poly ostromát, milyen benyomásokat szerzett 
a bolgár hadseregről, annak harci szelleméről, 
a tisztekről, a lovasságról, a gyalogságról va
lamint a tüzérségről. 
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Dr. Pollmann Ferenc a budapesti Hadtör
téneti Intézet munkatársa előadásában a bol
gár és az osztrák-magyar hadsereg alakulatai 
között 1916-ban Koszovóban kialakult fe
szültség hátterét vizsgálta. Részletezte a majd
nem katonai összecsapásig fajult ellentét ki
alakulásának okait, a terület fontosságát, a 
tartomány bekebelezésére irányuló bolgár tö
rekvéseket, a nézeteltérések politikai, gazda
sági hátterét és a feszültség békés megoldását. 

A. Panajotov bolgár másodosztályú száza
dos érdekes előadásában a bolgár haditenge
részet első és második világháborús részvéte
léről fellelt néhány új dokumentum elem
zésére vállalkozott. Kitért az első világégés 
során Várna ellen végrehajtott orosz támadá
sokra, a Fekete-tengeren folytatott aknásításra 
és az ott zajlott hadmüveletekre. Kiemelte, 
hogy 1941-44 között kb. 12 szovjet tenger
alattjárót süllyesztettek el a bolgárok. 

Dr. P. Jotov ezredes a bolgár hadsereg 
katonai múzeumainak történetéről beszélt. 
Megtudhattuk, hogy a Bolgár Hadimúzeum 
létrehozását célzó alapítvány már 1899-től 
létezett, az intézmény azonban csak 1917-ben 
alakult meg. Anyaga magángyűjtőktől és kü
lönböző más helyekről származott. Kazan-
likban korábban a gyalogos ezredeket, Várná
ban a haditengerészetet bemutató múzeum 
működött. A ma is létező gyűjtemény fennál
lása alatt több névváltozáson esett át. Az elő
adó felhívta a figyelmet a múzeum munkatár
sai által készített, az első és a második 
világháború összefoglaló történetét tartalmazó 
kötetek fontosságára. 

Ebéd után Dr. S. Javascsev ezredes a bol
gár hadseregben folytatott hadtörténeti kutatá
sok történetéről tartott előadást. Megtudtuk, 
hogy a Hadtörténeti Intézet már az 1940-es 
évektől létezett; 1995-ig a Honvédelmi Mi
nisztérium alárendeltségében működött, alap
feladata ma is a hadtörténeti kutatás. 

L. Ognyanov professzor előadásában az 
állam és hadsereg 1944-1956 közötti viszo
nyát vette górcső alá, főként bolgár hadsereg
nek a kommunista hatalomátvétel után az ál
lamban és a társadalomban betöltött szerepét 
vizsgálta. Ismertette a bolgár hadseregben 
folyt politikai munkát, a haderő szervezeti 
felépítését és az egyes szervek feladatait. 

Dr. N. Predov előadásának középpontjá
ban a bolgár tisztikar 1944. szeptember 9-e 
utáni sorsa állt. Mondanivalója személyes él
ményeken alapult, szerinte a tisztikart lefejez

ték, 180 katonai vezetőt végeztek ki 1944-
ben. Többek között maga Tódor Zsivkov, a 
későbbi pártfőtitkár is végzett ki tiszteket, 
hajtott végre tisztogatásokat. Ugyanakkor ter
roristákból és politikai foglyokból 700 új 
tisztet képeztek a bolgár hadsereg számára. 

V. Toskova professzor az Egyesült Álla
mokban végzett kutatásai alapján a bolgár 
hadsereg 1944-1947 között végrehajtott újjá
szervezését választotta előadása témájául. Be
szélt a tisztek útkereséséről az általa vizsgált 
időszakban. Ebben az átmeneti korszakban 
nagy váltást jelentett a kommunisták megjele
nése a hadseregben; szólt olyan tábornokok
ról, akik már korábban is szolgáltak és átlép
tek a kommunista hadseregbe. 

M. Lecseva a Bolgár Központi Levéltár
ban található, francia diplomaták és katonai 
attasék által a bolgár hadseregről 1944-1956 
között írt jelentések elemzése alapján tartotta 
meg előadását. A jelentések főleg a fegyveres 
erő szervezetére, a hadsereg tagjaira vonat
koznak és a különösen nagy szovjet befolyást 
emelik ki. 

Dr. J. Baev az 1955-1991 közötti idősza
kot vizsgálván Bulgária katonai-politikai 
rendszerét ismertette a Varsói Szerződés 
keretei között. Hangsúlyozta, hogy ez a nagy
hatalmi szembenállás, a hidegháború időszaka 
volt és rámutatott a kutatás nehézségeire. 
Nemzetközi környezetbe ágyazva mutatta be a 
bolgár fejlődést, kiemelte, hogy a bolgár veze
tés az egyik leghűségesebb szövetségesnek 
számított a Szovjetunióban, ezért erős hadse
reget tarthatott fenn. 

Dr. W. Snyder amerikai ezredes előadásá
ban a bolgár hadseregben napjainkban vég
bemenő változásokról szólt a kívülálló sze
mével. Felvázolta a jelenlegi állapotokat, 
összehasonlította az amerikai hadsereg felépí
tésével, részletezte a bolgár hadsereg előtt álló 
feladatokat. Ajánlásokat fogalmazott meg a 
haderőépítés további mikéntjére vonatkozóan, 
amelyek a kiképzéstől a fegyvernemek átszer
vezéséig terjednek, egyben felhívta a figyel
met egy nemzeti gárda esetleges létre
hozásának szükségességére. 

/. Cvetkov vezérőrnagy, a szárazföldi erők 
vezérkari főnökének helyettese a bolgár szá
razföldi csapatok előtt a XX. század végén 
álló feladatokat összegezte. Kiemelte, hogy a 
pénzügyi nehézségek ellenére a hadseregnek 
képesnek kell lennie az ország megvédésére. 
Úgy vélte, az új stratégiai helyzetből fakadóan 
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szükség lenne új katonai doktrína kidolgozá
sára. Az új kihívások és veszélyforrások (pl. a 
nemzetközi bűnözés, kábítószerkereskedelem 
stb.) új feladatok elé állítják a hadsereget is. 
Jelenleg a válságkezelés, a többnemzetiségű 
kötelékekben, a nemzetközi humanitárius és 
békefenntartó akciókban való részvétel, a 
természeti katasztrófák esetén történő segít
ségnyújtás tartoznak a fö feladatok közé. Az 
egész haderő szervezetét a NATO követelmé
nyekhez kell igazítani. 

Dr. V. Ancsev előadásában a hazafiság 
szükségességéről, az iskolarendszerben és a 
hadseregben folyó hazafias nevelés fontossá
gáról beszélt, amely a haderő társadalmi meg
becsülését is elősegítené. 

/. Marinov alezredes a bolgár hadseregben 
uralkodó humán viszonyok problémáiról tar
tott előadást. Felhívta a figyelmet a parancs
nokok felelősségére, a képzés fontosságára, 
arra hogy a kommunikációs gyakorlottság a 
fiatalabb parancsnokok esetében nagyon fon
tos. A csapatélet mindennapi nehézségeire is 
kitért. 

A konferenciát záró vitában elsősorban az 
amerikai W. Snyder ezredest támadták szóki 

mondásáért, ezenkívül néhány kérdés hang
zott el a bolgár hadsereg második világhábo
rús szereplésével kapcsolatban. 

Az egész tudományos ülésszak D. Zafírov 
ezredes zárszavával zárult. 

Március 26-án a vendéglátók a konferen
cia külföldi résztvevői számára egész napos 
buszkirándulást szerveztek Pleven városába, 
ahol 120 évvel korábban a felszabadító hábo
rú egyik fontos ütközete zajlott. Angol nyelvű 
vezetéssel megtekintettük a Panorámának ne
vezett múzeumot, ahol Verescsagin orosz 
festő monumentális, csatajeleneteket ábrázoló 
festményei láthatók, valamint egy, a mi 
Feszty-körképünkhöz hasonló panorámakép, 
mely a város környéki csata egyes mozzana
tait eleveníti fel. Ezután végigjártuk az egyik 
korábbi katonai iskola épületében kialakított 
városi történeti múzeumot, ahol a kiállított 
anyagok zömét, természetesen, az orosz-török 
háború relikviái alkotják. Végezetül látogatást 
tettünk egy századelőn épült görögkeleti tem
plomban, amelyet a város körüli harcokban 
elesettek emlékére emeltek. 

A programot ebéd zárta a helyőrségi tiszti 
klubban. 
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MEMORIA RERUM SIGISMUNDI REGIS 

WEHLI TÜNDE 

ELŐSZÓ 

Zsigmond király és császár nevét olvasva, vagy hallva a középkor kutatóinak lelki 
szemei előtt többnyire egy idős férfi finom vonású, érzékenyen megfestett arca jelenik 
meg, a bécsi Kunsthistorisches Museumban őrzött arckép. A középkori művészet legje
lentősebb emlékeinek többségéhez hasonlóan a pergamenre festett portrénak első, 1930-
as publikációja óta nem csak a kora, de mestere és készítésének helye is vitatott. A port
rééhoz hasonlóan problematikus a középkorban szokatlanul hosszúnak mondható, ötven 
éves uralkodói pálya megítélése is: a túlzásokba eső magasztalástól a mélységes megve
tésig Zsigmondnak már életében kijutott a megítéltetés skálájának minden foka. Kortársa
ihoz hasonlóan jó ideig az utókor is inkább elmarasztalta, mint dicsérte; főleg negatív 
vonásaira helyezte a hangsúlyt. Olykor még ma is kísért a műveletlen, életvitelében léha, 
művészetpártolásában csupán a külsőségekre adó, az országával, birodalmával és a tö
rökkel szembeni védelemmel mit sem törődő Zsigmond képe. Pedig, főleg az utolsó évti
zedekben, és az 1387-es illetve 1437-es évfordulók körül sűrűsödő monográfiák és ta
nulmányok, konferenciák1 és nem utolsó sorban a Budapesti Történeti Múzeumban 1987-
ben megrendezett kiállítás és katalógusa, majd a huszitizmus kérdésével foglalkozó prá
gai művészettörténeti ülésszak2 és kódexkiállítás3, illetve a már a jelen kötetben is idézett 
„Nicopolis 1396-1996" című konferencia4 során nem csak a régi kérdésekre adott vála
szokat módosították, hanem számos újat is felvetettek. Zsigmond egyénisége, uralkodása 
és egész kora átértékelődött. 

• A szakmai közvéleményben nyilvánvaló, hogy Zsigmond jórészt megfelelt a korabeli 
uralkodói (építészeti és képzőművészeti) reprezentáció elvárásainak. Budán a korszakban 
példaadónak tekintett francia királyi palotához hasonló rezidencia kialakításához fogott. 
Könyveket olyan értelemben nem gyűjtött, mint például Bölcs Róbert, V. Károly, Jean de 
Berry, IV. Károly és fia Vencel, vagy esetleg Károly Róbert, illetve Nagy Lajos. Ugyan
akkor ennek az ellenkezője is igaz lehet: vélhetőleg pontosan olyan értelemben gyűjtött, 
mint elődei, illetve kortársai: tematikusán, vagy valamely művészeti orientációt követve. 
Dedikációk mellett tárgyi emlékek is bizonyíthatják, hogy elsősorban a korszak műszaki
tudományos munkái, vívmányai érdekelhették. Emellett tanúskodik, hogy bizonyos mér
tékegységek reformját fontolgatta, épületeket, építészeti megoldásokat rajzoltatott le ma
gának, megcsodálta a sienai vízvezetéket, szökőkutat terveztetett, és hogy a korabeli 
haditechnika vívmányai közül mindenek felett éppen a legjelentősebbek, a tűzfegyverek 
foglalkoztatták. Ez az érdeklődés a maga idejében mindenképpen előremutató volt. A 
konstanzi zsinat évei során a király és magyar környezete megismerkedett a lovagi élet-

1 Pl. Zsigmond-ülésszak, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1997. szeptember 18-20. 
2 Károly Egyetem, 1991. L.: UmeníXXXX/1992. 4-5. szám. 
3 Národná Knihovňa, 1991. L. Karel Stejskal - Petr Voit: Iluminované rukopisy doby husitské. Praha, 1991. 
4 Dijon, 1996. október 18. L.: Annales de Bourgogne, Tome 68, 1996., fascicule 3. 
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forma elemeivel, s elsajátította azokat. Ezt jelzi a Sárkányrend alapítása, a címeres
levelek sokasága, valamint a lovagi tornák, ünnepségek hazai elterjedése, stb. 

Zsigmondnak méltóságából adódóan a korabeli Európa számos súlyos problémájával 
kellett foglalkoznia. Jelentős részüket - például a huszitizmus és az egyházszakadás kér
dését, stb - a birodalmi ügyeket is érintő konstanzi zsinaton sikerült valamilyen formában 
rendeznie. A távolabbi Európa gondjai irányában is nyitott volt. Párizsi, londoni tárgya
lásain a százéves háború lezárását igyekezett előmozdítani, Magyarország, Közép-
Európa és a Balkán jelene és jövője pedig folyamatosan érdeklődése középpontjában állt. 

Zsigmond uralmának utóbbi kérdéskörével foglalkozik a Hadtörténelmi Közlemények 
jelen száma. A kötet gerincét a nikápolyi csata 600. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékülés5 előadásai alkotják. A magyar történelemben nem ez volt az első, nem is az 
utolsó nagy, a jövőt hosszan meghatározó, vereség. A tatárjárás, a mohácsi vész, vagy 
Buda 154l-es elvesztése folyamatosan a tudományos kutatások fontos területét alkották, 
ünneplésre kevéssé alkalmas évfordulóikra emlékkönyvek készültek. A nikápolyi csata 
előkészületeinek, az ütközet lefolyásának elemzése és következményeinek reális felméré
se azonban mind ez idáig, az említett külföldi kiadványtól eltekintve - főleg hazai szinten 
- elmaradt. Ezért is hézagpótló a Hadtörténelmi Közlemények e száma. 

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a király igenis felismerte a török veszély súlyát, s 
hosszú időn át készült a várható támadás visszaverésére. Ezt a célt szolgálta többek kö
zött a külföldi segítség megszervezése. A francia-burgundi kontingens katasztrófája 
azonban nem az ő lelkiismeretét terhelte. Tekintélyes létszámú haderejének kudarcát is 
figyelembe véve 1396 után a Német Lovagrend török elleni harcba állításával próbálko
zott. Szívósan küzdött Magyarországon a hadügyi reform keresztülviteléért és vélhetően 
nem véletlenül kerültek hozzá a neki dedikált, illetve a feltehetően egykor birtokában 
volt haditechnikai vonatkozású, elsősorban tűzfegyverekkel foglalkozó munkák. 

Az elmúlt évek kutatásai, és közöttük nem utolsó sorban a Hadtörténelmi Közlemé
nyekjelen számában olvasható írások, melyek sokoldalúan vizsgálják a nikápolyi hadjá
ratot és csatát, nagyban hozzájárulnak az európai és magyarországi történelem azon 50 
éves periódusának mélyebb és reálisabb megismeréséhez, amit a rendkívül mozgékony, 
fáradhatatlanul tevékenykedő és korszerű műveltséggel rendelkező Zsigmond király és 
császár neve fémjelez. A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a nikápolyi csata évfordu
lója alkalmából rendezett tudományos ülésszak és a jelen publikáció szakmailag sokat 
teljesített, mégsem feledtetheti az 1997-ben Luxemburgban remélt nemzetközi kiállítás 
elmaradását és azt a hiányt sem, amit Eberhard Windecke traktátusának6 magyar érdek
lődőre váró fakszimile kiadása pótolhatna. 

Nikápoly, 1396-1996. Tudományos ülésszak, 1996. szeptember 27. 
Eberhard Windecke: Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigismunds. Bécs, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 13 975. 
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MAROSI ERNŐ 

A ZSIGMOND-KOR MŰVÉSZETTÖRTÉNETÉNEK EGY ADÓSSÁGA 

Eberhard Windecke illusztrált Zsigmond-életrajza 
és a középkori képes krónikák 

Történeti kutatásokat rendszerint nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Az 1987-ben 
Budapesten rendezett Zsigmond-kiállításra több ok is alkalmat adott: a kettős évforduló, 
a Luxemburgi magyar királyságának hatszázadik és halálának ötszázötvenedik évforduló
ja; a Mályusz Elemér monográfiájától nyert inspiráció; az 1978-as IV. Károly-évforduló 
óta a Luxemburgiakra terelődő figyelem; a budai genius loci, amelyet hatalmasan erősí
tett az 1974-ben felszínre került várbeli szoborlelet. Kevésbé voltunk akkor tudatában 
annak, amit a kiállításhoz kapcsolódó konferencia segített tudatosítani:1 alakjának újraér
tékelése voltaképpen egy addig megingathatatlannak látszó értékrendet kezdett ki, s egy
ben tapogatózást jelentett a következő évek politikai geográfiájának fontos fogalma, Kö
zép-Európa felé. Talán ennek az impulzusnak is következménye a Zsigmond alakjával 
foglalkozó történettudományi kutatások nagy fellendülése; a látszólagos pangás után ta
nulmányok és monográfiák sorának megjelenése. 

A művészettörténetben, ahonnan a kezdeményezés kiindult, a helyzet fordítottnak tű
nik. Mintha a kiállítással elvégeztetett volna a teendők nagy része, s A magyarországi 
művészet története második részének2 kiadásával sikerült volna „helyére tenni" Zsig
mondot és korát - fél évszázaddal Horváth Henrik szellemtörténeti fogantatású, úttörő 
munkája3 után. Mindez azonban még tárgyi tekintetben sem áll: figyelmeztetnek rá az 
eltelt időben szerzett új ismeretek: további leletek (köztük a Szent Zsigmond-prépostság 
templomának maradványai) és új topográfiai megfontolások (többek között a Friss palota 
azonosításáról) a budai Várban; a siklósi Ágoston-rendi templom Garai-síremlék- és fal
kép-leletei; a visegrádi építkezések új régészeti kronológiája nyomán a legfontosabb 
épületmaradványokon megkezdődött átrendezés. Eljött a hipotetikus összkép felülvizsgá
latának az ideje. 

De maradtak, keletkeztek az 1987-es kiállításból mindmáig elvégzetlen feladatok is. 
Az egyik ilyen feladat rávilágít a kiállításokkal kapcsolatos történeti és művészettörténeti 
szempontok különbözőségére. 1987-ben elkértük és megkaptuk Windecke Zsigmond
életrajzának egyik bécsi kéziratát (ÖNB Cod. 2913., amelyet Altmann 1893-as kiadása 
VI-ként jelez).4 Vizsgálata során vált világossá, hogy kiállítási célra bizony inkább a 
gazdagon illusztrált példányt (V2) lett volna tanácsos igénybe venni, azt, amelyen 

1 Az eredetileg Szűcs Jenő szervezésében megrendezett konferencia (1987. július 8-11.) előadásainak egy 
része megjelent: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. (Hg. von: Josef 
Macekf, Ernő Marosi, Ferdinand Seibt) Warendorf, 1994. 

" Magyarországi művészet 1300-1470 körül. In: A magyarországi művészet története. (Szerk.: Marosi Er
nő) 2. k. Budapest, 1987. 

3 Horváth Henrik: Zsigmond király és kora. Budapest, 1937. 
4 Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. II. Katalógus, Budapest, 1987. Zs. 66. sz. {Németh Ist

ván), 98. skk. o. 
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Altmann 1893-as kiadása nagyrészt alapul (ÖNB Cod. 13.975.).5 Ez a Windecke-
illusztráció-ciklus gyakorlatilag mindmáig ismeretlen;6 kiadása minden bizonnyal magyar 
érdeklődésre vár - már csak azért is, mert képeinek egy része a magyar történeti illuszt
ráció hagyományának nagy hiátusát töltené ki. 

5 V. ö.: Altmann, Wilhelm: Studien zu Eberhart Windeck. Berlin, 1891. 3. skk o.; Wyss, Adolf: Eberhart 
Windecks Buch von Kaiser Sigismund und seine Überlieferung. Leipzig, 1894. (Sonderdruck aus Centralblatt 

für Bibliothekswesen XI) 36. skk o. 
Egy-egy képe alkalmilag, illusztrációként közölve: pl. Marosi Ernő: Újabb Zsigmond-portrék. Horler 

Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Művészettörténet - Műemlékvédelem IV. Budapest, 1993. 
133. o. és 2. kép (a császárrá koronázás); Baum, Wilhelm: Kaiser Sigismund. Hus, Konstanz und Türken
kriege. Graz - Wien - Köln, 1993., képmellékletek a 206. o. után (Zsigmond Budán fogadja VIII. János bizánci 
császárt). 

1. kép. 
Az illusztrált Windecke-kódex 
címoldala. 

Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, 
Cod. 13.975. 
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2. kép. 

X.: Csodajel: Budán a Nagy
boldogasszony-templom tornya 
mise közben ledőlt (1384). 

r : •-* •• p * * . » | »« 
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Az alábbi ismertetés egyedül ezt - a kódex egészét tekintve marginális - szempontot 
követi. A célunk itt ugyanis annak jelzése, mennyire összetalálkoznak - vagy éppen ösz-
szefonódnak - a Zsigmond-korra vonatkozó feladatainkban az egyetemes és a nemzeti 
történelem szempontjai. 

Az összefonódás alapja magának az illusztrált kódexnek a tartalma. A Windecke írá
sának utólagosan adott cím (Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser 
Sigismunds) csak részben fejezi ki magának az írásműnek műfaji jellegét. Emlékiratról 
van szó kettős értelemben is, amennyiben Windecke, szemtanúként, előnyben részesíti 
azokat az eseményeket, amelyeket 1394-től, Csehországba érkezésétől, illetve 1406-os 
budai feltűnésétől kezdve személyesen átélt, illetve - az emlékirat másik értelmében -
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azokat, amelyek Zsigmond személyére vonatkoznak. Ez utóbbi vonatkozások már a kö
zépkori értelemben vett világkrónika jellegnek felelnek meg, s Windecke nem elégszik 
meg a birodalmi vonatkozású események bemutatásával, hanem kiegészíti azokat a kor 
más fontos eseményeivel is. A bécsi kódexben található összesen 374 illusztráció többsé
ge ennek az illusztrált világkrónika-jellegnek felel meg; igen nagy részük a császári hata
lom gyakorlására vonatkozó reprezentatív kép: koronázás, a választófejedelmekkel közös 
aktusok, tanácskozások, bírói cselekmények, hűbéri eskütételek ábrázolásai. A középkori 
illusztrált krónikák módjára valamennyit a szöveg tagolására is szolgáló, képcímként 
szolgáló rubrikák nevezik meg.7 Ezek, ha nem csak szövegtagoló címek, az általában az 
egész verso-oldalakat elfoglaló képek fölött helyezkednek el; a szemközti recto-
oldalakon található szövegeket is vörös iniciálék indítják. 

Álljanak itt egyelőre csak a magyarországi történelmi vonatkozású képek; azok, 
amelyek a magyar történelmi ábrázolási hagyomány több mint egy évszázadnyi hézagá
nak kitöltésére alkalmasak. Megjegyzendő: a dolog természeténél fogva alig dönthető el, 
vajon az egyes képek a „világtörténelmi" vagy a magyarországi történelmi keretbe illesz
kednek-e (Windeckének, illetve az illusztrátornak erről alkotott véleményét azonban 
meglehetős pontossággal tükrözi a címerhasználat, amely különben is az illusztrációk 
egyik vezérlő szempontja.) Az első illusztráció (II. f. 20v) IV. Károly császár örökségé
nek felosztását ábrázolja, a következő Zsigmondnak a brandenburgi őrgrófságba való 
bevezetését (III. f. 21v). Ezeket követik Windecke önéletrajzának illusztrációi; közéjük 
illeszkednek Magyarországra érkezésének és a római királlyá választott Zsigmondhoz 
való csatlakozásának képei. A magyarországi események ábrázolásai a szubjektív elbe
szélés meglehetősen önkényes időrendjébe illeszkednek. Kezdetben, különösen a 
Windecke által előzményekként előadott események, önálló tömböt alkotnak, utóbb - a 
lengyel király és a Német Lovagrend viszályára vonatkozó jelenetekben (mint az azokra 
vonatkozó szövegekben is) - keverednek a század második évtizedében és végén történ
tek. A későbbi, magyarországi helyszíneken játszódó történések a világtörténelem, a bi
rodalmi és a csehországi politika eseményei között, epizódszerűen jelennek meg: 

VII.: Zsigmond Morvaország ellen készül, amikor római királlyá választásának 
hírét veszi (Budán 1412-ben); 

VIII.: Jodok őrgróf halála Morvaországban (1412) - Windecke itt, a képhez tartozó 
fejezet szövegében számol be pozsonyi küldetéséről és ottani fogságáról. A 
következő fejezetben (IX. illusztráció: fogadtatása Berlinben a brandenburgi 
őrgróf által; a szövegben: kalandjai 1415 elejéig, amikor visszatért a Rajna
vidékre) a Zsigmond itáliai hadjáratának és királykoronázási útjának idején 
vele történteket sorolja fel, majd régebbi magyarországi eseményeket idéz fel; 

X.: Csodajel. Budán, mise közben ledőlt a Nagyboldogasszony-templom tornya 
(1384); 

XI.: Kis Károly megöletése (1385); 
XII.: Zsigmond magyar királlyá koronázása (1387); 

Ezek - ritkított szedéssel megkülönböztetve - megtalálhatók Altmann, W. kiadásában: Eberhart Wind
eckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Berlin, 1893. 

— 550 — 



XIII.: Zsigmond elfogatása és fogsága („1399" - valójában 1401); 
XVII.: A velenceiek által elűzött fejedelmek Zsigmondot a Velence elleni hadjárat

ra hívják (1412); 
XVIII.: Zsigmond csehországi hadjárata (1403); 
XIX.: „Károly" (László! - M. E.) nápolyi király behívása Magyarországra (1403); 
XX.: Zsigmond boszniai hadjárata (1405); 
XXI.: Zsigmond szerbiai hadjárata (1408); 
XXX.: A Német Lovagrend követei Zsigmond előtt (1410); 
XXXI.: ítéletlevél a lengyel király és a Német Lovagrend ügyében (1410). - A kö

vetkező, részletesen illusztrált rész a lengyel-német lovagrendi vitára és az 
1420-as boroszlói birodalmi gyűlésre vonatkozik. 

XL.: Zsigmond három püspök és három tartományi fejedelem között trónolva 
ítéletet mond a lengyel király és a Német Lovagrend vitájában; 

LXIII. : Zsigmond siklósi fogsága (1401); 
CIX.: Zsigmond visszatér Budára, ahová követek hozzák Vencel király halálhírét 

(1419); 
CLV.: Borbála királyné elűzése (1419); 
CXCIV.: Zsigmond és Branda Castiglione kardinális Budára vezeti a dán királyt 

(1423); 
CXCV.: A birodalmi jelvények Budára vitele (1423); 
CIC: A bizánci császár fogadása (1424); 
CC: „Niclaus Schallaga" várának lerombolása; 
CCI.: A budai Szent Zsigmond-káptalan alapítása; 
CCXX.: Budai úrnapi körmenet a bizánci császár részvételével (1424). 

Természetesen, naivitás lenne valamiféle „történeti hitelt" elvárni ezektől az ábrázolá
soktól, melyek minden tekintetben beilleszkednek a kódex illusztráció-sorozatába: kevés, 
nagy, az előadott történetnek megfelelően gesztikuláló alakkal előadott kompozíciók, 
amelyekben fontos szerepet játszanak a ruhák, a jelvények és a - rendszerint az alakok 
feje fölött alkalmazott - azonosító címerek. Portréhüségről nem beszélhetünk, Zsigmond 
vonásai azonban megfelelnek általános, a konstanzi zsinat táján megszilárdult ikonográ
fiájának. Nem mutat különösebb topográfiai érdeklődést a helyszínek ábrázolása sem: a 
baldachinszerű architektúrák belső teret, az épületcsoportok várost, falat, kaput jeleznek. 
A budai Nagyboldogasszony-templom (X.) oromzatos templomépület huszártoronnyal, 
leomló tornya ugyan kerek, ám helye megfelel a délnyugati torony helyzetének. Az ün
nepélyes jelenetek bemutatása különösképpen sematikus, kisebb-nagyobb változtatások
kal nagy számban fordulnak elő ilyeneket ábrázoló képek a megfelelő szöveghelyekhez 
illesztve. Zsigmond római császárkoronázásának képe (CCCX.) éppúgy a felségpecsé
tekhez hasonló maiestas-képek variánsa, mint a magyar királyi koronázásé (XII.), a vise
letekre, a mellékalakokra és a jelvényekre azonban nagy gondot fordított az illusztrátor. 
Az említett sémát követi Zsigmond znaimi halálának és trónon ülve történt felravatalozá-
sának ábrázolása (CCCLXVII); az egyetlen, amiben a rajzoló - a szituációnak megfele-
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3. kép. 

XI. : Kis Károly megöletése 

lően - eltért a császári felségpecséteken megszokott maiestas-képtöl, csupán a lehunyt 
szemek hangsúlyozása. Többször - és mindig nagy hangsúllyal - tér vissza a császár és a 
választófejedelmek hivatalosnak mondható reprezentációs képtípusa: ilyen a baseli zsinat 
ábrázolása is (CCCXXX.). 

Ebben az értelemben - s a történelmi illusztráció autenticitására vonatkozó ilyen, nem 
csak rá érvényes megszorítással - illeszkedik a bécsi Windecke-kézirat abba a sorba, 
amelyet a Képes Krónika illusztráció-sorozatától számíthatunk. 

A Képes Krónika mindenki számára fogalom, aki a középkori magyar történelemmel 
foglalkozik. Egyedülálló jelentősége abban rejlik, hogy - mint elnevezése is hűen tükrözi 
- illusztrált krónika, kéziratos kódexként az egyetlen, amely a középkorból ránk maradt. 
Ezért aztán képei mindenütt szerepelnek, ahol történelmünk szereplőinek, eseményeinek 
felidézésére, vagy akár csak régies hangulat keltésére van szükség. A Krónika képeit, 
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4. kép. 

XII. : Zsigmond magyar 

királlyá koronázása 

(1387). 
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melyek a középkori uralkodóknak, a különböző fegyverzet- és viselettípusoknak, címe
reknek és zászlóknak, az élet apró részleteinek ábrázolásai, iskolakönyvekben és szak
munkákban egyaránt fellelhetjük. Ezért találkozunk velük gyakran múzeumokban is, ahol 
segítik a szemlélőket abban, hogy fogalmat alkothassanak az összefüggéseiket vesztett 
tárgyak és töredékek eredeti értelméről. E jól ismert képek - esetleg régi zenei aláfestés
sel - hol ünnepségek hangulatát hivatottak emelni, hol könyvek, lemezek borítóit teszik 
vonzóvá, vagy más árucikkeket reklámoznak. 1964 óta, több kiadásban is, bárki színes 
hasonmásban tanulmányozhatja a becses és eredetiben csak ritkán látható kódexet. 

A Képes Krónika leghíresebb középkori kódexünk; nagy népszerűsége már-már túlzás 
is, olykor bizony visszaélünk vele. Mindenekelőtt azért lett népszerű, mert látszólag töké
letesen kielégíti a képes történelemmel kapcsolatos igényeinket. A történelmi művek képi 
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5. kép. 

XXX. : A Német Lovagrend kö
vetei Zsigmond előtt (1410). 

illusztrációitól különböző tanulságokat várunk el, s a XX. században ahhoz vagyunk 
szokva, hogy igényeinket mozgó, de legalábbis álló képek elégítik ki.8 

A Krónikába 1358 táján festett illusztráció-sorozat szerkesztésének egyik fontos 
szempontja a jelentős történelmi személyiségek portrésorozatának megalkotása volt. A 
Nagy Lajos-kori szerkesztők szempontjainak megfelelően e portrésorozat Attila királlyal 
indul, tartalmazza a honfoglaló magyarok fejedelmeinek képeit, s Károly Róbertig ábrá
zolja a királyokat. Rajtuk kívül azonban helyet kapnak az arisztokrácia ősei: a honfoglaló 
vezéreken kívül az idegen eredetű nemzetségek ősatyái is. A portré egy személyiség 
egyéni, mással össze nem téveszthetően ábrázolt képe. Ennek a követelménynek a Képes 

A Krónika illusztrációinak szerepéről a történeti illusztrációk keltette „hamis szemléletesség" létrejötté
ben és a történeti ábrázolások forrásértékének általános kérdéseiről 1. már Vayer Lajos: A történeti művek il
lusztrálása. Kny., Szentpétery-Emlékkönyv. Budapest, 1938. 
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6. kép. 

CXCV.: A birodalmi jelvények 

Krónika portréi részben meg is felelnek, ám nem az arcvonások, hanem mindenekelőtt a 
címfeliratok, a címerek és a jelvények gondoskodnak az ábrázolt személyek azonosításá
ról. A bemutatni kívánt személyek képei körülbelül megfelelnek ismert életkoruknak, bé
kés vagy harcias természetüknek, de a hangsúly inkább rangjukon van: hadvezéri szolgá
latukon, hercegi, fejedelmi rangjukon, vagy királyi méltóságukon; hiszen a középkori 
felfogás szerint mindenekelőtt ebben foglalható össze érdemük és jelentőségük. Vala
mennyien úgy jelennek meg, mintha a Nagy Lajos-kori festő és szemlélő kortársai lettek 
volna: fegyverzetük, ruházatuk épp azért előkelő, mert e kor legelőkelőbb ruházatát vise
lik; s vélhetően azok is a XIV. században keletiesnek elismert jelleget mutatják, akiket 
(mint Attila király hunjait, vagy a honfoglaló magyarokat) keleties viselettel, vagy köny-
nyűlovas fegyverzetben ábrázoltak. A „történeti hűség" követelménye helyett tehát az 
aktualitás elve érvényesül. Ugyanez nyomja rá a bélyegét az eseményábrázolásokra is: 
nem csak az anakronisztikus ruházat és fegyverzet árulkodik arról, hogy egy XIV. száza-
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7. kép. 

CCCV.: Zsigmond császárrá 
koronázása. 

di ember fáradozott három, vagy még több évszázad előtt történt események megelevení-
tésén, hanem az is, ahogyan ismert képi formulákkal segített magán a párbeszédek, a 
(kétszeri) honfoglalást megjelenítő bevonulás-képek, csatajelenetek előadásában. Hiszen 
csak a szövegre és az általa ismert, hasonló tárgyú képekre volt utalva. E két forrást 
kombinálva újszerű élményt tudott kelteni, a képek látványa fokozta a szöveg megjelení
tő erejét. Ezzel olyan hatást ért el, amire addig bizonyára nem volt példa a magyar törté
nelmi irodalomban. Az illusztrált krónikák külföldön is ebben az időben voltak terjedő
ben (leghíresebb példájuk a Les Grandes Chroniques de France képsorozata), s nyilván 
ilyen mintaképek nyomán kezdtek munkába a Képes Krónika szerkesztői is. Bizonyos, 
hogy a munkában a szöveg írója is részt vett, aki ugyanis piros míniummal írott címeket 
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8. kép. 

CCCXXX.: Zsigmond Basel
ben a választófejedelmek kö
zött. 
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(rubrikákat) alkalmazott a szöveg tagolására, s e címsorok alkotják egyben a képek felira
tait is.9 

A Képes Krónika illusztráció-sorozatának kapcsán ismertetett eljárás visszássága, 
mindenekelőtt önkényessége a jelek szerint nem nagyon zavarta a középkori olvasót, aki 
elsősorban díszes könyvet igényelt, s emellett részben támaszt keresett a fontos szöveg
helyek megtalálásához, részben pedig fantáziája számára. Sémákban gondolkodott, s a 
sematikus ábrázolások meg is erősítették gondolkodása formuláinak érvényességében. 
Csak így magyarázható a magyar történelmi illusztráció további sorsa. 

Az 1486-ban Thuróczi János által különböző részekből összeszerkesztett krónika két, 
immár nyomtatott kiadást is megért. Thuróczi János krónikaszövege részben ugyanaz, 

9 Az értelmezéshez és szerteágazó irodalmához 1. Marosi Ernő: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 
14-15. századi Magyarországon. Budapest, 1995. 31. skk. o. 
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amit a Képes Krónika is tartalmaz, a szöveget azonban különböző forrásokból kiegészí
tette az Anjou-kor végéig és Zsigmond király korának kezdetétől Mátyás koráig folytatta 
a maga történelmi elbeszélésével. A krónika brünni kiadásához olyan fametszetes illuszt
rációk készültek, amelyek különösen az ülő, fenségesen trónoló királyábrázolások sorára 
fordítottak gondot. Ezek részben éppúgy a Képes Krónika XIV. századi illusztrációs ha
gyományát folytatják, mint a honfoglalást ábrázoló fametszet. A brünni kiadást, úgy lát
szik^ nem ítélték eléggé sikerültnek, mert még ugyanabban az évben elkészült az 
augsburgi kiadás fametszetsorozata, melyben immár a kor későgótikus művészete értel
mében, modern stílusban fogalmazták át a brünni kiadás királyportréit. A csatajelenetek
hez néhány, igen mozgalmas fametszet-dúc készült, melyeket aztán többször is minden 
habozás nélkül lenyomtattak, ahol a szöveg alkalmat adott rá. A középkori magyar törté
nelem képi hagyományának legfontosabb forrása a Thuróczi-krónika két kiadása lett, 
mindenekelőtt az augsburgi kiadás; egészen a XIX. századig rajta alapult minden további 
történelmi illusztráció- és portrésorozat. A szinte szenzációs változást a Képes Krónika 
illusztrációinak felfedezése és reprodukciókban való elterjedése jelentette.10 

A Windecke munkájának 1443-ban, szerzője halála után egy évvel elkészült bécsi, 
illusztrált példányában található számos kép a magyar történelem Képes Krónikát követő 
képi hagyományának is legjelentősebb mennyiségű része, időben is folytatása. Művészet
történeti és könyvtörténeti tekintetben átmeneti jellegű alkotás: a luxuskivitelben illumi
nait XIV. századi pergamenkódex és a XV. század végi fametszetes ősnyomtatvány kö
zött foglal helyet. Anyaga papír, írása nem a Képes Krónika egyenletes, könnyen 
olvasható könyvírásához hasonló, hanem gyakorlottabb olvasót feltételező folyóírás. Ké
pei látszólag ugyanazon tollal és tintával készült vonalrajzok, amellyel a szöveget is ír
ták. A rajzot áttetsző vízfestékkel készített lavírozás színezi és eleveníti meg (úgy, mint a 
későbbi fametszetes könyvek, köztük a Thuróczi-krónika egyes példányaiban is). Min
denesetre ezek a színezett rajzok nem a kódex lapjaira, vagy iniciáléiba komponált, zárt 
és autonóm képek, hanem kifejezetten ábrák, amelyeket az íráshoz hasonlóan a papír fe
hér felülete hordoz. Olcsóbb és célratörőbb (ám a maguk nemében nem alacsonyabb ren
dű, vázlatszerűségükben is nagy gyakorlottságot követelő) technika termékei, amelyek 
éppen kivitelezésük egyszerűbb módja révén nagy számban készülhettek, s egyben a szö
veg és kép megváltozott viszonyáról, a képszerkesztés szorosabb szövegkapcsolatáról ta
núskodnak. Ennek, a képes történelmi kéziratokkal kapcsolatos, a XV. század elején új
szerű igénynek különösen a Felső-Raj na-vidék műhelyei feleltek meg; e tájról származik 
a bécsi Windecke-kézirat is. 

Ennek az újfajta kódextípusnak az emlékanyagában gyakran főszereplő Zsigmond, hi
szen római királysága és császársága, a XV. század első évtizedeiben, a konstanzi zsinat
tól a huszita háborúkig játszott szerepe egybeesett e könyvtípus népszerűségének csúcs-

V. ö. Varjú Elemér: A Thuróczi-krónika kiadásai és a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában őrzött 
példányai. Magyar Könyvszemle X (1902) 362-402. o.; Hubay, Ilona: Die illustrierte Chronik des Johannes 
von Thurócz. Gutenberg-Jahrbuch 1962., 390-399. o. A történelmi illusztráció hagyományának folytonosságá
ról: Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században. Budapest, 1973. és - elsősorban a portréiko
nográfia tekintetében - A középkori magyar királyok arcképei. Kiállítási katalógus, írta Basics Beatrix, 
Galaxies Géza, Marosi Ernő, Wehli Tünde. Székesfehérvár, 1996. 
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pontjával. Nagy példányszámban, manufaktúra-szerűén előállított könyvtípusról van szó, 
melynek nem egy darabja esetében közvetlenül következett be az átállás a nyomtatásra.11 

Zsigmond személyével és működése leghíresebb eseménysorozatával, a konstanzi zsi
nattal kapcsolatban történeti munkák12 illusztrálásában egy másik illusztrált krónika is 
igen híressé és kedveltté vált. Ezt a zsinat után nem sokkal a konstanzi Ulrich Richental 
állította össze, abban a reményben, hogy az egyházszakadást megszüntető, a Húsz János 
máglyahalálához vezető, sokak által látogatott, sok birodalmi ügy elintézéséhez vezető 
konstanzi zsinat eseményeit megörökítő munka kapós lesz. Richental munkája riportsze
rű beszámolót ad az eseményekről; jellemző, hogy még a nagyúri részvevők szállásaira 
kifüggesztett címereket is gondosan összegyűjtötte, hogy ábrázolásuk helyes legyen.13 Az 
elveszett őspéldány 1420 táján készült, arra és további elveszett mintaképekre mennek 
vissza azok a kivétel nélkül az 1460-as- 1470-es évekből való kéziratok, amelyeknek 
száma nem kevesebb, mint hét. Az illusztrált történet tehát még Zsigmond halála után 
egy emberöltővel is töretlen népszerűségnek örvendett, olyannyira, hogy kiadása a 
könyvnyomtatás kezdetekor is jövedelmező vállalkozásnak bizonyult. Az első nyomtatott 
kiadás 1483-ban, Augsburgban jelent meg és még két, XVI. századi kiadása követte.14 

A Richental-krónika visszatérő képei ceremóniák ábrázolásai: ünnepélyes bevonulá
sok, ünnepi misék, a zsinat ülései, ítélethirdetések és hűbéri eskütételek, beiktatási jelene
tek, a római király és a választófejedelmek, pápák és kardinálisok portréi jelentik a fő 
témát, olykor hadi és más események is. Nem is annyira a riportszerűség, túlnyomórészt 
inkább az uralkodói reprezentáció körébe tartozó jelenetek ünnepélyessége és egyhangú
sága dominál; a hangsúly a viseletek, a jelvények és a címerek, a sajátosságok ábrázolá
sán van. A Richental-krónika őrizte meg például az óbudai egyetem címerének ábrázolá
sát, s nevezetesek azok a jelenetek is, amelyek a király magyar kíséretének sajátos 
öltözetét ábrázolják. Elterjedt a magyar történeti művek illusztrációi között az a jelenet, 
amelyen - egy adományozási jelenet keretében - magyar alattvalók adják át a földesurat 
megillető termékeket a királynak (Aulendorf-kódex, New York, Public Library). A 
Richental-krónika illusztrációi messzemenő tematikai és típusbeli rokonságot mutatnak a 
bécsi Windecke-kódex általános, világtörténeti illusztrációanyagával. 

Van még egy, a Felső-Rajna vidéken nagy létszámú műhelyekkel dolgozó kiadók üz
leti vállalkozásában népszerűvé vált papírkódex-csoport, amely ugyancsak jelentős 
Zsigmond király története szempontjából is: ez az 1470-ben, régebbi forrás alapján, 
Benedikt Tschachtlan berni polgár átlal írott krónika, amelyben fontos szerepet játszanak 
a Zsigmond ellen fellázadt, majd Konstanzból megszökött Frigyes osztrák herceg elleni 

V. ö. Stamm, Lieselotte E.: Buchmalerei in Serie: Zur Frühgeschichte der Vervielfältigungskunst. 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 40 (1983) 128-135. 0. 

" Köztük: Horváth Henrik: Zsigmond király és kora. Budapest, 1937. 
A krónikák e funkciójára 1. Bertényi Iván: A Képes Krónika mint címeres könyv és mint heraldikai for

rás. Századok 129 (1995), 1053-1061. o. 
V. ö. Elisabeth von Gleichenstein: Ulrich Richental beszámolója a konstanzi zsinatról a ránk maradt 

kéziratokban. In: Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. I. Tanulmányok. Budapest, 1987. 130. skk. 
o., irodalommal. 
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háború eseményei. Ugyanott, ugyanazon években a Felső-Rajna-vidékről érkezett 
Diebold Schilling vállalkozott a hivatalos illusztrált svájci krónika kidolgozására.15 

A Thuróczi-krónika e kéziratos „népkönyvek" folytatóinak első generációjához tar
tozik, mint ahogyan a bécsi Windecke-kézirat is. Papírkézirat, folyó írással írva, akvarel-
lel színezett tollrajz-illusztrációkkal, amelyeken a címerek éppoly fontos szerepet játsza
nak, mint a Richental-krónika ábráiban. Az elbeszélést igen elevenen, kifejezően rajzolt 
jelenetek kísérik; a képeken nem a személyek és a helyszínek pontos visszaadása domi
nál, hanem a szemléletesség. A ceremóniákra, államjogi jelentőségű aktusokra az illuszt
rátor itt is nagy gondot fordított. 

A Windecke-féle Zsigmond-életrajz illusztrációi nem csak a magyar történelem képi 
forrásai. Hézagpótló jelentősége abban áll, hogy az illusztrált krónikának azt a fejlődési 
fokát képviseli, amely a Képes Krónika és a Thuróczi-krónika között feltételezhető; az 
illusztrált könyv szélesebb körű, polgári olvasókra is számító elterjedésének emléke. 
Még azt sem tudhatjuk, volt-e belőle Magyarországon is, még kevésbé, hogy vajon ezt a 
köztes fázist képviselte-e hasonló (és hasonló korú) kézirat a magyar krónikahagyo
mányban. Ugyancsak tisztázatlan (fel sem vetődött), vajon a Thuróczi-krónika illusztrá
cióinak a Képes Krónika alapján megmagyarázhatatlan újításai kapcsolatba hozhatók-e a 
XV. század elejének tollrajzos papírkódexeivel? 

1987-ben, az akkori Zsigmond-évforduló és emlékkiállítás kapcsán szóba is került a 
bécsi Windecke-illusztrációk kiadása, de az utóbb - talán épp a nagy terjedelem miatt -
lekerült a napirendről. Remélhetőleg nem véglegesen. 

15 Áttekintésül: Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. II. Katalógus. Budapest, 1987. 42. skk. o., 
Zs. 28-31. sz. 
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ENGEL PAL 

A TÖRÖK-MAGYAR HÁBORÚK ELSŐ ÉVEI 

1389-1392 

A kezdeti török-magyar összecsapások történetéről az egyetlen alapos és kellően rész
letes tanulmányt egy szerb tudósnak, Valjan A. Trpkovičnak köszönhetjük.1 írása az ak
kor (1959-ben) elérhető teljes forrásanyag ismeretében készült, szerzője birtokában volt 
mindama ismereteknek és technikai fogásoknak, amik az effajta stúdiumokhoz szükségel
tetnek, emellett rendkívül jó ítélőképességgel is meg volt áldva. Utólag, több ismeret 
birtokában elmondható, hogy a probléma részleteit csaknem mindig sikerrel oldotta meg, 
és eredményeihez lényeges pontokon ma sem lehet sokat hozzátenni. 

Három dolog indokolja mégis, hogy a kérdést újból elővegyük. Az egyik, és talán a 
legfontosabb, hogy Trpkovič eredményei - mint általában a délszláv történészekéi - Ma
gyarországon nem váltak ismertté.2 A másik, hogy ismereteink négy évtized alatt valame
lyest kibővültek: egyfelől van néhány levéltári adat, amely azóta került napvilágra, más
felől sokkal többet tudunk a történeti topográfiáról is. (Trpkovič még nem ismerhette 
például olyan fontos helyek fekvését, mint Érdsomlyó vagy Nagyeng.) Végül talán a 
legfontosabb: a szerb szerzőnek nem volt módja tájékozódni a magyar kancellária sajátos 
gyakorlatában. Vizsgálódását, igen helyesen, Zsigmond itineráriumának elemzésére ala
pozta, de arról - érthetően - nem volt tudomása, hogy a király egyszerre több pecsétet 
használt, tehát nem minden oklevele kelt tényleges tartózkodási helyén. A Zsigmond tá
vollétében Visegrádon és másutt kiadott oklevelek dátumhelye több esetben megzavarta 
Trpkovič egyébként logikus következtetéseit. 

Egészében véve ideje tehát, hogy megpróbáljuk összegezni, mennyit tudunk a kezdeti 
török-magyar háborúk történetéről. Ebben az írásban az 1392-ig terjedő négy év esemé
nyeit vizsgálom, de megjegyzem, hogy a további időszakok hasonló részletességű elem
zést kívánnak. Az idevágó forrásanyag csaknem kizárólag magyarországi eredetű és le
véltári jellegű. Egyetlen és jóval későbbi elbeszélő kútfőnk, Thuróczy János semmiféle 
említést nem tesz azokról az eseményekről, amelyekről alább szó lesz. Elképzelhető, 
hogy vannak külföldi források, amelyek további információkat rejtenek róluk, e források 
áttekintése azon-ban eddig elmaradt, és én sem vállalkozhattam rá. Az azonban nem va
lószínű, hogy sokkal többet árulnának el az eseményekről, mint amit a hazai levéltárak 
anyagából kideríthetünk. 

Az események kronológiájának, mint említettük, elsőrendű és csaknem egyedüli for
rása a királyi itinerárium. Zsigmondét nemrég egy német munkacsoport állította össze, 

1 Valjan A. Trpkovič: Srpski-ugarski sukobi do 1402 (a továbbiakban: Trpkovic). lstoriski Glasnik 1959. 
1-2. sz., 90-121. o. 

" A magyarországi ismeretek rövid áttekintése Szakály, Ferenc: Phases of Turco-Hungarian Warfare 
Before the Battle of Mohács. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 33. (1979) 72-74. o. Ala
pos bibliográfiájából nem hiányzik Trpkovic tanulmánya sem. 
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előmunkálatként Jörg K. Hoensch tavaly megjelent kitűnő Zsigmond-monográfiájához.3 

Az alapos munka csak kevés kiigazításra szorul,4 de tovább pontosítható publikálatlan 
adatokkal. Magukról a hadieseményekről, szokás szerint, elsősorban azok a királyi ado
mánylevelek tájékoztatnak, amelyek az adományos érdemeit ismertetik. A résztvevők 
egy csoportját szintén ezekből az oklevelekből ismerjük meg, de fontos források rájuk 
nézve a királyi oklevelek kancelláriai jegyzetei is. (Az a személy, akinek relációjára kelt 
az oklevél, természetesen jelen volt annak kiállításakor.) 

Eltekintve az 1375. évi havasalföldi hadjárattól, ahol magyar seregek már alkalmilag 
szembe kerültek az oszmánokkal,5 a török-magyar küzdelmek évszázados sorozata az 
1389. júniusi rigómezei csata után kezdődött. Az ütközet eredményeképp Szerbia a 
szultán vazallusává vált,6 így a magyar királyság szomszédos lett az oszmán birodalom
mal. Ettől a pillanattól fogva a török kérdés nem került le többé a magyar politika napi
rendjéről egészen a királyság bukásáig. Zsigmond és bárói az első pillanattól fogva fel
ismerték a helyzet súlyosságát. Mutatja ezt, hogy az uralkodó szinte azonnal reagált az 
eseményekre, és 1389 és 1392 között minden évben személyesen szállt hadba. E négy 
hadjáratáról általánosságban tesz említést egy későbbi királyi oklevél, amely Garai Mik
lós nádor és öccse, János 1386-1404 között szerzett érdemeit számlálja elő. Ebben olvas
suk, hogy a király a rigómezei csata (1389) és a dobori hadjárat (1394) között négy ízben 
vonult személyesen Szerbiába „az említett törökök és rácok arcátlanságának szétzúzásá
ra".7 Ugyanezt mondja el, csak más szavakkal, Zsigmond 1408. évi adománylevele is.8 

Mint megtudjuk, e hadjáratokban Garai, akkor macsói bán, mindannyiszor részt vett 
bandériuma élén. Érdekes, hogy bár mindkét forrás régóta ismert volt, a négy hadjárat 
közül a magyar hadtörténet csak a két jelentősebbet, az 1389. és 1392. évit regisztrálta.9 

Az 1389. évi hadjárat 

Az első, 1389 őszi hadjárat hivatalosan még nem a török birodalom, hanem a „szent 
korona ellen lázadó" szerbek ellen irányult, bizonyára azért, mert a magyar vezetésnek 

Itinerár König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368-1437. Unter Mitarbeit von Thomas Kees, 
Ulrich Nieß und Petra Roscheck, hrsg. von Jörg K. Hoensch. Warendorf, 1995. 

Dátumhibáinak legfőbb forrása az, hogy túlzott alaposságból Fejér György okmánytárát is kicédulázták, 
jóllehet annak dokumentumait Mályusz Elemér, mint tudjuk, a saját okmánytárában kivétel nélkül regisztrálta, 
és hibáikat kiigazította. így többször előfordul, hogy ugyanaz a dokumentum helyes és helytelen dátummal is 
megtalálható az itineráriumban. Emellett néhol téves a helynevek azonosítása. 

Kumorovitz L. Bernát: I. Lajos királyunk 1375. évi havasalföldi hadjárata és „török" háborúja. Századok 
117. (1983)919-979. o. 

6 Trpkovié 100-102. o. Jól megalapozott véleménye szerint 1389 végén vagy 1390 elején. 
1406: „Nosque personaliter ad conterendum ipsorum Turcorum et Rascensium proterviam vicibus 

quadriduanis in dictum regnum Rascie accessissemus" - Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I-VIII. 
k. Győr, Budapest, 1865-1891. (a továbbiakban: H) VII. 436. o. 

Ebben: „adversus Turcorum et Rasciensium ... malignam conspirationem vicibus quatuor continuatis," -
Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. I-XI. k. Budae, 1829-1844. (a to
vábbiakban: F) X/4. 666. o. 

9 Wertner Mór: Magyar hadjáratok a XIV-ik században. Századok 39. (1905) 448-449. o.; Szakály: i. m. 
74. o.; Trpkovié azonban felfigyelt a két adat fontosságára (109. o.). 
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még nem sikerült világos képet kapnia Szerbia tényleges státusáról.10 Nincs is semmi 
nyoma, hogy a harcok során török-magyar összeütközésre került volna sor. A feladatot 
azonban magyar részről nem becsülték alá, és igen jelentős haderőt vontak össze. A há
rom Kanizsai-testvér két bandériumával {cum birds eorum vexillis) vett benne részt,11 va
gyis az esztergomi érseki és a tárnokmesteri bandériummal, jelen volt továbbá a bárók 
közül Lackfi István nádor,12 Garai Miklós macsói bán,13 Jolsvai Leusták udvarmester14 és 
Perényi Miklós pohárnokmester,15 nyilván ők is bandériumaik élén. Ebből az sejthető, 
hogy a főpapi és bárói zászlóaljak többségét mozgósították.16 Az előkelők közül Kórógyi 
István kevei és krassói,17 Szécsényi Frank zólyomi és honti ispán,18 Sárói László csóka
kői várnagy,19 Újlaki Bertalan20 és Kusalyi Jakcs István21 - a főkincstartó öccse - részvé
teléről tudunk, Bebek Ferenc királynői ajtónállómesterét is feltételezhetjük.22 Minden bi
zonnyal ott volt, mint máskor is, a királyi és királynéi aula zöme, tagjai közül azonban 
csak Dobó Domokos23 és Nagymihályi János24 királynői udvari lovagok, valamint 

1389. dec. 2.: „contra Rascianos, sacre nostre corone rebelles" - Pesty Frigyes: Krassó vármegye törté
nete. II-IV. k. Budapest, 1882-1884. (a továbbiakban: Krassó) III. 192. o. A hadjáratól Trpkovié 96-100. o., 
aki azonban Nagy Lajos hódító balkáni politikájának folytatását látja benne. 

1397: F X/2. 442.; 1401: ugyanígy; Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I-II. k. Sopron, 
1889-1891. (A továbbiakban: Sopron vm.) I. 542. 

" Relator, szept. 15.: Varjú Elemér - hányi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbei i losonczi Bánffy 
család történetéhez. MI. k. Budapest, 1908-1928. (a továbbiakban: Bánffy) I. 420. Az ő familiárisa lehetett 
Kallói István fia István, akinek szerbiai érdemeit Zsigmond 1390. márc. 31-én jutalmazta: Thallóczy Lajos -
Áldásy Antal: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. Budapest, 1907. (a to
vábbiakban: Szerbia) 24. 

1 L. fent, 6-7. sz. jegyzet. Az ő embere lehetett Monoszlói Csupor Tamás (Mályusz Elemér: Zsigmondkori 
oklevéltár. I-II. k. Budapest, 1951-1958. [a továbbiakban: ZsO] I. 1192), ha igaz, hogy korábban apjának 
familiárisa volt (Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I-II. Budapest, 1996. II. 54. o.). 

Relator, nov. 8.: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (a továbbiakban: DF) 
285855.; F X/l. 515.; nov. 23.: ZsO I. 1265.; dec. 7.: uo. 1282. Kíséretéből jelen volt Gersei Pető György 
(ZsO I. 1263., v. ö. Engel: i. m. II. 194. o.) és Szeretvai Ramocsa Péter (ZsO I. 1203-4., 1271., v. ö. Engel: i. 
m. II. 201. o) . 

Kíséretében ott volt familiárisa, Semsei László (ZsO I. 1265., v. ö. Engel: i. m. II. 212. o). Perényi 
részvételét a király 1392. júl. 12-i adománylevele is említi, amellyel az 1390-ben adott Érsomlyó várért cseré
be a pataki uradalmat adta neki, Krassó III. 220. Mivel ebben az áll, hogy a hadjárat „in anno iam elapso" tör
tént, az érdemek felsorolását az 1390. évi oklevélből vették át, bizonyára szó szerint. 

16 Úgy látszik távol volt Knol Péter erdélyi és Hédervári János győri püspök (v. ö. ZsO I. 1285-6.), bár 
bandériumaikat természetesen ők is elküldhették. 

17 Részvételére több adat utal: 1389. szept. 15.: ZsO I. 1148.; nov. 8.: F X/l. 515., v. ö. ZsO I. 1191.; nov. 
9.: ZsO I. 1193.; nov. 12.: Magyar Országos Levéltár, Mohács előtti gyűjtemény (a továbbiakban: Dl.) 7530.; 
1390: Szerbia 24. 

Zsigmond 1389. dec. 2-i adománylevele tesz róla említést: Ortvay Tivadar: Temesvármegye és 
temesvár város története. IV. k. Pozsony, 1896. (a továbbiakban: Temes) 181. 

Relator, dec. 2.: ZsO I. 1275. Részvételéről az 1390. aug. 14-i adománylevél is szól: Antonius Fekete-
Nagy - Ladislaus Makkai: Documenta históriám Valachorum in Hungária illustrantia. Budapest, 1941. (a to
vábbiakban: Doc. Val.) 394. 

2 Adományt kap, nov. 23.: ZsO I. 1266. 
21 Relator, nov. 9.: ZsO I. 1193. 
"" Relator, dec. 2.: Krassó III. 192. Helyettese, Szini István (v. Ö. Engel: i. m. II. 232. o.) dec. l-jén ado

mányban részesült nem részletezett érdemeiért, ZsO I. 1272. 
23 Relator, dec. 1.: ZsO I. 1271., 1387-91 királynéi udvari lovag (Engel: i. m. II. 62. o.). 
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Perényi Péter udvari familiáris25 és Kanizsai István udvari ifjú26 jelenlétéről maradt adat. 
Más résztvevők esetében nem dönthető el, milyen címen voltak jelen.27 A hadműveletek 
irányítását a király, főkapitányi {capitaneus generalis) címmel, Losonci István egykori 
szörényi bánra bízta, aki előzőleg múlhatatlan érdemeket szerzett a nápolyi párt leveré
sében, és most a saját költségén vonult hadba.28 

Zsigmond szeptember 12-e körül indult el Budáról. 15-én Tolnán, 19-én Mohácson, 
21-én a Dráva révjénél29 találjuk. Útját bizonyára egyenesen Szerbiának vette, és a jelek 
szerint több hetet töltött el két hegyivár, a mai Kragujevactól nyugatra ill. délre, a Grúza 
völgyébe eső Borač és Čestin ostromával. Végül mindkettőt sikerült bevennie.30 Boračot 
a szerb őrség november 8-án adta fel, a király pedig Gyulaházi Péterre, Kórógyi István 
kevei ispán familiárisára bízta, aki korábban Horváti János szolgálatában állt, és azzal a 
feltétellel kapott most kegyelmet, hogy híven fog szolgálni a vár védelmében.31 Más 
tárgyban is több oklevelet adott ki Zsigmond 8-a és 1 l-e között, ami a harcok befejező
désére mutat. 

A hadjárat célpontjai világosan mutatják, hogy a macsói bánság Száván túli részének 
akkoriban magyar kézen kellett lennie (l. a mellékelt térképet, 576. o.), ezt azonban más 
forrásból is tudjuk. A bánsághoz tartozó Bitva, Kölpény és Nándorfehérvár várakról is
meretes, hogy 1386 tavaszán a Horvátiaktól Zsigmond párthíveinek kezére kerültek32 és 
azidőtájt nyilván Garai Miklós bán kormányozta őket. Utólag értesülünk arról is, hogy 
Horváti János nyomban a rigómezei csata után elfoglalta Belin kerületet, de Garai hama
rosan - még Zsigmond novemberi hadjárata előtt - kiszorította onnan.33 Szintén Garai 

- Adományt kap, dec. 7.: ZsO I. 1282.; érdemei Borač ostrománál 1390.: Nagy Gyula: A nagymihályi és 
sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. l-II. k. Budapest, 1887-1889. (a továbbiakban: Sztáray) I. 490. Királyi 
(valójában királynői) udvari lovag (Engel: i. m. II. 173. o.). 

25 Érdemei, dec. 6.: ZsO I. 1280., udvari familiáris 1389-91 (Engel: i. m. II. 190. o.). 
26 Kanizsai testvéreivel együtt voltjelen, 1397: F X/2. 442. 1390-ben udvari ifjú (Engel: i. m. II. 122. o.), 

tehát bizonyára az aula tagjaként vett részt a harcokban. 
" Palotai Cibak László pallosjog-adományban részesül Borač ostromában való részvételéért, nov. 10.: A 

körösszegi és adorjáni gróf Csáky család története. I. k. Budapest, 1919. (a továbbiakban: Csáky) I. 163. 
- Szept. 15.: saját költségén, Bánffy I. 420.; nov. 6.: „nunc capitaneus presentis exercitus regni Hungarie 

generalis ... in regno Rasscie." Borač vár alatt „más bárókkal és nagyszámú nemessel együtt" hoz ítéletet egy 
perben, ZsO I. 1190.; részvételét említi Zsigmond 1390. évi oklevele is, Bánffy I. 431. 

29 „in portu Draue" DF 220078. 
Hosszú és kemény ostromukról (diutius fortiter expugnando) és bevételükről szólnak Zsigmondnak a 

Kanizsaiak javára szóló oklevelei: F X/2. 442., Sopron vm. I. 542., továbbá Csáky I. 163., F X/l. 525., Szerbia 
24., Doc. Val. 394. V. ö. Trpkovié 97. o. Fekvésükre újabban Dinié, Mihajlo: Srpske zemlje u srednjem veku. 
Istorijsko-geografske studije. Beograd, 1978. 56. o. Borač várat a magyar szakirodalomban általában összeke
verik a tőle igen távol fekvő Braničevóval (pl. ZsO I. 1191.), Csánki Dezső pedig tévedésből felvette „Borcz" 
néven a Valkó megyei várak közé (Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. Budapest, 
1894.269.0.). 

„in custodia et conservatione castri nostri Boroch, quod a dictis Rascianis ad presens recepimus" F X/l. 
515., v.o. ZsO I. 1191. 

32 1388: F X/l. 415. Bitva várra Dinié: i. m. 48. o. 
1397 [1389-re]: „Johanne bano districtum regni nostri Belyn pro se ipso usurpare machinando Nicolaus 

[de Gara] undam Zaue ex nostra regio edicto transfretando ... Belyn nostris ditioni et dominio reintegravit" 
DF 286192; 1406: „districtus nostras de Beleen et de Macho" visszafoglalták a Garaiak, elbeszélve az 1389-
92. évi hadjáratok előtt, H VII. 436. A Belin nevet véleményem szerint tévesen hozzák kapcsolatba a Debrc 
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tarthatta a kezén az ún. Dettosföldét, amely Debrc (Debrecen), Nepričava és Belastena 
várakat foglalta magában. Ezt a hatalmas területet 1392-ben mint a sajátját adta át a ki
rálynak, cserébe a kőszegi és cseszneki uradalmakért.34 Lehet, hogy már apja szerezte, de 
az is elképzelhető, hogy Zsigmondtól kapta jutalmul, talán éppen 1389. évi sikereiért. 
Ezek a hatalmi viszonyok mindenesetre érthetővé teszik, hogy a király 1389 őszén béké
ben haladt át a bánságon és az azon túl fekvő szerbiai várakat vette célba. 

Elfoglalásukkal nem fejeződött be a hadjárat. November 12-én a király „Nekudim vár 
közelében" volt táborban,35 23-án is Kruševactól északra, a Lomnica folyónál táborozott, 
csak december l-jén találjuk Temesvárott.36 Noha ellenállásba nem ütközött,37 további 
sikerek nem születtek: minden későbbi oklevél csak az említett két vár bevételéről szól. 

Török betörések (1390-92) 

Hónapokon belül kiderült, hogy Szerbia számára a rigómezei vereség török fennható
ságot jelent. A magyar forrásokban ettől kezdve törökök és szerbek együtt szerepelnek 
ellenségként egészen az 1402. évi ankarai csatáig. 

1389 volt az első eset, hogy a magyar király olyan szerb területet vett birtokba, amely 
a bánság határán túl feküdt, amit nyilván azzal magyarázhatunk, hogy a magyar vezetés 
tudatában volt a helyzet rendkívüli veszélyességének.38 A következmények igazolták ezt 
a megítélést, mert már 1390 elején sor került a törökök és szerbek első közös magyaror
szági betörésére, amelyet a következő években több is követett. 

Zsigmond 1390. augusztus 14-én kelt oklevelével Sárói László temesi ispánnak ado
mányozta a világosvári uradalmat jutalmul, amiért ellentámadásával sikerült egy fenyege
tő betörést elhárítania.39 Sárói, miután ispáni tisztjét elfoglalta, megneszelte egy szerb
török készülődés hírét, mire Szerbiába, a braničevói kerületbe (in districtu dicti regni 
Rasscie Broncho) nyomult, és ott Vitovnica váron innen (eis castrum Vytiniche) szétverte 

melletti Beljin faluval (Dinié: i. m. 47. o.). Sokkal valószínűbb, hogy a Drinától nyugatra eső mai Bijeljina és 
vidéke értendő, 1. a térképet, 000. o. 

34 1392: H VII. 428. Ezek fekvésére - Belastenáé vitatott - Dinié: i. m. 48-49. o.; Radonié, Jovan: 
Sporazum u Táti i srpsko-ugarski odnosi od XIII-XVI veka. Glas Srpske Kraljevske Akademije 198. (Beograd, 
1941.) 187. o. 

Adomány Kórógyi István javára „in descensu nostri exercitus campestri prope Nicodem" az ugyanekkor 
kelt iktatóparancsban „prope castrum Nicodem" Dl 7530. A vár Belgrádtól délkeletre, Smederevska Palanka 
helyén feküdt: Dinié: i. m. 56. o. 

„in regno Rascie in descensu nostro penes fluvium Lownicha" ZsO I. 1265. Trpkovié 98-99. o. nyilván 
helytálló elemzése szerint a Lomnickí Potok értendő, a Dulenska Réka baloldali mellékvize. Ez utóbbi 
Varvarintól északra torkollik balról a Moravába. 

37 A két vár eleste után „in ... aliis nostris felicibus processibus in terra Rascie" dec. 2.: Ternes 181. Meg
jegyzendő, hogy Zsigmondnak egy adománylevele már nov. 21-én - tehát szerbiai tartózkodása idején -
Kévén kelt (ZsO I. 1263.), amiből Trpkovié 98-99. o. a hadjárat megszakítására következtetett. Szerintem va
lószínűbb, hogy az oklevél nem a királyi titkos pecsét, hanem a Kévére előreküldött nagypecsét alatt kelt. 
(Mivel csak tartalmi átírásban maradt fenn, meggyőződni erről nincs módunk.) 

38 Zsigmond egyik oklevele ugyan a várak „visszaszerzéséről" (recuperatio et reoptentio) beszél (Doc. Val. 
395.), de ezt aligha kell úgy értenünk, hogy korábban is magyar kézen voltak. Inkább úgy, hogy birtokosuk, 
Lázár kenéz korábban magyar vazallusnak számított. 

39 Doc. Val. 394-397. V. ö. Trpkovié 101. o. 
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az ellenséget. Öt zászlót zsákmányolt, amelyeket elküldött megszemlélésre a királynak 
Zólyomba, majd a királynőnek Budára. A haditettet nem egyedül vitte végbe, hanem más 
vitézekkel és előkelőkkel együtt, akiket a király a végek védelmére küldött.40 Ezek egyike 
kétségtelenül a szomszédos báró, Perényi Miklós szörényi bán volt. Zsigmond 1392. évi 
oklevele szerint, amikor a törökök Szerbiába törtek és azt fosztogatták, Perényi benyo
mult oda, legyőzte őket és elvette néhány zászlajukat, amelyeket elküldött a királynak.41 

Nyilvánvalóan ugyanarról a rajtaütésről van szó, mint amelyet Sárói hőstetteként ismer
tünk meg, az időpontja pedig 1390 júliusára tehető, mert Zsigmond akkor (június 23-
július 25.) tartózkodott Zólyomban. 

Az oklevélből kitűnik, hogy a diadalt megelőzően már voltak idegen betörések, ame
lyek sikerrel jártak. Dagályos körmondatok ecsetelik, minő fosztogatásoknak és véron-
tásnak volt kitéve „Macsó, Szerem, Krassó és Temes kerületek illetve megyék" lakossága 
ismételten {vicibus sedule replicatis) a szerbek és törökök részéről, mígnem újabb pró
bálkozásuknak Sáróiék győzelme elejét vette. Feltehetően e támadások egyikét említi 
Zsigmondnak az az oklevele, amelyet 1390. nov. 22-én Losonci István macsói bán részé
re állított ki. „Ebben az évben" - olvassuk -, amikor a bán seregével Csütörtökhely falu 
közelében, a Száva szigetén táborozott (cum suis descensum ... fecit) bánsága védelmé
ben, a „hűtlen" Kazta fia László fia Demeter törökökkel és rácokkal együtt rajtaütött. A 
támadást visszaverték, utána pedig Losonci a mondott szigeten egy faerődöt (bastitam 
ligneam) emelt a végek oltalmára.42 Csütörtökhely Maróttói (a mai Morovičtól) délnyu
gatra, a Száva közelében feküdt,43 ennek a támadásnak a célpontja tehát Valkó megye 
volt, amelyet a tágabb értelemben vett Szerémséghez számítottak. Mivel Losonci 1390 
májusában lett macsói bán,44 a betörési kísérlet azt követően történt. Kazta fia (László 
fia) Demeter feltehetően a Horváti-párt egyik, Szerbiába menekült tagja volt. Amennyi
ben ugyanarról a betöréssorozatról van szó, mint amelyet a Sáróinak szóló oklevél sejtet, 
úgy az időpontja nagyjából júniusra tehető. 

Ezek a betörések még valószínűleg nem jártak katasztrofális következményekkel. An
nál inkább azok, amelyekre a következő években került sor. Pontosan datálni nem igen 
tudjuk őket, de egy-két szórványadat fenntartotta az emléküket. 

Két nagyobb akcióról ad hírt Maróti János érdemeinek 1403. évi elbeszélése.45 Esze
rint, midőn a törökök nagy sereggel Szerem megyébe törtek, Maróti Nagyolasz városnál 
(eis civitatem Nogolaz) csatába bocsátkozott velük, amikor is testvére, Dénes fogságba 
esett. Majd amikor a törökök másodszor is (vice iteratd) Szerem megyébe nyomultak, 
Maróti Nagyeng városnál (penes civitatem Nogengh) ismét megütközött velük. Megem-

„cum nonnullis nostris fídis militibus et proceribus pro tuitione et custodia confiniorum ... per nos 
deputatis." 

41 1392: Krassó III. 220. 
" „in quadam insula Zaue prope villám Cheturtukhel" Bánffy I. 431. 

1780/82. térk.: Csetvertkovistye. Heller, Georg - Nehring, Karl: Comitatus Sirmiensis. München, 
1973. 36. o. Csütörtökhely néven 1338: Anjoukori okmánytár. (Szerk.: Nagy Imre, Tasnádi Nagy Gyula) I-
VII. k. Budapest, 1878-1920. (a továbbiakban: A) III. 536-8.; 1503: DF 276738-9.; Trpkovič 102. o. egy má
sik, szintén Valkó megyei Csütörtökhellyel azonosítja, ez azonban a Szávától távol, Komletinci mellett feküdt 
és a vérvár-ataki uradalomhoz tartozott. 

44 Engel: i. m. I. 28. 
45 Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest, 1938. (a továbbiakban: Gyula)4. 
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lékezik minderről Zsigmond 1392. augusztus 24-i oklevele is, de összevonja a két ese
ményt.46 Maróti, mint olvassuk, „korábban" (pridem) megsebesült a törökökkel Nagyeng-
nél vívott csatában, egyik testvére pedig fogságba esett. 

Nagyeng város igen jelentékeny hely volt, az 1330-as években három plébániával. A 
marchiai föesperességben feküdt, tehát Valkó megyéhez számított, és 1280-ban valóban 
Valkó megyei helynek mondták.47 Az említett betöréskor fordul elő utoljára, minden bi
zonnyal akkor pusztult el. Fekvése sok fejtörést okozott a kutatóknak, de a szerémi szan
dzsák 1570 körüli defterében megtalálható Vengince néven, akkor persze már csak falu
ként. A defterből megtudjuk, hogy határos volt Büyük Remete faluval, amely a mai 
Čalma mellett, vagy helyén állt és a közelében volt a Kuveždin melletti Sveti Sava kolos
tor. Ennek alapján Kuveždin és Calma közé, a mai Divoš területére helyezhető.48 

Azt, hogy mikor történtek a mondott ütközetek, nem tudni biztosan. A „pridem" 
megjelölés inkább távolabbi, mint közeli eseményre szokott utalni, ezért talán 1391-re 
gondolhatunk. Akkorra teszi a ferences rendi hagyomány a szerémségi kolostorok: 
Szávaszentdemeter, Szentemé, Nagyolasz és Eng pusztulását. Mivel forrásunk világosan 
két török betörésről szól, a nagyolaszi „csata" korábban, talán 1390-ben történt.49 Nehe
zebb eldönteni, milyen minőségében keveredett a harcokba Maróti. Természetesen nem 
vezérként, arra akkor még sem vagyona, sem társadalmi helyzete nem képesítette. Az el
beszélés csak annyit mond, hogy jelen volt ama két csatában, amelyet az ellenséggel 
vívtak. Udvari lovagként azonban csak 1393-tól van róla adat, és fogalmunk sincs róla, 
kinek a szolgálatában állt előzőleg. 

Ezzel szemben világosan egy 1392. évi betörést említ az az oklevél, amely az év júli
us 12-én Kükéi Somrákos javára kelt.50 Az oklevél szerint Zsigmond neki adta kárpótlá
sul a macsói bánságban fekvő Padina birtokot, mivel szerémségi jószágait „az elmúlt na
pokban" (hiis proximis diebus) a törökök elpusztították. A betörés 1392 tavaszán 
történhetett, egyik - vagy egyedüli - színhelye pedig a Martinci és Morovič közti vidék 
volt, mert a Zsámboki-rokonsághoz tartozó Somrákos (azaz Smaragdus) birtokai arrafelé 
terültek el. 

Valamelyik akkori támadás során, 1391-ben, vagy az alább tárgyalandó nagy 1392. 
éviben hurcolhatták rabságba a Temes megyei Egerszegről (a mai Iersegről) Himfi Be
nedek Margit nevű leánygyermekét is. 1405-ben bukkant rá rokona, Marcali Miklós 
Kréta szigetén egy velencei úr házában, és 1408-ban sikerült hazahoznia leányaival 
együtt. A leányok még kiskorúak voltak, vagyis születésük az 1390-es évekre tehető.51 

40 ZsO 1.2605. 
47 Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. I-XII. k. Pest, Budapest, 1861-1874. (a továbbiakban: W) IX. 

265. 
48 McGowan, Bruce W.: Sirem sancagi mufassal tahrir defteri. Ankara, 1983. 105, 196. Az itt Vant'inica 

alakban vokalizált török név helyesen Vengincének olvasandó. 
49 A kolostorokra Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 171 l-ig. I. Buda

pest, 1922. 161., 204., 270., 279. o. A betörés időpontját illetően ugyanerre a bizonytalan következtetésre ju
tott Trpkovič 108-109. o. is, ő azonban tévesen ide vonta azokat az 1399. évi adatokat is, amelyek Perényi 
Péter macsói bánságának idejére (1397-1398) vonatkoznak. 

50 Szerbia 32., v. ö. ZsO I. 2565. 
51 ZsO II. 6407. A levélíró Francesco Bernardi „mint saját leányait venné őket gondjába", tehát nyilván 

még férjhez nem adható gyermekekről volt szó, nem pártában maradt felnőttekről. 
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Kumorovitz L. Bernát az asszony elrablását 1375-re datálta és kapcsolatba hozta az 
akkori, általa rekonstruált havasalföldi török-magyar összeütközéssel. Ahhoz, hogy elmé
lete megálljon, fel kellett tennie, hogy az elrabolt leányt még harminc év múlva is keres
ték, noha ez egyáltalán nem hangzik hihetően. (Az asszony gyermekeinek életkorával, 
ami szintén feltevése ellen szólt volna, nem foglalkozott.) Látszólag beleillett a kombi
nációba, hogy Himfi Benedek 1376-ban szentföldi zarándoklatra ment, hiszen fel lehetett 
tenni, hogy valójában leánya keresésére indult. (Azonban Lackfi István vajda is éppen 
ugyanakkor rejtélyes módon évekre eltűnik a szemünk elől. Talán valószínűbb, hogy ő 
ment zarándoklatra, Himfi pedig, aki szoros kapcsolatban volt vele, elkísérte.) 

A hipotézist Kumorovitz egy levéllel vélte alátámasztani, amely egy meg nem neve
zett évben, Tamás apostol napja előtti hétfőn kelt Egerszegen. Himfi Benedek volt bán 
feleségét értesíti benne „embere", Himfi Lőrinc, hogy ne hagyja el a kolostorát, és ne 
menjen oda, mert „az egymással harcoló seregek (exercitus unus contra alium) mindent 
elpusztítottak", házai és kúriája pusztán állnak, és „ily téli időben" {in tali hora) nem is 
tudja a jobbágyokkal rendbehozatni.52 A levél nyilvánvalóan két szemben álló sereg dú-
lásairól szól, de éppoly nyilvánvaló, hogy nem törökökről és magyarokról, különben a 
keresztény levélíró aligha választotta volna ezt a fogalmazást. Kézenfekvő viszont az 
írást az 1386-1387. évi belháború eseményeihez kapcsolni, ráadásul a dátum is a lehető 
legtökéletesebben megfelel ennek. Zsigmond 1386. augusztus 22-én Budán nevezte ki 
temesi ispánná a Losonci-testvéreket,53 akik azt követően épp a Temesközben vívták az 
első kemény harcot a Durazzói-párt élén álló Horváti-testvérekkel. Előbb Lászlót verték 
meg Temesvárnál, majd János bánt Berekszó környékén, kiszorították őket az ország
részből és elfoglalták a kezükön levő királyi várakat, melyek között Temesvár, Becse, 
Érsomlyó, Zsidóvár, Sebes és Miháld van megnevezve, amiből látszik, hogy a háború az 
egész Temesközre kiterjedt. A zsákmányolt hadijelvényeket Zsigmondnak - akkor még 
őrgrófnak - küldték el Budára. Ennek legkésőbb 1386 végén kellett történnie, mert 
Zsigmond 1387. január 10-én már Kaproncán volt.54 Akkor indult a szlavóniai hadjárat, 
amelyben Losonci László kezdettől főszerepet játszott.55 Ennek alapján a vázolt 
temesközi események egyértelműen 1386. szeptember eleje és december vége közé kel
tezhetek. Nyilvánvalóan akkor, 1386. december 17-én, azaz a harcok végeztével kelt 
Himfi Lőrinc levele Egerszegen, és célja az volt, hogy úrnőjét tájékoztassa a kialakult 
helyzetről. Az „egymással harcoló seregek" kitétel ebben az összefüggésben pontosan a 
helyére kerül. Himfinét ugyan „Benedek volt bán feleségének (consors)" címezi, akad 
azonban példa rá, hogy a feleség szót özvegyre is alkalmazták. Özvegy volta mellett szól, 
hogy a levél szerint zárdában élt. Kumorovitz szerint egy környékbeli kolostorról van 
szó, ahova a pusztítások elől menekült. Minthogy azonban a szokásos lakhelye Döbrönte 

52 Kumorovitz: i. m. 977. o. A kelethely azonban „Persed" helyett „Egersed". További értelemzavaró hi
bák: „nequivinus" = „nequimus"; „tarnen vestros non, sed cum nostris" = „tarnen vére" stb.; „vestri jobagiones 
petunt vos" = „... petunt nos"; „vnelitis" = „velitis"; „Hec (?) magister" = „homo vester". Kumorovitz a szö
veget úgy értette, hogy „a jobbágyoknak - ilyen körülmények között - nem lehet parancsolni" (923. o.). Az 
„in tali hora" kitétel azonban egyértelműen az évszakra és az időjárásra utal. 

A Budán kelt kinevezés: Krassó III. 164. 
Tadeusz Smičiklas: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae. II-XVIII. k. Zagreb, 

1904-1990. (a továbbiakban: SmiC.) XVII. 46. 
55 Krassó III. 166-168. 
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volt, kézenfekvőbb egy ottani kolostorra - Vásárhelyre, vagy Veszprémvölgyre - gon
dolni, ahová férje halála után költözött. 

Kumorovitz merész kombinációja különben eleve tárgytalan, mert a szerzőt magát is 
csak érthetetlen tájékozatlanság késztette rá: úgy tudta, hogy a Temesközben 1416-ban 
volt először török portya.56 Nehéz felfogni, de tény: a kiváló tudósnak nem volt tudomása 
sem Milleker Bódog idevágó tanulmányáról,57 sem a Temesen túli pálos kolostorok -
köztük az Egerszeghez közeli Gatály - 1393-ra keltezett pusztulásáról,58 sem azokról a 
kiadott oklevelekről, amelyek az 1390 és 1396 közötti törökdúlásokról szólnak. 

Az 1390. évi hadjárat 

A következő hadjáratot minden bizonnyal a délvidéki helyzet romlása váltotta ki. Ha 
nem lett volna pusztító betörés, talán több is, aligha került volna rá sor, hiszen Sárói és 
Perényi alig valamivel korábban arattak fényes győzelmet szerb területen, Zsigmondnak 
pedig lett volna más dolga is. így azonban a helyzet ismét szükségessé tette személyes 
jelenlétét. A mozgósítás ezúttal szerényebb keretek között maradt. Bebek Imre országbí
rón kívül59 csak a délvidéki bárók és ispánok: Garai Miklós volt60 és Losonci István ak
kori macsói bán,61 Perényi Miklós szörényi bán,62 Kórógyi István krassói63 és Treutel 
Miklós pozsegai ispán64 jelenlétéről tudunk, van viszont rá adatunk, hogy Kanizsai Mik
lós tárnokmester otthon maradt.65 Az aula feltehetően elkísérte a királyt, közte Betleni 
Gergely,66 talán Csaholyi Sebestyén, Szántói Petőfi János, Bátori Szaniszló, Rozsályi 
Kun Lukács udvari lovagok is,67 végül Kanizsai István.68 

A hadjáratot már tavasszal elhatározták, mert a nádor Szt. György nyolcadán királyi 
parancsra pereket halasztott Mihály nyolcadára a „Szerbia elleni jelen hadjárat" miatt.69 

Kumorovitz: i. m. 943. o.: „az 1375. évi háború folyamán Temes és Krassó megye déli részeiben (!) ... 
török csapatok is betörtek, amit - ebben a térségben - csak 1416-ban, illetőleg 1418-ban ismételtek meg." 

Milleker Bódog: A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejé
ben és Kéve és Krassó vármegyék megszűnése, 1393-1439. Temesvár, 1914. 

„Diabolus ... per saevissimos Turcos quamplura ordinis nostri monasteria videlicet ... ultra fluvium 
Themes duo claustra Boldoghew et Gâtai... fecit desolari et exterminari" - Documenta artis Paulinorum. I-III. 
k. Budapest, 1975-1976. (a továbbiakban: DAP) I. 20. 

59 Relator, dec. 5.:ZsOI. 1780. 
L. a 6-7. sz. jegyzetet. 

61 „in proximo nostro exercitu ... contra Rascianos" Bánffy I. 431 ; Zsigmonddal végig együtt van, Körös
szeg várat kapja, ZsO I. 1714-5., 1758. 

" Érsomlyót és a pataki uradalmat kapja, ZsO I. 1674., 1755. 
"Relator, dec. 5.: ZsO I. 1781. 
64 Relator, nov. 19.: ZsO I. 1752. 
65 Birtokán, Barbacson (Sopron m.) keltez, nov. 6.: ZsO I. 1738. 
66 ZsO I. 1673. 
6 Személyükre Engel: i. m. II. 25., 47., 137., 194. o. Zsigmond Pacsintán döntőbírának jelöli őket, dec. 

5.: ZsO I. 1780. Történetesen négy udvari lovagról van szó, ami arra mutat, hogy jelen voltak. 
68 Relator, dec. 4.: ZsO I. 1779. 

Császlóci László „in presentem exercitum versus regnum Rasseye motum" vonul, máj. 8: Dl 52683., v. 
ö. Szerbia 26., említés. Az 1390. évi hadjáratról Trpkovič 105. o. 
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Hasonló perhalasztások később is voltak, így Szt. Jakabkor,70 szeptemberben,71 sőt no
vemberben is.72 Zsigmond azonban csak szeptember elején kerekedett fel Budáról,73 kö
rülbelül egy héttel előbb, mint 1389-ben. Ezúttal Nagyváradon (szeptember 10-13.),74 

Temesváron (szeptember 21-26.) és a Kéve megyei Olnason (szeptember 28-29.) át vo
nult délre. Egy darabig Mária királynő is követte férjét, és szeptember l-jén Hlyén (Bihar 
m.) halasztatta el Töttös László pereit, aki saját állítása szerint Jelen hadjáratunkra in
dul".75 A hadi készülődésről Perényi Miklós bán augusztus 31-én Kévén kelt levele is 
tájékoztat: tudatja Remetei Himfi Istvánnal, hogy Kisasszony napkor (szeptember 8-án) 
„a szerbiai részekre készül átkelni", és arra kérte, hogy mielőbb menjen hozzá 
„valamennyi időre való élelemmel".76 Úgy látszik, eredetileg a király is a kevei réven át 
kívánt Szerbiába jutni, mivel az útját Budáról nem Mohácsnak, hanem Temesvárnak 
vette. Valami okból azonban megváltoztatta a tervét, és Olnason át, azaz nyilván a 
Szerémségen keresztül vonult oda. Összesen vagy hat hetet töltött a Száván túl, de viselt 
dolgairól nem tudunk egyebet, mint hogy november 3-án a Rudniktól északnyugatra eső 
Ostrovica vár közelében táborozott.77 November 19-én keltezett ismét Szávaszent
demeteren, onnan Németi (Nijemci, november 22.), Ivánkaszentgyörgy (Ivankovo, no
vember 26.) és Pacsinta (Pačetin, december 4-5.) érintésével indult el hazafelé a budai 
úton. 

Mivel Ostrovica az 1389. évi hódítások és a macsói bánság közé ékelődött, nem lehe
tetlen, hogy a vállalkozás annak a várnak a megszerzését célozta. Akár így volt azonban, 
akár másképp, annyi biztos, hogy eredményt nem hozott. Egyetlen adománylevél sem 
maradt fenn, amelyben ottani hadi érdemekről volna szó, és az egyetlen forrás - a Garai-
oklevél -, amely egyáltalán említést tesz a hadjáratról, mély hallgatással siklik át a részle
tek felett. Ezt mással, mint kudarccal, nem magyarázhatjuk. 

A hadjárat azonban nem ért véget. A király valami okból félbeszakította útját és úgy 
látszik, hogy a telet valahol a déli végeken töltötte. Több mint egy hónap múlva, 1391. 
január 11-én találkozunk vele ismét, akkor Temesváron tartózkodott, ahonnan februárban 
Erdélybe vonult. A rejtélyt, hogy mivel töltötte közben az idejét, és hogyan került 

1391: Vezsenyi László királynéi udvari lovag pereit királyi parancsra [1390] Jakab nyolcadáról halasz
tották el „későbbi nyolcadra" hadbavonulása miatt, de Mária óhajára végül mégsem ment el, F X/l. 663., v. ö. 
ZsOI. 1869. 

71 Szeretvai Ramocsa Péter pereit Zsigmond Temesvárról halasztatja el, szept. 23: Dl 52695., Szerbia 26., 
említés. 

72 Nádori halasztás Szeretvai Ramocsa Péter és társai részére, nov. 4: Dl 52699.; 7-én Szeretvai László részére, 
Dl 52707.; 5-én országbírói halasztás Lónyai István és Ferenc részére, Dl 52702. Említésük Szerbia 26., 30. 

3 l-jén még Budán keltez a titkos pecséttel, „commissio propria" alatt DF 233989. 
74 10-én: DF 253481.; 13-án: Kumorovitz L. Bernát: Budapest történetének okleveles emlékei. III. k. 

(1382-1439) Budapest, 1987. (a továbbiakban: BTOE) III. 101. sz. 
„in presentem nostrum exercitum asserat se profecturum" - A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család 

idősb ágának okmánytára. I-XII. k. Pest, Budapest, 1871-1931. (a továbbiakban: Zichy) IV. 463., v. ö. ZsO I. 
1647. 

6 Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye története. I-III- k. Budapest, 1877-1878. (a to
vábbiakban: Pesty: Szörény) III. 12. A levélnek nincs évszáma, de Perényi szörényi bánsága idején, tehát 
1390-ben vagy 1391-ben kelt. A fenti összefüggésben az 1390. évi keltezés a valószínűbb, így datálta Mályusz 
(ZsO I. 1646.) és Trpkovié 101. o. is. 

Fekvésére Dinié: i. m. 56. o. 
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Pacsintárói Temesvárra, egy 1399. évi oklevél segít megvilágítani. Abban Perényi Péter 
legelső érdemeként azt olvassuk, hogy megsebesült a fején, amikor a király a törökök ál
tal elfoglalt Galambóc várat „személyesen ostromolta".78 Nos, nagyjából 1390 decembe
re az egyetlen időpont, amikor ez az ostrom beilleszthető Zsigmond itineráriumába. Egy
ben magyarázatot kapunk arra is, miért fordult vissza a budai útról: az ostromot, mint az 
oklevél sejteti, az váltotta ki, hogy a törökök elfoglalták a várat. A király tehát, ez a leg
valószínűbb, útban hazafelé értesült Galambóc elestéről. Nyomban visszafordult hát, 
odasietett és megkísérelte visszafoglalni, ami aligha sikerült, különben többet hallanánk 
az eseményről, érthető viszont, hogy a király útja onnan miért Temesvárra és nem Budára 
vezetett.79 

Az 1391. évi hadjárat 

Rendkívül kevés biztosat tudunk az 1391. évi hadjáratról. A mozgósítás szerény lehe
tett, még a szokott perhalasztásokra sem került sor és csak két aktív báró, Kanizsai Mik
lós tárnokmester80 és Bebek Detre szlavón bán,81 valamint Garai Miklós volt bán82 rész
vételéről hallunk. A biztos távollevők között volt Bebek országbíró, aki a liptói registrum 
összeállításával volt elfoglalva.83 

Zsigmond augusztus 15-e körül kerekedett fel Budáról. Úticélja, mint utóbb kitűnik, 
ismételten Szerbia volt és Szekcsőn (augusztus 21.) át az eszéki utat követte, de azután 
egy jókora vargabetűt tett Pozsegavárra (szeptember 1-6.). Ott volt a Bosznia elleni ex
pedíciók kiinduló pontja, de a bosnyák és magyar uralkodók szokott találkahelye is, ezért 
elképzelhető, hogy ezúttal diplomáciai tárgyalásra került sor. Nem lehetetlen, hogy 
Zsigmond valami fegyverszünet-félét kötött az új bosnyák királlyal, Dabišával, hogy a 
szerbiai harcok idejére biztosítsa a hátát. Előzőleg, májusban, bizonyára Tvrtko király 
halálhírére, meghirdetett ugyan egy Bosznia elleni inváziót,84 de attól nagyon hamar el
állt. A háborús tervek helyébe tárgyalások léptek, és tudunk róla, hogy Nagymihályi Já
nos udvari lovag valamikor 1392 december előtt követségben járt Boszniában.85 Lehet, 
hogy útja az 1391. évi eseményekkel függött össze, vagy azok folyománya lehetett. 

Bármint volt is, Zsigmond nem támadta meg Boszniát. Pozsegavárról azonnal kelet
nek fordult, szeptember 19-én Nagyengen volt, 28-án pedig Szávaszentdemeteren. Ahe-

„castrum nostrum Galambocz ... per ipsos Turcos potenter occupatum ... personaliter obsederamus" 
Szerbia 40. Ugyanígy elbeszélve 1411: F X/5. 163. 

9 Uruc török krónikája is említ a 792. évnél (1389. dec.-1390. dec.) egy török hadjáratot Galambóc és 
Szerbia ellen. Trpkovié 119. o. ennek alapján szintén 1390-re (vagy 1391-re) datálta Galambóc török kézre 
jutását, hangsúlyozva, hogy a törökök a jelek szerint nem a szerbektől, hanem a magyaroktól foglalták el. 

80 Relator, okt. 25.: Smič. XVII. 395., ZsO I. 2257. 
81 Relator, okt. 10.: ZsO I. 2242. 
" L. a 6-7. sz.jegyzetet. 

83 Szept. 5-én Szentén (Nógrád m.) keltez, ZsO I. 2202., ezután Liptóban, ZsO I. 2209. stb. Az 1391. évi 
hadjáratról Trpkovié 109-110. o. 

17-án perhalasztás a Bárcaiaknak, mivel „ad instantem nostrum exercitum versus Boznam" készülnek, 
ZsO I. 2046. 

85 Sztáray 1.518. 
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lyett azonban, hogy átkelt volna a Száván, még október 10-én is a közelben, Redneknél 
(a mai Vrdniknél) táborozott. 25-én, amikor a Száva valamelyik, „Zymanď'-inak neve
zett révjénél volt, „Boszniában és Szerbiában" szerzett érdemekért adott jutalmat,86 ami 
arra mutat, hogy ő, vagy serege egy része előzőleg átkelt a folyón. Még két-három hétig 
időzhetett a végeken, mert csak november 30-ától találjuk ismét Budán. Harcairól 
semmiféle visszaemlékezés nem maradt és az említetten kívül más jutalomról nem tu
dunk. 

Az itinerárium adatai egyértelműen arra mutatnak, hogy a harcok, szemben az előző 
évekkel, ezúttal főleg a Szerémségben folytak. Zsigmond hihetőleg ellenséges sereggel 
került szembe, ezért nem állt módjában, hogy szerb területre hatoljon, vagy csak igen 
rövid időre. Nem hessenthető el a gyanú, hogy ez a betörés okozta a Szerémség első álta
lános pusztulását, és ekkor folyt le az a Nagyeng melletti ütközet, amely Maróti János 
érdemei felsorolásában szerepel. Ebben az esetben a csatát a királyi sereg vívta a törö
kökkel, és Maróti mint az aula tagja vett részt benne. A források hallgatásából ítélve 
aligha született fényes magyar győzelem, bár súlyos vereségnek sincs nyoma. 

A királyi sereg jelentős része vélhetően nem is volt jelen. Van rá adat, hogy mialatt 
Zsigmond a Szerémségben harcolt, Perényi Miklós szörényi bán a sereg másik részével a 
Temesközben tartózkodott.87 Feladata valószínűleg a tartományát fenyegető betörés el
hárítása volt, és egy adatból ítélve ennek dicsőséggel meg is felelt. 1399-ben megtudjuk, 
hogy midőn a törökök Erdsomlyó kerületét (districtus) megtámadták, Perényi Péter - ak
koriban udvari familiáris - szembeszállt velük, vezéreiktől zászlót vett el és sok foglyot 
kiszabadított.88 Mármost 1391. november 30-án Zsigmond Budán, nem tudni miért, gaz
dag adományban részesítette Perényit és nővérét, Szomszédvári Tót Miklós udvari lovag 
feleségét, az oklevél relátora pedig Perényi Miklós bán volt.89 Csábító feltételezni, hogy a 
jutalmat Perényi Péter azért a hőstettéért kapta, amelyről az 1399. évi oklevél szól, és azt 
rokona, Miklós bán oldalán hajtotta végre. Kevéssel utóbb, december végén más udvari 
lovagok is hozzá hasonlóan jelentős birtokadományokat kaptak, szintén anélkül, hogy az 
okát ismernénk. Szécsi János, Dobó Domokos, Szécsi Gál, Kun Lukács, Betleni Gergely 
nevével találkozunk a jutalmazottak között,90 de kétségkívül voltak mások is. Ha Zsig
mond seregében lettek volna, akkor a szokásnak megfelelően a helyszínen, vagy útban 
hazafelé részesültek volna jutalomban. Mivel azonban nem így történt, gyanítható, hogy 
ők is, mint Perényi Péter, Miklós bán oldalán a temesközi harcokban vettek részt, és ez 
volt az, amivel kiérdemelték az uralkodó kegyét. A bán és lovagjai nyilván csak novem
ber végén érkeztek meg a Temesközből, ezért került sor ennyire későn a jutalomosztásra. 

Napi kelet nélkül, ZsO I. 2257. Pontos keltét elárulja egy másik, datált oklevél, amelyben mind a 
relator, mind a kedvezményezettek ugyanazok, Smič. XVII. 395. Trpkovič 110. o., nem ismervén ez utóbbi 
oklevelet, vitatta a másiknak október végi keltezését. „Zymand"-ot, helyesen, ő is megkülönbözteti Zimonytól, 
amelynek egykorú magyar neve Zemplén volt, és találomra a Bosut torkolatvidékére helyezi. 

87 Kévén keltez, okt. 22.: ZsO I. 2253. 
88 Szerbia 40. Ugyanígy, Galambóc ostroma után elbeszélve 1411: F X/5. 163. 
89 ZsO 1.2284. 
90 F X/l. 682., 687.; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Von F. Zimmermann, 

C. Werner, G. Müller, G Gündisch. I-VII. k. Hermannstadt, Bukarest, 1892-1991. (a továbbiakban: ZW) III. 
37.; ZsO 1.2309., 2312. 

— 572 — 



Az 1392. évi hadjárat 

A győzelem mulandónak bizonyult. Kevéssel utóbb, 1392 elején drámai események 
játszódtak le a temesi végeken. Osztrák forrás szerint a törökök „nagy erővel Magyaror
szág ellen jöttek, Buda felé közeledtek, és elpusztították a vidéket. Sok keresztényt rab
ságba hurcoltak."91 Az addig példátlan erejű invázió január-február folyamán történhetett 
és általános megdöbbenést váltott ki. A végeket kormányzó Perényi Miklós bán, az előző 
évi harcok hőse, váratlanul lemondott.92 Érsomlyói uradalmát a sárospatakira cserélte, és 
bár a nyári hadjáratra még elment, utána végleg visszavonult a közügyektől. Még előző 
hivatalát, a pohárnokmesterséget sem foglalta el újból. Pedig nem lett kegyvesztett, hi
szen Zsigmond melegen emlékezett meg vitézségéről hónapokkal később; nem lett to
vábbá sem beteg, sem nyomorék, hiszen később részt vett a nikápolyi hadjáratban és ott 
esett el.93 Visszalépése alighanem a török támadás okozta traumával függött össze. 

A király és tanácsa nyomban összeült Budán, hogy a végek védelméről tárgyaljon,94 a 
következő napokban (március 5-e táján) pedig döntött a hivatalok új elosztásáról. A 
döntésben immár a Bebek-testvérek nyomasztó túlsúlya érvényesült. Imre országbíró 
vette át az erdélyi vajdaságot, míg öccse, Detre, Szlavónia élén maradt. Detre bán egyik 
fia a kalocsai érsekséget, a másik - feltehetően ugyanekkor - a vránai perjelséget kapta 
meg.95 Perényi helyére egyelőre egy névtelen lovag, Gerebenéi Szemere került, aki - úgy 
látszik - szintén a Bebekek embere volt.96 

A pusztító török invázió hatására Zsigmond és tanácsa minden addiginál nagyobb 
szabású ellentámadásra szánta el magát. Kihirdették, hogy a háborúban ezúttal minden 
birtokos köteles részt venni,97 és március 28-án a király már pert halasztatott „a törökök, 
az ellenség és a szakadárok ellen" hamarosan induló hadjárat miatt.98 A diplomáciai elő
készítés jegyében április közepén találkozót eszközölt ki a lengyel határon sógornőjével, 

1 Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. (Hrsg. Joseph Seemüller) Hannover- Leipzig, 1909. 
(Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt 6. tom.). 205. o. 

92 Remetei Himfi István febr. 25-én még az ő szolgálatában volt elfoglalva, v. ö. ZsO I. 2407., Pesty: Szö
rény III. 12. 

93 1392. júl. 12.: Krassó III. 220.; halálára ZsO I. 5339., ZsO II. 4417. 
4 Zsigmond értesíti a bírákat, hogy Remetei Himfi István speciális szolgálatában „in confínibus regni 

Rascie contra Turkos" van elfoglalva. Rajta: „commissio propria ex deliberatione baronum" febr. 25: ZsO I. 
2407. 

95 Imre márc. 2. és 7. között lett vajda (Engel: i. m. I. 9., 13. o.), Bebek Miklóst márc. 10-étől említik ér
sekként, öccsét, Imrét novembertől perjelként (uo. 65., 82. o.). 

96 Márc. 10-14. között említik bánként, Engel: i. m. I. 33. o. Többé nem találkozunk vele, talán még ebben 
az évben meghalt. Mária királynő valamikor 1395 előtt özvegyének és fiainak (Mihály, Miklós) adta Szalacs 
mezővárost, egy itteni vitás földrészbe 1396. júl. 15-én iktatták őket (DF 283978., csonka, Szemere neve nél
kül). Hasonlóképpen Máriától kaphatták másik két birtokukat, Felsőzsolcát (Borsod m.) és Aszalót (Abaúj m.) 
is, mivel előzőleg mindegyik királynéi birtok volt. Mindebből azt következik, hogy Szemere bán igen közel 
állt Máriához, vagy ami még valószínűbb, híveihez, a Bebekekhez. Fiai egyébként hamar elhaltak, és 1407-
ben, az özvegy halála után Zsigmond az egész vagyont a váradi káptalannak adta (F X/4. 613). 

97 Erre május 13-i oklevelében hivatkozik a király, amikor felmentést ad alóla: ZsO I. 2516. A tavasz fo
lyamán más is kapott ilyen felmentést: ZsO I. 2491. 

98 „contra Turkos et emulos ac scismaticos" ZsO I. 2454. A hadjáratról Trpkovič 110-112. o. 
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Hedvig királynővel, bizonyára azért, hogy fegyverszünetet kössön vele." Innen sietett 
Kassán (április 27.) át délre és pár nap múlva, Temesváron (május 3-6.) érte utol a Szer
biába tartó sereget. 

Zsigmondnak sikerült más idegen segítséget is kieszközölnie, elsősorban bátyja, Ven
cel országaiból. A nevezetesebb vendégek közül Bolko sziléziai herceg és Sternberg Al
bert cseh főúr neve ismert.100 Jöttek azonban osztrák urak, köztük Vilmos, Cilii grófja101, 
sőt angol lovagok is sógorától, II. Richárdtól, mégpedig olyan sokan, hogy egy bécsi év
könyv fontosnak tartotta megemlíteni őket.102 A magyar urak bizonyára nagy számban 
voltak jelen, de csak a következők azok, akikről biztosan tudunk: Kanizsai érsek főkan
cellár,103 Lackfi György macsói bán,104 Jolsvai Leusták udvarmester,105 Csetneki György 
asztalnokmester,106 Stibor pozsonyi ispán,107 Perényi Miklós108 és Garai Miklós109 volt 
bán, Bélteki Drág „vajda",110 a lovagok sorából Szomszédvári Tót Miklós,1" Kernecsi 
Miklós"2 és Kükéi Somrákos."3 A hadjárat főkapitánya Sárói László temesi és liptói is
pán lett,"4 akit a király visszatérése után szlavón bánná nevezett ki. Távol maradt a har
coktól Kaplai János országbíró,"5 Bebek Imre erdélyi vajda"6 és Kanizsai Miklós tár
nokmester."7 

A tekintélyes sereg május 6-a után kerekedett fel Temesvárról, 13-án Apácán volt, 28-
án Érsomlyó (Versec) mellett.118 Ezután egy teljes hónapot töltött még a Temesközben, 

Zsigmond ápr. 10-én Diósgyőrött, 24-én Lőcsén volt. Szepességi útját mással, mint lengyel kapcsolatte
remtéssel nem lehet magyarázni. A tárgyalópartner azonban nem lehetett Ulászló király, mert őt 16-án 
Lwówban és 28-án Sanokban találjuk (Gqsiorowski, Antoni: Itinerarium króla Wladyslawa Jagielly 1386-
1434. Warszawa, 1972. 34. o.). 

100 F X/2. 162., 1. a 118. sz. jegyzetet. 
101 1397: F X/2. 419., 1. a következő jegyzetet is. 
102 J392: „Des jar kriegt der von Unngeren mit den haiden, und hülfen im die herren von Enngellannt, der 

von Czili und maniger lanntherr." Wiener Annalen von 1348-1404, in: Österreichische Chronik von den 95 
Herrschaften. (Hrsg. Joseph Seemüller) Hannover - Leipzig, 1909. (Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores. Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt 6. tom) . 236. o. 

103 Temesváron, máj. 2: ZsO I. 2498.; Relator, júl. 11.: Történelmi Tár (TT) 1896. 512. 
104 Relator, júl. 13.: Szerbia 32. 
105 Relator, máj. 13.: ZsO I. 2516. 
106 Temesváron, aug. 13: ZsO I. 2595. 
107 p ^ 2 j£2 Familiarisa, Királyfalvi László jutalmat kap, ZsO I. 2600. 

Győzelme „nuperrime adversus ... Turkos ... in regno Rascie" júl. 12.: Krassó III. 220. 
1 9 Temesváron, aug. 16.: ZsO I. 2598. V. ö. a 6-7. sz.jegyzetekkel. 
110 Relator, júl. 13.: Doc. Val. 429. 
111 Relator, aug. 13.: ZsO I. 2595. Valószínűleg már ekkor udvari lovag, v. ö. Engel: i. m. I. 491. o. 
112 Adományt kap, aug. 14.: ZsO L 2596. 1387-ben udvari lovag {Engel: i. m. II. 128. o). 
113 Adományt kap, júl. 13.: Szerbia 32. 
114 Relator, máj. 3.: ZsO I. 2500.; „capitaneus generalis" jún. 24: uo. 2543. 
115 Birtokán, Kazán (Borsod m.) keltez, aug. 4.: ZsO I. 2583. 
116 Erdélyben, ZsO 1.2505. 
117 Zágrábban bíráskodik, máj. 12: ZsO I. 2514-2515. 

/ " 8 „in descensu nostro prope Ersomlio" - Wenzel Gusztáv: Magyar diplomacziai emlékek az Anjou
korból. I-IH. k. Budapest, 1874-1876. (a továbbiakban: ADE) III. 710., v. ö. ZsO I. 2529. 
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ami azt sejteti, hogy török hadakkal került szembe. Utóbb megtudjuk, hogy maga Bajezid 
szultán várta a magyar királyt és Kéve közelében próbálta meg útját állni.119 Valószínűleg 
ezért szerepel június 11-én a karán(sebes)i, 24-én a Krassó (Karas) folyó melletti120 és 
28-án a gerebenéi tábor királyi dátumhelyként. Június 25-én azonban az előhad már a 
Dunánál volt,121 hamarosan sikerült kierőszakolnia az átkelést is, és Zsigmond július 9-
étől augusztus 6-áig a folyó túlsó oldalán, a „braničevói kerületben", „a Moraván innen" 
keltezte okleveleit. A szultán, mindegyre kitérve az összecsapás elől, visszavonult. A 
magyar király egy darabig Ždrelo felé üldözte,122 de hamarosan visszafordult, augusztus 
9-e előtt átkelt Kévére és Temesváron (augusztus 13-16.) át visszatért Váradra (augusz
tus 21-24.). 

A nagyszabású hadjárat nem hozta meg a várt eredményt, csak erkölcsi sikerrel járt. 
Győzelmet, ütközet híján, nem sikerült aratni, hódításról nem történik említés, de azt ta
pasztalni lehetett, hogy a nagyhatalmú szultán nem mer csatába szállni a keresztényekkel. 
Ez az udvart mérsékelt, de jóleső diadalérzéssel tölthette el, amelyet jól tükröznek azok 
az adomány levelek, amelyek azokban a napokban Szerbiában, majd itthon keltek. A tö
rök kérdést a várakozás ellenére nem sikerült megoldani, sőt, mint hamarosan kiderült, a 
veszély sem lett kisebb, de az ország azért, egyelőre, a pogányok méltó ellenfelének 
érezhette magát. 

" y 1397: F X/2. 419. 
120 ,in descensu campestri regalis exercitus iuxta fluvium Crassow" ZsO I. 2543 

Sternbergi Albert oklevele „in metis Croatie (!) iuxta Danubium in e> 
2544. Az oklevelet Bolko oppelni herceg és Stibor pecsétjével erősíttette meg. 

"" „nobisque versus castrum Izdrj 
in eodem progredientibus" F X/2. 419. 

121 Sternbergi Albert oklevele „in metis Croatie (!) iuxta Danubium in exercitu" F X/2. 162., v. ö. ZsO I. 
! 

"" „nobisque versus castrum Izdryl appellatum, intra ambitum dicti regni Rascie habitum, regno ulterius 
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ÉSZAK-SZERBIA 1400 KÖRÜL 
Nekudim Zsigmond hadjárataiban előforduló 
1389 helységek 

T vár • « • • — « • a magyar királyság határa 
Í kolostor "—— országrész határa 

o egyéb helység 



FÜGGELÉK 

Az 1389-1392 közötti évek török harcainak kronológiája 

1389 július-augusztus körül 

szeptember-november 

1390 eleje 

május 

július 

szeptember-november 

december 

Az év folyamán (?) 

1391 szeptember 1-6. 

szeptember-november 

1392 január-február 

március eleje 

április közepe 

május-június körül 

május-augusztus 

Horváti János Boszniából betör a macsói bánságba, de Garai 
Miklós macsói bán visszaveri. 
Zsigmond a rigómezei ütközet hatására hadjáratot vezet Szer
biába. Lazarevic István fejedelemtől ostrommal elfoglalja 
Čestin (november 8-án) és Borač várakat. 

Az első török-szerb betörések a macsói bánság, a Szerémség, 
Krassó és Temes megyék területére. 
Garai Miklós helyett Losonci István kerül a macsói bánság élé
re. (Júniusban?) a Száva menti Csütörtökhely környékén visz-
szaver egy török-szerb betörést. 
Perényi Miklós szörényi bán és Sárói László temesi ispán a 
braničevói kerületben győzelmet arat a törökök és szerbek fö
lött. 
Zsigmond hadat vezet Szerbiába a törökök és szerbek ellen. 
Ostrovica környékén táborozik. 
Miután a törökök (november végén?) elfoglalták Galambócot, 
Zsigmond eredménytelen kísérletet tesz a vár visszafoglalására. 
Ütközet Nagyolasznál a benyomuló török-szerb seregekkel. 

Zsigmond Pozsegavárt tárgyal (fegyverszünetet köt?) Dabiša 
István bosnyák királlyal. 
Török betörés a Szerémségbe. Szávaszentdemeter, Nagyolasz 
és Eng (Nagyeng) pusztulása. Zsigmond a támadók ellen vo
nul, és Nagyengnél döntetlen ütközetet vív velük. A 
Temesközbe benyomuló török-szerb hadakat Perényi Miklós 
bán Érsomlyó vidékén legyőzi. 

Nagy erejű török-szerb támadás a Temesközbe. Perényi Miklós 
lemond a szörényi báni méltóságról. 
Zsigmond Bebek Imrét nevezi ki erdélyi vajdává, Gerebenéi 
Szemerét szörényi bánná. Elrendeli a nemesség általános felke
lését. 
Zsigmond a lengyel határon találkozik Hedvig lengyel király
nővel, és fegyverszünetet köt. 
Pusztító török betörés a Szerémségbe, valószínűleg a 
Temesközbe is. 
Zsigmond - cseh és angol támogatással - nagyszabású hadjára
tot vezet a törökök ellen. Júniusban a Temesközben, július fo
lyamán a braničevói kerületben harcol az I. Bajezid szultán ve
zette török sereggel, és Ždrelóig nyomul előre. A szultán kitér 
az összecsapás elől. 
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HO VARI JÁNOS 

A NIKÁPOLYI CSATA 

Fordulópont a balkáni oszmán hódítások történetében 

Az oszmánok 1354-ben vetették meg a lábukat a Gallipoli-félszigeten, s negyvenkét 
év múlva, 1396-ban a Dardanelláktól 500 km-re, Nikápolynál, tönkreverték Európa egyik 
erős lovagseregét. Fél évszázad sem kellett ahhoz, hogy a Balkán-félsziget egyik jelentős 
- egykoron erős - államát, Bulgáriát meghódítsák, s bulgáriai uralmukra támaszkodva 
Szerbiát, Macedóniát, Albániát és Boszniát is elfoglalják. Az oszmánok havasalföldi és 
moldvai befolyását is Bulgária birtoklása biztosította. A Duna-menti városok, Nikápoly 
és Vidin már a XIV. század végén a Magyarország elleni támadások fő hadállásai lettek, 
jóval több, mint egy évszázadba tellett azonban, hogy a török seregek a dunai magyar 
védelmi vonalat összeroppantsák, és ezzel megnyíljon az út előttük Európa közepe felé. 

Az oszmánok 1354-ben nem csak katonai erejüknek, hanem sokkal inkább ügyes 
diplomáciájuknak köszönhetően tudták Európában megvetni a lábukat. Beavatkoztak a 
bizánci belharcokba, s Kantakuzenosz János szövetségeseiként hajóztak át Európába. Az 
Orhán utódjául kiszemelt Szülejman bég, aki a hadakat vezette, jó szemmel vette észre, 
hogy a balkáni politikai erők közötti küzdelmek az oszmánoknak nagy mozgásteret biz
tosítanak. Sokkal nagyobb sikerekre számíthatnak, ha a Balkánon próbálkoznak új hódí
tásokkal, mint ha az anatóliai török bégségek (beglik) ellen hadakoznának. Azt is világo
san látta, hogy győzelmeik biztosításához hátországot kell kiépíteni: a törököket az 
erődök melletti városokba és falvakba kell telepíteni, a legyőzötteket pedig - a nomád 
reflexekhez igazodva - integrálni kell az oszmán államba. 

A Bizánci Birodalom ugyan romokban hevert, mégis nehéz ellenfélnek bizonyult az 
oszmánok számára. Konstantinápoly a korabeli Európa legnagyobb városa volt, olyan 
erős falak védték, amelyek lerombolásához az oszmánoknak még sokáig nem állt rendel
kezésére megfelelő tüzérség. Sokkal nagyobb sikerekre számíthattak, ha a Marica völ
gyében Bulgária belseje felé törnek utat. 1361-ben sikeresen elfoglalták Drinápolyt, s a 
város 1365-től az Oszmán Birodalom fővárosa lett. A Marica völgyében Lala Sahin 
1363-ban bevette Philippopoliszt, a mai Plovdivot. 

A bolgárok nem fordítottak kellő figyelmet déli határuk védelmére. Megosztotta őket 
az 1362-ben elhunyt Ivan Sándor (Ivan Alexander) utódlásával kapcsolatos belháború. 
Az ország három részre hullott szét: Tirnovóban Ivan Sisman, Vidinben Ivan Sztracimir 
uralkodott, Dobrudzsában pedig Dobrotics alakított ki önálló hatalmi központot. A török 
veszéllyel leginkább Ivan Sismannak kellett szembe néznie. Lehetőségeit azonban rend
kívül behatárolta, hogy a bizánciakkal is harcban állt. 

A bolgárok és a bizánciak nem fogtak össze a közös ellenség ellen. Az oszmánok be
avatkozásának mozgásterét az is növelte, hogy Ivan Alexander Tamar nevű leánya Mu
rád szultán felesége lett. A török uralkodó ezzel jogot formált a tirnovói politikába való 
beavatkozásra. Az oszmánoknak rendkívül kedvezett, hogy a bizánciak és Ivan 
Sztracimir ellen Ivan Sisman szövetségesei lehettek. 
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A bizánciak nem a balkáni összefogást erőltették, hanem nyugati segítségben bíztak. 
V. János abban reménykedett, hogy az egyházi unió elfogadásával a pápaság megszer
vezi a nyugati világ összefogását Bizánc felmentése érdekében. Sokat várt e téren Nagy 
Lajos magyar királytól, akit 1366-ban személyesen is felkeresett Budán, hogy rábírja egy 
balkáni keresztes hadjáratra. 

A magyar királyi udvarban aggódva figyelték a balkáni változásokat. A kelet-
mediterráneumi és a balkáni helyzetről 1363-ban I. Péter ciprusi király személyesen is 
tájékoztatást adott Krakkóban Nagy Kázmér lengyel és Nagy Lajos magyar királynak, 
amikor a lengyel fővárosban IV. Károly német-római császár és Pomerániai Erzsébet es
küvőjét ülték. A ciprusi király ugyan leginkább itáliai és francia segítségben bízott, fon
tosnak tartotta azonban, hogy Krakkó és Buda támogatását is kérje. 

A magyar királyi udvar a török támadások kivédése érdekében a hagyományos ma
gyar védelmi rendszert kívánta megerősíteni. Ez azt jelentette, hogy a magyar határ menti 
államokban Budával együttműködő hatalmi csoportokat kívántak hatalomra juttatni. Ha 
békésen nem ment, fegyverrel avatkoztak be. 

A Közép-Balkánon a Dusán István szerb fejedelem halálát (1355) követő utódlási 
harcok súlyos belháborúkat robbantottak ki. Lázár kenéz, akinek felesége Nemanjida 
hercegnő volt, jogot formált a szerb trónra. A déli területeket uralma alatt tartó Vukašin, 
aki Dusán István kiskorú gyermekének, Uros Istvánnak a gyámja volt, ezt elfogadhatat
lannak tartotta. Lázár kenéz a magyar királyhoz fordult segítségért, Vukašin viszont 
olyan szövetséget hozott létre Sztracimir vidini cárral és Vlaicu havasalföldi vajdával, 
amely a Lazarevicsek és a Magyar Királyság ellen egyaránt irányult. Ez késztette Nagy 
Lajos királyt 1365-ben Vidin elfoglalására és a vidini bánság felállítására. A magyar csa
patok elfoglalták Vidint és környékét, Sztracimirt és feleségét elfogták és Budára vitték. 
A magyar győzelem után a havasalföldi vajda Magyarország felé fordult, sokkal inkább 
taktikai megfontolásból azonban, mint belső meggyőződésből, hiszen 1368-69-ben ismét 
Nagy Lajos ellenfelei mellé állt. Az al-dunai helyzet mindazonáltal - látszólag - stabili
zálódott. 

Vidin és környéke elfoglalása szerencsétlen vállalkozásnak bizonyult. A lakosság 
szembefordult a magyarokkal, s azt a törökök ügyesen kihasználták. Ivan Sisman, mivel 
országának déli végeit különösképpen veszélyeztették a török hódítások, sajátos külpoli
tikát folytatott. 1366-ban elfogta a magyarországi tárgyalásairól hazatérő V. János bi
zánci császárt, 1368-ban pedig Vidint vette - egyes források szerint török segédlettel -
ostrom alá. 1366-ban nyugati segítség érkezett Bizánc felmentésére. A bizánci anyacsá
szárnő, Savoyai Anna testvére, Savoyai Amadé keresztes sereget vezetett a Márvány
tengerhez. Csapataival azonban a törökök helyett a bolgárokra támadt, hogy Ivan 
Sismantól kikényszerítse V. János szabadon engedését. Ivan Sisman egyre inkább arra a 
kényszerpályára jutott, amelyen az oszmánok diktálták a feltételeket. 

A magyar királyi udvarban belátták, hogy Vidin elfoglalása rossz döntés volt. A ma
gyar csapatok 1369-ben elhagyták a várost és Sztracimirt visszahelyezték régi uralmába. 

Az oszmánok támadásaikkal a Macedóniában kialakult dusanida utódállamokat is ve
szélyeztették. Az Ohridot és Prilepet kézben tartó Vukašin (Vlkašin) és a Szerreszben 
uralkodó Ugleša felvette a harcot a szultáni csapatokkal, 1371. szeptember 26-án azon
ban vereséget szenvedtek a Marica völgyében és mindketten holtan maradtak a csataté-
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ren. Ezzel az oszmánok előtt megnyílt az út Szerbia, Albánia, a Görög-félszigeten pedig 
az Athéni Hercegség és a Peloponnészoszi Fejedelemség felé. 

V. János bizánci császár fáradhatatlanul küzdött a Bizáncot megsegítő nyugati szövet
ség létrehozásáért. 1369-ben személyesen utazott Rómába, hogy V. Orbán pápa előtt 
erősítse meg az egyházi unió melletti elkötelezettségét. Segítséget nem kapott, Bizáncban 
viszont a pátriárka és környezete szembe fordult a császárral az egyházi unió kérdésében. 
A hazájába visszatért uralkodó mozgástere beszűkült és - Ivan Sismanhoz hasonlóan -
az oszmánokkal való együttélés feltételeinek elfogadása kényszerült. 1373-ban, amikor 
az oszmán csapatok az anatóliai Beysehirt ostromolták, a források a törökök mellett bi
zánci segédcsapatokról is tudósítanak. Sőt, a hadjáratban maga V. János császár is részt 
vett. Ezt az időpontot használta fel V. János fia Andronicus és I. Murád fia Savci, hogy 
megdöntsék apjuk uralmát. A sikertelen kísérlet után Savcit megvakították, Andronicus 
pedig börtönbe került. 

A korabeli bizánci politikai viszonyokat sajátosan befolyásolta a genovaiak és a ve
lenceiek közötti ellentét. A genovaiak - a keleti mediterráneumért, illetve a fekete
tengeri szigetekért és kikötőkért folyó küzdelemben - meg akarták akadályozni, hogy V. 
János Tenedos (Bozcaada) szigetét átadja a velenceieknek. Ezért 1376 augusztusában 
Andronicust megszöktették börtönéből és az oszmánok segítségével trónra ültették. Az új 
uralkodó visszaadta Murád szultánnak Gallipolit, amelyet 1366-ban Savoyai Amadé ke
resztesei foglaltak el, s azóta kezükben tartották. A szultán azonban a velenceieknek is a 
segítségére volt 1379 nyarán, amikor azok Andronicust elűzték és V. Jánost visszahe
lyezték jogaiba. Ettől kezdve a Bizánci Birodalom az Oszmán Birodalomnak évi adófize
tője, vazallusa lett. 

A velenceiek és a genovaiak nem törekedtek az oszmánok visszaszorítására, a zavaros 
helyzetet saját befolyásuk megszilárdítására használták fel. Nem haboztak az oszmánok
kal szövetségeket kötni és közös akciókat indítani. Ennek a kapcsolatnak a szálai messze 
túlmutatnak Bizáncon. A magyar-velencei háborúban 1373-ban Dalmáciában török csa
patokat hívtak segítségül. Fontos szerepük volt abban is, hogy a havasalföldi vajdát 
szembe fordították a magyar királlyal. Amikor Nagy Lajos ennek következtében 1375-
ben hadat vezetett Havasalföld ellen, Vlaicu vajdát a háborúban Ivan Sisman seregei és 
nagy számú oszmán csapatok is segítették. A harcok során a török csapatok betörtek Ma
gyarországra, s ezzel megkezdődött a magyar-török háborúk XVIII. századig nyúló idő
szaka. 

Az oszmánok kezdetben megelégedtek azzal, hogy politikai és katonai befolyásra tet
tek szert az egyes államok felett. Gondosan ellenőrzésük alá vonták a stratégiai pontokat, 
s ezzel megtették az előkészületeket a végső meghódoltatáshoz. 

Nešri török krónikás szerint Ivan Sisman még megpróbált ellenszegülni a török befo
lyásnak. A török hagyomány úgy tartja, hogy 1388-ban nem volt hajlandó bolgár segéd
csapatokat küldeni Szerbia ellen, ezért a török haderő a Tirnovói Cárságra támadott. 
Nešri leírása szerint a bolgár sereg vereséget szenvedett, Ivan Sisman Nikápolyba mene
kült, majd meghódolt Csandarli Ali előtt. Az oszmánok ezt követően a Tirnovói Cárság 
területeit még nem csatolták teljes egészében a Birodalomhoz: Ivan Sisman csupán vazal
lus lett. A fontosabb várakban - Szilisztrában és Sumenben - azonban már török őrség 
állomásozott. Ivan Sisman veresége után Ivan Sztracimir helyzete is reménytelenné vált. 
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1388-tól kerülte az összeütközést az oszmánokkal, végül pedig a szultáni vazallusság 
elfogadására kényszerült. 

Murád szultán 1389-ben a birodalom egész haderejét felvonultatta, amikor Lázár 
szerb fejedelem és szövetségesei ellen indult. Lázár harcba hívta fegyvertársait és magyar 
veje, Garai Miklós közvetítésével Zsigmond királytól is segítséget kért. A magyar király 
azonban nem volt olyan helyzetben, hogy segédcsapatokat küldhetett volna. A magyaro
kat Horváti János, a nápolyi Anjouk leghűségesebb híve képviselte, aki Horvátországból 
kiszorulva Boszniában szervezte magyarországi visszatérését, s a Vlatko Vukovics vezet
te bosnyák csapatokkal vonult Szerbiába. Ivan Sztracimir, látva, hogy mi történt 1388-
ban a Tirnovói Cárságban, nem küldött csapatokat. Lázár megsegítésére sietett viszont 
Mircea cel Batrin, Havasalföld fiatal fejedelme. A két sereg 1389. június 15-én csapott 
össze a Pristina közelében lévő Rigómezőnél. A törököket az anatóliai szövetségesek 
csapatai mellett bizánci és macedóniai segédcsapatok is segítették. A délszláv hősi ének 
legendás Kralevics Markója, több ezer szerb harcossal együtt, a török oldalon harcolt. 

A csata elején a szerbeknek sikerült megölniük Murád szultánt, ám a szövetségesek 
vereséget szenvedtek. Maga a szerb fejedelem is fogságba esett, s a Murád szultán helyé
be lépett Bajezid kivégeztette. A törökök veszteségei is súlyosak voltak, így nem megle
pő, hogy a győztes csata után visszavonultak, s nem kezdtek új területek hódoltatásába. 

Bajezid szultán 1389-1392 között anatóliai szomszédai ellen viselt hadat, 1393-ban 
viszont teljes haderejével Ivan Sisman állama ellen fordult. A szultán csapatai a Tirnovói 
Cárság egészét elfoglalták, s az Oszmán Birodalomhoz csatolták. Az 1393. évi hadjárat 
pontos indítékai nem ismertek, Ivan Sisman valószínűleg kapcsolatba lépett Zsigmond 
magyar királlyal, s az oszmánok egy esetleges, ellenük irányuló magyar-havasalföldi
bolgár szövetség kialakulását kívánták hadjáratukkal megakadályozni. Mind Ivan 
Sisman, mind Bajezid szultán tudta, hogy a a végveszélybe került balkáni államoknak 
csak a magyar király nyújthat segítséget. 

A Tirnovói Cárság elfoglalásával a Vidini Cárság nehéz helyzetbe került. Bajezid 
szultán, hogy megakadályozza a magyarokkal való együttműködést, a vidini várba török 
őrséget helyezett, Ivan Sztracimirt azonban egyelőre meghagyta uralmában. 

A bulgáriai harcokba többször is beavatkozott Mircea cel Batrin havasalföldi fejede
lem. Az oszmánok több kisebb támadást indítottak országa ellen. 1394-ben Bajezid a bi
rodalom teljes haderejével vonult a Havasalföld ellen; seregében ott voltak a vazallus 
szerb fejedelmek is. 1394. október 10-én legyőzte Mircea seregeit, s támogatottját, Vlad-
ot ültette trónra. (A csatában elesett a török oldalon harcoló két szerb fejedelem, Kons
tantin és Kraljevics Marko, területeik - Küsztendil és Prilep - ezután közvetlen török 
uralom alá kerültek.) A vereséget szenvedett Mircea vajda Magyarországra menekült és 
segítséget kért a magyar uralkodótól. 

Zsigmond király 1395-ben személyesen vezetett hadat a Havasalföldre, legyőzte a tö
rökbarát vajdát és visszasegítette trónjára Mircea cel Batrint. A magyar hadak a Dunáig 
jutottak, visszavették a törököktől Kis-Nikápolyt (bolgárul Holovnik, románul Turnu 
Magurele). A magyar sereg elvonulta után a törökök Krassó és Temes megyékre törtek, 
Csáky Antal és Marcali Miklós temesi ispánok azonban Csák mellett győzelmet arattak a 
behatolók felett. 
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A magyar király a havasalföldi hadjárat idején már 1394-ben fogant terve megvalósí
tásán munkálkodott: török elleni keresztes hadjáratához segítségül hívta az európai lo
vagságot. Az előkészületeket Kanizsai Miklósra, egyik legkiválóbb diplomatája bízta. 

A magyar királyi udvarban alaposan ismerték a balkáni helyzetet: a Tirnovói Cárság 
meghódításával a balkáni erőegyensúly végzetesen az oszmánok felé billent. A Magyar 
Királyságnak alapvető érdeke volt, hogy a törökök előrenyomulását még a Balkánon 
megállítsa. 

A magyar király hozzávetőlegesen tízezres hadsereggel vonult Bulgáriába. A had há
romnegyedét - mintegy 7 500 főnyi hadinépet - a magyar haderő alkotta. Zsigmondnak 
2 500 fős nyugati - francia és német - lovagsereg jött segítségére. A magyar sereget raj
tuk kívül Mircea havasalföldi vajda és Lazarevics István szerb fejedelem csapatai egészí
tették ki. A sereg azonban katasztrofális vereséget szenvedett az oszmánoktól. A nyugati 
lovagok számára ismeretlen volt a török haderő, egyetlen rohammal szerették volna a 
szultáni sereget legyőzni. A török gyalogosok közé szorult nehéz páncélzatú lovagok 
könnyű prédának bizonyultak, legyilkolták, vagy fogságba vetették őket. A nyugati se
regrész elveszte teljes vereséghez vezetett. A nyugati lovagok erőszakosan maguknak 
követelték a sereg vezetését, nem hallgattak a török hadviselést ismerő magyarokra. Ta
pasztalatlanságuk katasztrófát okozott: magának Zsigmond királynak is csak nagy nehéz
ségek árán sikerült egy dunai hajón a Fekete-tenger felé elmenekülnie. 

A nikápolyi kudarc végzetes lett a bolgárok, de a Balkán egésze számára is. 1396-ban 
a Vidini Cárság is oszmán uralom alá került. Ezzel az oszmánok helyzete a Balkánon 
megerősödött. Az erőviszonyok tekintetében alapvető fordulat következett be. Az osz
mánok kiszorítása ezt követően csak 10-20 000 fős haderő felállításával volt volna el
képzelhető. Zsigmond király hosszú uralkodása alatt nem vállalkozott újabb nagy tö
rökellenes hadjáratra. Ehelyett inkább erős várrendszer kiépítésébe kezdett a Duna 
mentén. 

Majdnem ötven évvel a nikápolyi vereség után Hunyadi János vállalkozott arra, hogy 
hadat vezessen a Balkán felszabadítására, s döntő összecsapást kényszerítsen ki az osz
mánokkal. I. Jagelló Ulászló magyar és lengyel király, valamint Hunyadi János erdélyi 
vajda serege az 1443-44. évi ún. hosszú hadjáratban sikert is aratott. Bár a győzelem kö
vetkezményeként nagy nemzetközi nyomás nehezedett a magyar királyi udvarra a háború 
folytatása érdekében, jelentős segítség nyugatról nem érkezett. A magyar sereg csak 
Ulászló lengyel testőrségére, valamint a havasalföldiekre támaszkodhatott, s 1444-ben 
Várnánál vereséget szenvedett. A várnai kudarcot követően Hunyadi János 1448-ban 
még egy kísérletet tett a balkáni török uralom szétverésére, ismét sikertelenül. A Magyar 
Királyság nem kapott kellő nyugati támogatást ahhoz, hogy a balkáni népek harcát meg
segítse, a XVI. század elejétől pedig a magyarságnak immár önmaga megvédésére kellett 
összpontosítania. Az 1680-as évek végéig esély sem volt arra, hogy bármely hatalom 
balkáni pozícióik feladására kényszeríthesse oszmánokat. A Balkán felszabadítása két 
egymással is szemben álló hatalom, a Habsburg Monarchia és Oroszország feladata lett. 
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BERTRAND SCHNERB 

A FRANCIA-BURGUNDI KONTINGENS RÉSZVÉTELE 
A NIKÁPOLYI HADJÁRATBAN 

Eustache Deschamps „A Magyarországot megjárt franciák siralma" című művében 
keserű szavakkal emlékezik meg a hadjáratról.1 E sorok, még ha sötétek és moralizálok 
is, alkalmas bevezetést kínálnak a Nikápolynál elpusztult francia-burgundi kontingens 
történetéhez, amelynek emlékét ezzel a dolgozattal idézem meg. Milyen volt a szerveze
tük, összetételük, melyek voltak a gyenge pontjaik? Mi lett a túlélők sorsa? Ahhoz, hogy 
ezekre a kérdésekre választ kapjunk, a burgundi állami levéltárban kellett kutatni, bevon
va a történtekkel részletesen foglalkozó elbeszélő forrásokat is.2 

A sereg magját a nevers-i gróf kísérete alkotta; szervezetét a következő forrás alapján 
ismerjük: „Itt következnek azoknak a nevei, akik Urunk parancsára a magyarországi 
hadjáratra elindultak Nevers urának kíséretében."3 A parancsot 1396. március 29-én 
Philippe le Hardi herceg adta ki Párizsban4 Nevers grófjának, Jean de Vienne,5 Francia
ország admirálisa, VI. Guy de La Trémoille,6 testvére Guillaume de La Trémoille, Bur
gundia marsallja, valamint a herceg kamarásai Oudart de Chaseron, Elyon de Neilhac és 
Pierre de La Trémoille jelenlétében. Már első pillantásra kitűnik, hogy a forrásban felso
rolt hadba szállók többségükben a burgundi herceg kíséretéhez tartoztak. 

A hercegi kíséretnek mindig is volt katonai feladata, de e szerepre éppen a magyaror
szági expedíció mutat rá rendkívül egyértelműen: a kíséret mint hadsereg a hadseregben 
jelent meg. Egyébként igen érdekes összehasonlítani e kíséret szervezetét és létszámát az 
1396-ot megelőző két évtizedével. 1373-ban Philippe le Hardi egy Anglia elleni hadjá
ratban 17 lovaggal és 45 fegyvernökkel (écuyer) jelent meg.7 Öt évre rá, 1378-ban, ami-

A tanulmány eredetileg a nikápolyi ütközet emlékére rendezett konferencián hangzott el, majd jelent meg 
nyomtatásban: Nicopolis, 1396-1996. (Éd. Jacques Paviot - Martine Chauney-Bouilloi) Annales de Bour
gogne 68, 1996. [1997.] 59-74. o. A fordítás a Szerkesztőség engedélye alapján készült. Az idézet forrása Aziz 
Atiya: The Crusade of Nicopolis. London, 1934. 131.0. 

" A téma általános áttekintése: Joseph Delaville le Roulx: La France en Orient au XIVe siècle. Expéditions 
du maréchal Boucicaut. 2 vol. Paris, 1886. (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, 44., 
45.), különösen 1. k. 211-234. o.; B. A. Pocquet du Haut-Jussé: Le retour de Nicopolis et le rançon de Jean 
sans Peur. Annales de Bourgogne 9, 1937. 296-302. o.; Richard Vaughan: Philip the Bold: The Formation of 
the Burgundián State. 2. kiad. London,1979. 59-78. o. 

Archives départementales de la Côte-d'Or (a továbbiakban: ACO), B 11 876.; Urbain Plancher: Histoire 
générale et particulière de Bourgogne. Dijon, 1739-1781. (reprintje Paris, 1974.) 3. k. No. 170.; Jean 
Froissart: Oeuvres. (Éd. J. B. M. C. Kervyn de Lettenhove) Bruxelles, 1867-1877. Chroniques 15. k. 394-397. 
o.; Atiya: i. m. VI. függelék, 144-146. o. 

Ernest Petite: Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419). Paris, 
1888.250. o. 

5 Személyére 1. H.-P. Terrier de Loray: Jean de Vienne, amiral de France (1341-1396). Paris, 1877. 
6 Philippe herceg fontos tanácsadójára Thierry Dutour: L'approche biographique des personnages 

secondaires: le cas de Guy VI de Trémoille (1343-1397). Sources-Travaux historiques. 1985. Nr. 3-4., 23-32. o. 

ACO B 1441, f. 12V. és 13v. A fordító itt jegyzi meg, hogy az sokrétűen tagozódott francia lovagság ter
minológiájának nincsen magyar megfelelője, így csak az olvasmányosság kedvéért írunk az écuyer helyett 
fegyvernököt, a chevalier banneret helyett zászlós lovagot, chevalier bachelier helyett apródot. Értelmezésük-
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kor a herceg a navarraiak ellen szállt hadba Normandiában, a kontingens létszáma már 
elérte a százat.8 1383-ban, a flandriai háborúk idején Philippe 3 zászlós lovag (chevalier 
banneret), 32 apród (chevalier bachelier) és 146 fegyvernök kíséretében jelent meg.9 Há
rom évvel később, 1386-ban, amikor a franciák egy angliai partraszállást készítettek elő, 
a hercegi kíséret 6 zászlós lovagot, 43 apródot és 163 fegyvernököt számlált.10 1392-ben, 
a nevezetes „voyage de Bretagne" során a herceg csapatát saját vazallusi területeiről 
hadba hívottak alkották: 23 apród, 130 fegyvernök és 39 íjász, akiket akkor említettek 
először.11 1396-ban, tehát a magyarországi hadjáratra a nevers-i gróf kísérete 108 lovag
ra, 107 fegyvernökre, 12 íjászra, 22 számszeríjászra, összesen 249 fegyveresre emelke
dett.12 Sokat mondó számok: a kíséret ekkora létszámot hadjáratban még sohasem ért el, 
korábban a lovagok száma soha nem haladta meg a fegyvemökökét. Ebben nyilván a 
katonai vállalkozás kivételes fontossága és presztízse nyilvánulhatott meg. 

A nevers-i gróf katonáinak a fizetsége is rendhagyóan alakult. Az összegek kivétele
sen magasak voltak, amiről szintén az említett, 1396. március 29-i utasításból nyerhetünk 
képet. A lovagok 40 frankot, a fegyvemökök 20 frankot, az íjászok és számszeríjászok 
12 frankot kaptak havonta.13 Ezt összehasonlíthatjuk a burgundi herceg seregében egyéb
ként szokásos fizetségekkel, ami a lovagok esetében 30, a fegyvemökök esetében 15, a 
többiek esetében 7 és fél frank volt.14 A hadra kelőknek még indulás előtt előre hozzá 
kellett jutniuk négy havi fizetségükhöz, noha a szokásos gyakorlat csak egy havi összeg 
lett volna, és a korábbi esetek közül a legkedvezőbb sem haladta meg a három havi elő
leget.15 Persze, kétségtelen, hogy a „voyage de Hongrie" végcélja különösen távoli volt. 
A fizetséghez hozzájött még egy posztó libéria, az ún. „vert gay" (Nevers grófjának szí
neiben), ami az udvartartás legalább 133 tagjának kijárt.16 Végül, a kincstartó, Pierre de 
Montbertaut számadásai megőrizték Philippe le Hardi néhány egyedi adományát is. így 
például egy fegyvernök, Jean de Fontenay, a herceg udvari pékje 100 frankot kapott, 
hogy „felöltözzön" a magyarországi hadjáratra;17 Gauvignon de Semur, fegyvernök és 
pohárnok pedig 200 frankot a hadjárat során felmerülő szükségleteire.18 Ugyané célból 

re 1. Philippe Contamine: Guerre, Etat et société: études sur les armées des rois de France, 1337-1494. Paris-
La Haye, 1972. 13-15. o. 

B.-A. Pocquet du Haut-Jussé: Les dons du roi aux ducs de Bourgogne Philippe le Hardi et Jean sans 
Peur: les dons ordinaires. Mémoires de la Société pour l'histoire., bourguignons, comtois et romands. 1939. 
fasc. 6. 113-144. o., különösen 126. o. 

Bibliothèque nationale de France (a továbbiakban: BnF), fr. 32510., f. 16. 
10 BnF fr. 7858., f. 255v. 
uBnFfr . 7858, f. 314. 

'" Atiya: i. m. VI. függelék, 144-146. o. 
13 Uo. 

Jules de La Chauvelays: Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois. 
Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e Sér. 6. k. 1880. 19-335. o., különösen 
107-118. o.; ACO B 1467., f. 79-80. 

15 ACO B 1467., f. 79-80.; La Chauvelays: i. m. 107-108. o. 
1 Henri David: Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et co-régent de France de 1392 à 1040: le train 

somptuaire d'un grand Valois. Dijon, 1947. 37. o. 
17 1396. április. 6.: ACO B 1511., f. 50. 
18 1396. április 29.: ACO B 1508., f. 90v. 
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Claus de Behaignon fegyvernök 30,19 Rasse de Forbecque lovag 25,20 Étienne Lambin 
számszeríjász 20 franknyi összeghez jutott.21 Ilyen adományokban egyébként nagy szám
ban részesültek a francia és burgundi keresztes vitézek, miként arról Jean de Froissart-nál 
olvashatunk: „... és mivel a hadjáratot ö hirdette meg és hímevet kellett szereznie az 
újonnan meghirdetett hadjáratra induló lovagok között, [Nevers grófja] nagy számú aján
dékkal mutatta ki bőkezűségét azok felé, akik lovagként és fegyvernökként a csapatába 
álltak, mivel a hadjárat hosszúnak és költségesnek ígérkezett. Szükséges volt, hogy segít
senek a harcostársak kisebb kiadásaiban is."22 Froissart arról is említést tesz, hogy „a 
gondoskodás nagyban és bőven,jól szervezetten történt." Az említett 1396. március 29-i 
utasítás úgy rendelkezett, hogy az udvartartás hét tisztségviselője - udvarnagy, udvari 
pék, pohárnok, két konyhamester, egy mészáros, egy baromfiszállító (poulailler) - legyen 
felelős az utánpótlásért az egyes pihenők alkalmával, s „a sereg előtt kellett 
Magyarorszára indulniuk, hogy biztosítsák Nevers urának ellátását."23 

Ami a tervek katonai részét illeti, állandó haditanácsot állítottak fel, mely állandóan 
Nevers grófjával tartott; tagjai Philippe le Bar, Jean de Vienne admirális, VI. Guy de 
Trémoille, a burgundi marsall, Guillaume de La Trémoille és Oudart de Chaseron voltak. 
Az állandó tanácsot, amennyiben a gróf szükségesenk látta, kibövíthette a kíséretébe so
rolt további személyekkel. A tanácsadók körének bővítése két irányú lehetett: az egyik 
kört a francia királyság legmagasabb rangú katonai tisztségviselői, illetve a legelőkelőbb 
nemesurak alkották: Jacques de Bourbon, La Marche grófja, Henri de Bar, Enguerrand, 
Coucy ura, Philippe d'Artois, Franciaország connétable-)^, valamint Eu grófja és 
Boucicaut marsall. A másik körben hat lovagot találunk, akik mindenekelőtt a burgundi 
nemesség színe-javát képviselték és a kíséret magas rangú tisztségviselői voltak, név 
szerint Henri de Montbéliard, Orbe ura, Henri de Chalon, Arguel ura, Guillaume de 
Vienne, Jean de Chalon, Châtel-Belin ura, II. Jacques de Vienne, Longvy ura, Guillaume 
de Mello, Époisses ura, IL Geoffroy de Charny, Montfort ura, III. Jean de Blaisy, 
Mauvilly ura, Elyon de Neilhac es Jean de Trie. 

Végezetül néhányan megtisztelő címet kaptak, így lett egy burgundi lovag, Philippe 
de Mussy a nevers-i gróf zászlóvivője; kíséretét a burgundi nemességet képviselő 
Jacques de Courtiambles, Jean de Blaisy és Damas de Buxeul alkotta. A gróf zászlós 
lándzsáját egy flamand fegyvernökre, Jean de la Gruuthuse-re bízták, akihez burgund 
fegyvernökök csatlakoztak, Philippot de Nanton és Huguenin de Lugny. A nevers-i gróf 
személye körül a kíséret hat tagja kapott helyet: Guillaume de Mello, Jean de Blaisy, 
Jean de Sainte-Croix, Elyon de Neilhac, Guillaume de Vienne és Geoffroy de Charny.24 

Amint látjuk, Nevers grófjának kísérete a források alapján jól strukturált és egységes 
csapatként mutatkozik. Ezzel szemben a francia-burgund kontingens többi részéről ke
vésbé vagyunk jól informáltak. Létszámuk Froissart szerint25 megközelíthette az 1000 lo-

19 1396. június 3.: ACO B 1508., f. 86. 
20 1396. június 3.: ACO B 1508., f. 86. 
21 Uo. 
" Froissart: i. m. 15. k. 229-230. o. 
23 Atiya: i. m. VI. függelék, 146. o. 
24 Uo. 
" Froissart: i. m. 15 k. 230. o. 

— 585 — 



vagot és fegyvernököt, noha a Boucicaut marsall tetteiről szóló munka szerzője a marsall 
kíséretét csak 70 nemesemberre, köztük 15 lovagra becsüli.26 

Jellemző módon, mind Froissart mind a Livre des faits szerzője csak a lovagokat és 
fegyvernököket veszi számba, azaz csak a fegyvereseket. A seregben a nem lovagi mó
don harcoló személyek létszáma elhanyagolható lehetett. Ami az arányokat illeti, mint 
láttuk, a nevers-i gróf kíséretében 12 íjász és 22 számszeríjász volt, azaz 34 közember, az 
egész létszám 13,6 %-a. Igen valószínű, hogy a nem lovagi módon harcolók száma a 
francia-burgundi kontinens többi egységében nem haladta meg ezt az arányt, sőt talán 
alatta is maradt. Tudjuk, hogy 1382-ben, a Roosbeke-i ütközetben a burgundiai hercegi 
csapatok 12 %-t tették ki az íjászok és számszeríjászok.27 1386-ban a királyi seregben 
8,4 % volt az arányuk;28 Philippe le Hardi herceg kontingensében 1401-ben ugyan ez az 
arány 8,7% volt.29 Ebből következik, hogy amennyiben feltevésünk szerint 1396-ban a 
francia-burgundi keresztes had 1000 fegyveressel indult el, az íjászok és számszeríj ászok 
száma 100-160 főt tehetett ki. így azonban azt is meg kell állapítanunk, hogy harcászati 
alkalmazásuk igencsak esetleges és mellékes lehetett. 

A Magyarországra induló kontingens meghatározó erejét a nevers-i gróf fegyveresei 
jelentették. E katonák származásának földrajzi jellemzői jól mutatták Philippe le Hardi 
befolyási övezetének határait, s éppen ezért a vitézek sorában a burgundi hercegség és 
grófság igen jól reprezentált. Ennek bizonyítására elég ha néhány nevet említünk; Jean és 
Guillaume de Blasiy, Jean de Chalon, Jean de Grandson, Pesmes ura, VII. Thibaut de 
Neufchatel, Jean, Ray ura, Jean és Jacques de Pontailler, Jean, Jacques és Guillaume de 
Vienne, Guillaume es Jacques de Vergy, Anceau de Pommard, Gauthier de Ruppes es 
még sokan mások.30 A flandriai gróf csapatában jól felismerhető Louis de Male gróf tör
vénytelen fiainak csoportja (Louis le Haze, Louis le Rison, Földnélküli János, Renaud és 
Victor de Flandre), továbbá az előkelő flamand nemesség képviseletében Olivier és Jean 
de Halluin, Jean de la Gruuthuise, Luis le Maréchal, Jean Utenhove és Louis de 
Zweveghem, a bruge-i polgárok közül Jean és Louis Metten Eye, valamint Flandria ten
gernagya, Jean de Cadzand stb.31 Artois és Picardia tartományok hasonlóképpen jelentős 
csapatot menesztettek, olyan résztvevőkkel mint Jean de Hangest, Heugueville ura, 
Jacques, Heilly ura, Guillaume Quiéret, le Galois de Renty és mások.32 

A német földről induló kontingensek is minden kétséget kizáróan a francia-burgundi 
csapatokkal vonultak, így az elzászi nemesség képviselői, pl. a Ramsteinek, a Münch-ök, 

" Le livre des fais du bon messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur 
de Jennes. (Ed. Denis Lalande) Genève, 1985. (Textes littéraires français, t. 331.) 91. o. 

2 7 ACOB 1460., f. 144-158. o. 

Ph. Contamine: i. m. 223. o. 
29 ACO B 11736.; U. Plancher: i. m. 3. k. 572. o. 
30 ACO B 11876.; Aziz Atiya: The Crusade in the Later Middle Ages. London, 1938. 523-528. o.; Gabriel 

Dumay: Guyard de Pontailler, chevalier de la Toison d'Or et Guillaume, son fils, seigneurs de Talmay. 
Mémoires da le Soc. bourg, de géographie et d'histoire 27, 1912. 253-469. o., különösen 263. o.; Louis Stouff: 
Cathrine de Bourgogne et la féodalité de l'Alsace autrichienne. Paris, 1913. 1. rész. 182-183. o. 

ACO B 11876.; Froissart: i. m. 397-398. o.; P. de Lieh terveidé: Les bâtards de Louis le Maie. Annales 
de la Société d'émulation de Bruges 78, 1935. 48-58. o.; Jacques Paviot: La politique navale des ducs de 
Bourgogne, 1384-1482. Lille, 1995. 20., 37. o. 

32 ACO B 11876.; Atiya: i. m. 523-528. o.; Le livre des fais... I. m. 91. o. 
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a zu Rheinek, a Schalerek, a Hirtzbachok, a Hausok és az Andlauk, akik minden bizony
nyal VII. Thibaut de Neufchâtel seregéhez csatlakoztak, mivel ő comte-beli nagybirto
kosként - többek között - a bázeli püspökség területén is birtokokkal rendelkezett.33 

A keresztes sereg összetétele, amint már eddig is láttuk, erősen arisztokratikus volt és 
valamilyen szál a nevers-i gróf egységén kívül megjelenteket is a burgundi udvarhoz 
fűzte, legkiváltképpen Philippe le Hardi kíséretét. Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, 
hogy a megjelentek egy részének életében nem a magyarországi volt az első távoli expe
díció. A korábbi években többük részt vett a szentföldi „voyage d'outre mer"-ben, a balti 
„voyage de Prusse"-ben, vagy éppen a Bourbon II. Lajos herceg által 1390-ben al-
Mahdiya ellen vezetett észak-afrikai „voyage de Barbarie"-ban. Egy futó, s nyilván nem 
mindenben alapos áttekintés alapján a nevers-i gróf kíséretében utazó lovagok és fegy-
vernökök közül 35-en voltak részesei az említett utazások egyikének, melyek során a 
burgundi herceg anyagi segítségét is élvezték.34 így a flamand kontingensből hárman 
vettek részt porosz hadjáratban: Jean de Cadzand 1391-ben, Louis le Maréchal és Louis 
de Zweveghem 1394-ben.35 Az 1396-ban útra keltek közül néhányan több expedícióban 
is kipróbálták már szerencséjüket: a pikárd lovag, Jean de Hangest 1379 és 1380-ban 
megjárta poroszföldet,36 1390-ben a „voyage de Barbarie"-ban tűnt fel,37 a következő év
ben pedig ismét visszatért porosz földre.38 Guillaume de La Trémoille a maga részéről 
1365-1366-ban39 szentföldi úton vett részt, amit később, 1389-ben, porosz vállalkozás 
követett,40 majd 1390-ben a észak-afrikai út.41 

Kell-e emlékeztetnünk arra, hogy ezek a vállalkozások igen közel álltak a zarándoku
takhoz, amit szépen mutat a fegyveres küldetés és a katonai áhítat közötti szoros viszony, 
különösen alexandriai Szent Katalin tisztelete? Jellemző a Nikápolynál később elesett 
Gauvignon de Semur fegyvernök példája, aki szentföldi útját 1390-1391-ben összekap
csolta a Sínai hegyi Szent Katalin-kegyhelyhez tett zarándokúttal.42 Nem kevésbé volna 
érdekes megvizsgálni Szent Katalin tiszteletét a nikápolyi hadjárat túlélői körében. Szé
pen bizonyítja e vonzódást Boucicaut marsall híres hóráskönyvének egy miniatúrája, 
amely magát a marsaik ábrázolja amint a szent előtt imádkozik;43 személye egyébként 
szoros kapcsolatba került Fierbois-i Szent Katalin tiszteletével is.44 E szent közbenjárását 

Si L. Stou/f: i. m. 182-183., 255. o. 
34 L. a függeléket a tanulmány végén. 

ACO B 1495., f. 44. és B 1503., f. 80. és 81.; Werner Paravicini: Die Preussenreisen des europäischen 
Adels. Bd. 1-2. Sigmaringen, 1989-1995. (Beihefte der Francia, t. 17.) 1. k. 71. o. 

Paravicini: i. m. 98. o. 
37 Froissart: i. m. 14. k. 98. o. 
38 ACO B 1487., f. 85v.; Paravicini: i. m. 99. o. 
39 1368. április 26., Paris: ACO B 1430., f. 47v. 

Paravicini: i. m. 99. o. 
41 Froissart: i. m. 14. k. 225. o. 
42 1391. Július 19.: ACO B 1487., f. 79v.; 1394. január 25.: ACO B 1500., f. 67v-68.; 1396. július 23.: 

ACO B 1508., f. 83v-84. 
43 Charles Sterling: La peinture médiévale à Paris, 1300-1500. T. 1-2. Paris, 1987-1990. 1. k. 340. o. 

Boucicaut 1415-ben ispotályt (hospitale) alapított St. Catherine de Fierbois tiszteletére. Zarándokútjára 
1. Yves Chauvin: Le livre des miracles de Sainte-Catherine-de-Fierbois. Bulletin de la Société des Antiquaires 
de l'Ouest 13, 1975. No. 4. 281-313. o. 
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igen hatásosnak tartották a kortársak a harcosok lelki üdvéért, harc közbeni veszély ese
tén éppúgy, mint a hadifoglyok üdvösségéért.45 

A nikápolyi keresztes sereg vereséget szenvedett. Az íjászok és számszeríjászok cse
kély száma végzetesen meggyengítette a hadsereg egészének harcászati hatékonyságát. 
Ezen túl persze a francia-burgundi hadjárat ideológiai és pszichológiai sikere nem kis 
mértékben a katonai vezetők kiválasztásától függött. Az 1396. március 29-i utasítás úgy 
rendelkezett, hogy a nevers-i grófnak és csapatának kell az irányítást megszereznie 
(„requérir l'avant garde"), és a törökökkel szembeszálló keresztény seregben a „faltörő" 
szerepét betöltenie. E feladat a lovas csapatok rohamára korlátozódott, mivel a XIV. szá
zad közepétől a francia katonák között általánossá vált a gyalogos harcmodor. Ilyen kö
rülmények között teljesen tehetetlenek voltak a törökök taktikájával szemben, amelynek 
elemei a következők szerint követték egymást: 1.) az ellenség felingerlése, hogy lovas 
rohamot indítson; 2.) a roham megállítása szilárd védővonallal; 3.) az ellenség bekerítése 
a szárnyakon. Az eredmény a keresztesekre nézve, tudjuk, katasztrofális volt. 

A kudarc után Philippe le Hardi nagyvonalú támogatást nyújtott a hadjárat túlélőinek, 
különösen fia fogságba esett bajtársainak az általuk elszenvedett károk „peines et dom
mages" fejében és váltságdíjuk kifizetésére. Boucicaut marsallnak 6 000,46 Régnier Pót
nak 2 000,47 Jean de Hangest-nek 1000,48 Heilly urának, Jacques-nak 1000 frankot ado
mányozott,49 s további összegeket a többi fogoly részére,50 A herceg segítségére valóban 
nagy szükség volt, mivel a Magyarországról visszatérő kereszteseket anyagi veszteségeik 
és váltságdíjuk súlya egyaránt elnyomorította. így pl. Flandriai Victor, a Fattyú, fogság
ból való visszatérte után válságos helyzetbe jutott, mivel „ nem voltak járadékai, földjei, 
jövedelmei, amiből viselhette volna tisztét, fenntarthatta volna életformáját". 

1398 áprilisában Philippe le Hardi, aki apósa, Loius de Male törvénytelen gyermekei
ről mindig megkülönböztetett figyelemmel gondoskodott, élethossziglan Louis de Maié
nak adományozta Vinsele és Wisseghem földjét. A két uradalom jövedelmét évi 200 
flandriai fontra becsülték. Louis de Male legidősebb törvénytelen fiának, Louis de Házé
nak adta át a birtokokat, melyek csakhamar visszaszálltak a burgundi hercegek tulajdo
nába, mivel le Haze-ról „az a hír járja, hogy életét veszítette a legutóbbi magyarországi 
hadjáraton". Ez az adomány, amelyet Philippe le Hardi kifejezetten „könyörületességből" 
tett, végső soron szintén Flandriai Victort volt hivatva kárpótolni, aki a magyarországi 
hadjárat ideje alatt a nevers-i grófnak tett szolgálatokat, s akit „hitünk ellenségei fogság
ba ejtettek említett fiunk seregéből."51 A herceg a hadjárat áldozatainak kártalanításában 

A nikápolyi vereség ismertté válása után Párizsban, 1396. december 22. után VI. Károly király és nagy
bátya, Berry hercege vezetett engesztelő felvonulást Saint-Catherine-du-Vale-des-Écoliers egyházáig. Denis 
Lalande: Jean II le Meingre, dit Boucicaut 1366-1421: étude d'une biographie héroique. Genève, 1995. (Publ. 
romanes et françaises, 1.184.) 69. o. 

46 Arras, 1398. május 3.: ACO B 1514., f. 186. 
47Conflans, 1398. november 5.: ACO B 1514., f. 16T-162. 
48Conflans, 1399. január 22.: ACO B 1514., f. 187v-188. 
49ConfIans, 1399. január22.: ACOB 1514., f. 187v. 
50 Egy sor további példa említhető 50 és 500 frank közötti kifizetésekre az 1398-1400 közötti évekből. A 

részletekre 1. a szerző eredeti francia nyelvű tanulmányát, 67-68. o. 
51 Ypres, 1398. április 11.: Archives départementales du Nord, B 1598., f. 84. 
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még arra is gondolt, hogy néhány esetben az ütközetben elesettek, vagy a fogság idején 
elhalálozottak örököseitől átvállalja adósságaikat.52 

Félelemnélküli János maga is mindig nagy tisztelettel viseltetett azok iránt, akik a ma
gyarországi hadjáratba elkísérték, illetve elestek a csapatából. Törökországból való visz-
szatérte után ünnepélyes gyászszertartást rendeztetett elhalt bajtársai emlékére, szeptem
ber 25-e körül pedig évfordulós misét mondatott.53 Még uralma kezdetén is tett 
adományokat nikápolyi kísérete azon károsultjai javára, akikről Philippe le Hardi megfe
ledkezett, így jutott például 1406 novemberében Jean le Pourcelot de Besançon 200 
frankhoz a „voyage de Turquie" során tanúsított szolgálataiért.54 

Félelemnélküli János katonai tanácsadói közül fontos kört alkottak azok, akik túlélték 
a hadjáratot. A veszélyek közepette, illetve a fogságban kialakult fegyverbarátság és a 
szolidaritás érzése ezeket az urakat erősen a herceghez kapcsolta, aki azután nagy felelő
séggel járó tisztségekhez juttatta őket: így pl. Régnier Pot-t hercegi tanácsossá és kama
rássá, valamint Dauphiné kormányzójává tette; Jacques, Heilly ura tanácsos, kamarás és 
Guyenne marsallja lett. Jacques de Courtiambles tanácsosként és kamarásként számos 
állami küldetést teljesített a két Burgundiában; Guillaume de Vienne-t, Saint-Georges 
urát tanácsossá és kamarássá emelte a herceg, és mint Pikardia és Nyugat-Flandria fő
kapitányát nevezte ki helytartójává 1406 áprilisában,55 majd burgundi főkapitánnyá 
1411-ben.56 De megemlíthetnénk a Ruppes-ként emlegetett Gauthier de Bauffremont 
hercegi tanácsos és kamarás nevét is: a nikápolyi túlélők egyikeként az ő szóbeli infor
mációin alapszik az ún. Saint Denis-i szerzetes krónikájának a hadjáratra vonatkozó, for
rásértékű elbeszélése.57 Ráadásul Félelemnélküli János főkapitányai egyikévé tette és 
különféle diplomáciai küldetésekkel bízta meg. Hasonlóképpen meg kell emlékezni a 
flandriai fattyúról, Victorról, akiből tanácsos és kamarás, majd 1419 júliusában Flandria 
admirálisa lett.58 Félelemnélküli János számára a katonai tisztségekre való kiválasztás 
szempontjai között nem elhanyagolható kritérium volt a hadjáratban való részvétel. Jól 
példázza ezt Clais Utenhove flamand lovag esete, akinek a keresztes hadjáratból fakadó 
házastársi viszontagságait a „Cent nouvelles nouvelles" 69. novellája tette közismertté.59 

Katonai képességeit a „voyage de Turquie" alapján megítélve ura 1411-ben megtette 
Biervliet kapitányává és bailli-jávä.60 

2 A herceg pl. 100 frankot utal ki Jean de Chambrillac királyi lovagnak és kamarásnak, hogy rendezze a 
néhai Bertrandon de Saint-Chastier-nak, a herceg „voyage de Turquie" során elhunyt pohárnokának adóssága
it. Arras, 1399. május 8.: ACO B 1521., f. 59v-60. 

Az 1407. szeptember 25-i megemlékezésre BnF Collection Bourgogne 57., f. 141.; az 1412. szeptember 
28-i megemlékezésre ACO B 1571., f. 173. a „voyage de Liège" es a „voyage de Hongrie" során elhunytakért. 

54 ACO B 1547., f. 100. 

Enguerrand de Monstrelet: Chronique. (Éd. L. Douet-d'Arcq) 1. k. Paris, 1857-1862. 125-126. o. 
(Société de l'Histoire de France), ACO B 1554., f. 68v. 

56 ACO B 380. 
57 Chronique du Religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422. (Éd.: L. 

Bellaguet) 2. k. Paris, 1839-1852. 520. o. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, t. 13.) 

J. Paviot: i. m. 21. o. 
59 Les Cent nouvelles nouvelles. (Éd.: Pierre Champion). 2. k. Paris, 1928. 197-199. o. 
60 1411. november 24.: Archives départementales du Nord, B 4086., f. 56v. 
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A bizalmi állásokra való válogatásnál Félelemnélküli János szemében még alsóbb 
szinteken is szerepet játszott a nikápolyi hadjáratban való részvétel. Ezt figyelhetjük meg 
Étienne Lambin esetében, aki számszeríj ászként csatlakozott Nevers grófjának csapatá
hoz 1396-ban.61 Hazatérése után szolgálataiért megjutalmazták és konyhamesterként 
(écuyer de cuisine) a burgundiai herceg udvarának tagjává emelkedett.62 Félelemnélküli 
János később is számított rá: az 1405. évi hadbaszálláskor egy 81 számszeríj ászt és 6 
íjászt számláló csapat kapitányaként Párizsban találjuk a herceg szolgálatában.63 Ura is
mét kinyilvánította irányában megkülönböztetett figyelmét, dupla zsoldot64 és 30 arany
tallérjutalmat kapott.65 1408 februárjától júniusáig ismét Párizsban teljesített szolgálatot 
mint a számszeríj ászok parancsnoka (gouverneur), azzal a különleges feladattal, hogy 
ügyeljen az artois-i kíséret, valamint a herceg személyes biztonságára.66 Utoljára 1418 
májusában mint a királyi tüzérség vezetőjéről (maître) tesznek róla említést; a tisztséget a 
herceg Bajor Izabella nevében ruházta rá.67 Minden jel arra mutat, hogy Nikápolyt meg
járt bajtársa mindvégig élvezte Félelemnélküli János bizalmát. 

Összefoglalva az eddigieket, még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a Nikápolyba induló 
francia-burgundi kontingensben a burgundiak túlsúlya figyelhető meg, a résztvevőket 
tekintve hangsúlyos főúri részvételről beszélhetünk, a vállalkozást éltető szellemiség pe
dig nagyban hasonlított a keresztes hadjáratokéhoz: eszmeisége a korábbi vallásos örök
ségből és a hercegi udvar szolgálatának ideológiájából táplálkozott. E jellemzők a gya
korlatban már eleve kedvezőtlenül hatottak a kontingens hatékonyságára. 

A hadjárat katonai célja nem valósult meg, politikai célt azonban, azaz a burgundi ház 
presztízsének a növelését, mégis sikeresen előmozdította. Mindezért igen súlyos árat 
kellett fizetni, de tudatában kell lennünk annak, hogy a keresztes eszmekörben a 
presztízst és becsületet nem egyedül a siker határozta meg. Nevers grófját és bajtársait 
hősökként, az áldozatokat mártírokként tisztelték. Boucicaut marsall „Livre des fais"-
jének szerzője a következőképpen írja le az elesettekért tartott gyászszertartást: „Köny-
nyen lehet, hogy igencsak szükségünk van az elesettek értünk való imádkozására, mert -
ha Isten is úgy akarja - ők már szentként a Paradicsomban vannak."68 

61 ACOB 1508., f. 86. 
62 20 frankot kap 1397. december 12-én: ACO B 1514., f. 14ľ., majd további 100 frankot „a hadjárat 

alatti nagy fáradozásaiért" 1400. október 16-án: ACO B 1526., f. 124. 
J. de La Chauvelays: i. m. 142. o. 

64 1405. Oktober 22. 
65 1405. szeptember 29.: BnF Collection Bourgogne 58., f. 18. 
66 ACO B 1554., f. 215. 
67 B.-A. Pocquet du Haut-Jussé: La France gouvernée par Jean sans Peur: les dépenses du receveur général 

du royaume. Paris, 1959. 73. o. 
68 Le livre des fais... I. m. 120. o. 
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FÜGGELÉK 

E táblázatban közreadjuk a Nevers grófjának kíséretében részt vettek sorából azok nevét, akik
nek már megelőzően is volt keresztes tapasztalatuk. 

A Nikápolynál, illetve a fogságban elhunytak nevét f jellel láttuk el. 

Személyek Hadjáratok Források 

Henri d'Antoingf Észak-Afrika (1390) Froissart: i. m. 14. k. 222. o. 
Philippe d'Artois, Eu grófja, 
Franciaország connétable-jaf 

Poroszföld (1387) 
Észak-Afrika (1390) 

Paravicini: i. m. 1. k. 98. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 224. o. 

Philippe de Barf Észak-Afrika (1390) ACO B 1479., f. 68v. 
Boucicaut marsall Poroszföld (1384-1385) 

Észak-Afrika (1390) 
Poroszföld (1390-1391) 

Paravicini: i. m. 1. k. 98-99. o.; 
Lalande 1995, i. m. 17-39.0. 

Jean de Boves Poroszföld (1390) ACO B 1479., f. 143. 

Damas de Buxeulf Poroszföld (1377) 
Poroszföld (1394) 

Paravicini: i. m. 1. k. 97. o.; 
ACO B 1501., f. 35V. 

Jacques de Buxeul Poroszföld (1394) ACO B 1503., f. 91. 
Jean de Cadzand, Flandria 
tengernagya! 

Poroszföld (1391) ACO B 1495., f. 44. 

Geoffroy de Charny Észak-Afrika (1390) 
Poroszföld (1391) 

Froissart: i. m. 14. k. 225. o.; 
ACO B 1487., f. 85v. 

Berthaut de Chartrest Szentföld (1366) ACO B 1430., f. 113. 

Oudart de Chaseront Poroszföld (1379) Paravicini: i. m. 1. k. 98. o. 
Jean de Chiffreval Észak-Afrika (1390) 

Poroszföld (1391) 
Froissart: i. m. 14. k. 243. o.; 
ACO B 1487., f. 85v. 

VII. Enguerrand, Coucy uraf Poroszföld (1364) 
Poroszföld (1369?) 
Észak-Afrika (1390) 

Paravicini: i. m. 1. k. 96-97. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 224. o. 

Jacques de Courtiambles Észak-Afrika (1390) 
Poroszföld (1394) 

ACO B 1495., f. 42v.; 
ACO B 1503., f. 83v. 

Jean de Hangest Poroszföld (1379) 
Észak-Afrika (1390) 
Poroszföld (1391) 

Paravicini: i. m. 1. k. 98-99. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 225. o.; 
ACO B 1487., f. 85v. 

VI. Guy de La Trémoille, 
Sully ura| 

Poroszföld (1379) 
Észak-Afrika (1390) 

Paravicini: i. m. 1. k. 97. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 223. o. 
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Személyek Hadjáratok Források 

Guillaume de La Trémoille, 
Burgundia marsalljai 

Szentföld (1366) 
Poroszföld (1379) 
Észak-Afrika (1390) 

ACO B 1430., f. 47v.; 
Paravicini: i. m. 1. k. 97-99. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 224. o. 

Philippe de La Trémoillef Poroszföld (1394) ACO B 1503., f. 80. 

Pierre de La Trémoille Poroszföld (1377) 
Poroszföld (1379) 
Poroszföld (1390?) 
Poroszföld (1391) 
Poroszföld (1394) 

Paravicini: i. m. 1. k. 97-100. o. 

Louis le Maréchal Poroszföld (1394) ACO B 1503., f. 80. 

Guillaume de Lugnyf Észak-Afrika (1390) ACOB 1487., f. 9T. 

Huguenin de Lugny Poroszföld (1394) ACOB 1503., f. 88v. 

Jacques, Mametz ura Poroszföld (1390) 
Szentföld (1393) 
Poroszföld (1394) 

ACOB 1479., f. 76v.; 
ACOB 1500., f. 66.; 
ACOB 1503., f. 85. 

Guillaume de Nanton Poroszföld (1394) ACOB 1503., f. 90. 

Jacques de Pontaillerf Poroszföld (1394) ACOB 1503., f. 80. 

Jean de Pontaillerf Poroszföld (1379) Paravicini: i. m. 1. k. 97. o. 

Régnier Pot Poroszföld (1390) Paravicini: i. m. 1. k. 99. o. 

Jean Prunelle Poroszföld (1384) 
Poroszföld (1390) 
Poroszföld (1391) 

ACOB 1462., f. 90v.; B 1479. 
f. 149.; B 1487., f. 85v. 

Le Galois de Renty Poroszföld (1394) ACOB 1501., f. 34. 

Jean de Sainte-Croixf Észak-Afrika (1390) ACOB 1487., f. 78v. 

Jean de Savoisy Poroszföld (1390) ACOB 1487., f. 9T. 

Gauvignon de Semurt Poroszföld (1379) 
Szentföld (1390-1391) 

Paravicini: i. m. 1. k. 97. o.; 
ACO, B 1487., f. 79v. 

Jean de Trie Poroszföld (1389) 
Észak-Afrika (1390) 

Paravicini: i. m. 1. k. 98. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 224. o. 

Jean de Vienne, Roulans ura, 
Franciaország tengernagya! 

Poroszföld (1362?) 
Szentföld (1365-1366) 
Észak-Afrika (1390) 

Paravicini: i. m. 1. k. 96. o.; 
Atiya: The Crusade in the Later 
Middle Ages. I. m. 384. o.; 
Froissart: i. m. 14. k. 224. o. 

Louis de Zweveghem Poroszföld (1394) ACOB 1503., f. 81. 
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NORMAN HOUSLEY 

BOUCICAUT MARSALL NIKÁPOLYNÁL 

Először is tisztelettel adózom a keresztes hadjáratok francia kutatójának, Joseph 
Delaville Le Roulx-nak, aki először tett kísérletet a Nikápolynál történt tragédia alapos 
bemutatására. Ha könyve, a „La France en Orient"* nem tartozik is a szerző sem legjobb 
sem legfontosabb művei közé, a tudóst mégis magával ragadta a Boucicaut-életírás 
{Livre des fais)2 varázsa és látszólagos pártatlansága, így fejtegetéseiben teljesen a mű 
hatása alá került3. Kétségkívül, Delaville Le Roulx volt az első történész, aki felismerte, 
hogy a keresztes hadjáratok története nem ér véget Akkon elestével. Amint írta, nincs an
nál önkényesebb, mint a történész munkáját megkönnyítő mesterséges korszakhatárok 
kijelölése.4 Lényegében neki köszönhető, hogy most e keresztes hadjárat érdekfeszítő 
problémájával és történeti jelentőségének kérdésével foglalkozunk. E tanulmányban arra 
vállalkozom, hogy röviden értékeljem Boucicaut marsall szerepét a hadjárat során, aki
nek keleti hőstettei olyannyira magával ragadták Delaville Le Roulx képzeletét, hogy egy 
ma is tanulságokkal szolgáló történeti munka megszületését eredményezték. 

A csata idején Boucicaut harminc éves volt, karrierje delelőjéhez közeledett. Katonai 
pályája első, 1378-as hadjáratával indult, akkor 12 éves volt, s harminchét év múlva feje
ződött be. Az utolsó nagy XIV. századi francia győzelem, a roosebeke-i csata előestéjén 
ütötték lovaggá, a franciák számára katasztrofális vereséget hozott azincourt-i csatában 
már az idős tanácsadó szerepét töltötte be. Ezekről az eseményekről, miként általában a 
VI. Károly francia király uralkodása alatti politikai konfliktusokról alkotott véleménye 
kevéssé ismert. A történeti Boucicaut nyilván sokkal ravaszabb volt, mint a Livre des fais 
romlatlanul naiv hőse, akinek alakjában mindvégig kitapintható a tökéletes lovag ideálja 
és a névtelen szerző által rajzolt jámborabb szellemű figura közötti ellentmondás. Mind 
közszereplése, mind magánélete során számtalanszor értesülünk agyafúrt lépéseiről, így 
pl. a Languedocban folytatott házassági tárgyalások és családi viszályok alkalmával, 
vagy Konstantinápolyban, amikor kontingensének a görögökkel együttműködésben sike
rül megtörnie az oszmán blokádot, s mindenekelőtt Genovában, ahol igazán lehangoló és 
rendkívül bonyolult politikai és vallási ellentétek közepette kellett kiutat találnia. Nem is 
a genovaiak ellene kirobbantott 1409. évi lázadása a figyelemre méltó, hanem az a tény, 
hogy a zabolátlan város majdnem nyolc éven át elégedett volt Boucicaut uralmával.5 

„Született katona" volt - miként találóan jellemzik -,6 a francia korona ambiciózus és 
megbecsült tisztségviselője, a dinasztikus politika gátlástalan, bár végeredményben siker-

J. Delaville Le Roulx: La France en Orient au XIVe siècle: expéditions du maréchal Boucicaut. Paris, 
1886. 1-2. k. (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 44-45.) 

" Le Livre des fais du bon messire Jehan le Maingre, dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur de 
Jennes.(Ed.: Denis Lalandé) Genève,1985. (Textes littéraires français, 331). (A továbbiakban: Livre des fais) 

3 PI. Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 212. o., vagy 254. o., 2. jegyzet 
4Uo. L k. l.o. 

Életrajzára 1. Denis Lalande: Jean II le Meingre, dit Boucicaut (1366-1421): étude d'une biographie 
héroique. Genève, 1988. (Publications romanes et françaises, 184.) 

D. Lalande: i. m. 10. o. 
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telén támogatója, de egyúttal a hitetlenek elleni háború elkötelezett harcosa. Ez utóbbi
ban talán ösztönzőleg hathattak rá apja vitézi tettei, aki Humbert dauphin kíséretében vett 
részt a balsikerű szmirnai hadjáratban, majd később az angol III. Edward király foglya
ként nyert engedélyt szentföldi zarándoklatra. „Ez a fiatal nemesemberre kötelező érvé
nyű családi hagyomány volt."7 A Livre des fais szerzőjétől természetesen távol áll, hogy 
e magatartás fontos motívumairól szóljon, s a lovagság feladataira, kötelességeire és tö
rekvéseire tett általános megjegyzésektől eltekintve a Boucicaut személyére vonatkozó 
részletekbe menő utalásokkal is adósunk marad. 

Első poroszföldi hadjáratára 1384 januárjában került sor, amelyet egy flandriai 
hadbaszállás és egy francia-angol fegyverszünet előzött meg. Az életírás szerzője tud
tunkra adja, hogy hősünk „vágyott a poroszföldi útra, amint a derék férfiak általában ..., 
hogy hírnevüket növeljék...."8 Meggyőzőnek tűnik az a vélemény, hogy a felavatásuk 
előtt álló lovagok számára szinte kötelező volt egy ilyen „voyage". Boucicaut életét a ki
rály, de legalábbis egy királyi herceg szolgálatának szentelte, mint oly sokan mások is. 
Néhány hónap elteltével azonban ismét visszatért Poroszföldre, harmadjára pedig 1390-
ben. Ez az utolsó hadjárat egyfajta vigasztalódásként is értelmezhető, a király ugyanis 
nem engedélyezte neki, hogy a Bourbon herceget elkísérhesse Észak-Afrikába.9 

1384. évi első hadjárata, a „voyage de Prusse" és az 1391. évi marsaili kinevezése 
közti időszakban már megfigyelhető, hogy milyen célok vezérelték Boucicaut-t a király
ságon kívüli vállalkozásokban. Motívumai meglehetősen világosak: szerepet játszott 
köztük a zarándoklat, a kalandvágy és a távoli országok megismerésének vágya, a 
„turizmusra" való hajlandóság. Nem kevésbé volt fontos számára a katonai tapasztalat
szerzés: 1389-ben például társával, Renaud de Roye-val együtt felajánlotta szolgálatait a 
török szultánnak „abban az esetben, ha az hadat indítana a szaracénok ellen."10 A porosz
földi „nyári betörésre" két évvel később mint „minden idők legjelentősebb és 
legtiszteletreméltóbb" vállalkozására emlékeztek, ahol is Boucicaut „kezében volt az első 
zászló," ami arra utal, hogy hősünk felfogása szerint e hadjárat mindenben megfelelt a 
szuverén keresztény uralkodók közötti háborúk követelményeinek." Kereste is a dicső
séget, amit jól példáz a königsbergi Douglas-féle eset.12 Arról sem szabad elfeledkezni, 
hogy mindezenközben személyes karrierjét is építgette, ami, szentföldi zarándoklata 
alatt, elsősorban Eu grófjához, a király unokatestvéréhez való viszonyát is meghatároz
ta.13 Sokféle indítékkal számolhatunk tehát, olyan lovagi magatartással, ami sok más 
„utazó és harcoló" nemesnél tetten érhető: a lovagi kalandvággyal és a keresztény jám
borsággal, ám a „hivatásos keresztes vitéz" professzionalizmusa nélkül.14 Valóban, 

Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 162. o. 
Livre des fais, 40. o. 
Uo. 42., 74-77. o., L. még Werner Paravicini: Die Preussenreisen des europäischen Adels. 1-2. k. 

Sigmaringen, 1989-1995. (Beihefte der Francia, 17.) 1. k. 93-104. o., 2. k. 61-62. o. 
Livre des fais, 61-62. o. 
Uo. 77. o.; W. Paravicini: i. m.2. k. 64. o. Ritterswerder vára éppen e hadjárat idején épült. 

12 Livre des fais, 76-77. o. 
13 Uo. 62-65. o. 
14 Norman Housley: The Later Crusades, 1274-1580. From Lyons to Alcazar. Oxford, 1992. 394-403., 

495. o. (Maurice Keen munkáit idézve.) 
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semmi egykorú bizonyítékot nem találtam arra, hogy Boucicaut a hitetlenek elleni hadjá
ratai előtt egyszer is felvette volna a keresztet, akár a nikápolyi, akár más hadbaszállás 
előtt. Ez egyébként ebben a korszakban nem számított különlegesnek: a keresztes hadjá
rat iránt lelkesedő lovagok nem szívesen vállalták a keresztesekre vonatkozó jogi állapot 
súlyos terheit.15 

A korábbi „kóbor lovag" életforma azonban tarthatatlanná vált 1391 után, amikor 
megkapta a marsallbotot, még ha vitézei tettei hozzájárultak is a királyi kinevezés elnye
réséhez. Boucicaut életpályájában azonban figyelemre méltó, hogy a király 1391-et köve
tően is engedélyezte számára a „szaracénok" elleni akciókat, sőt azokban mint Franciaor
szág marsallja és Genova kormányzója vehetett részt. Mindebben persze nagy szerepe 
volt annak, hogy VI. Károly király nagy megértéssel viseltetett a francia nemesség ke
resztes hadjáratok iránti lelkesedése, illetve az udvari körök Konstantinápolyt és Genovát 
illető politikai tervei iránt. A marsall lehetőségeit csak az korlátozta, hogy számos alka
lommal egyeztetnie kellett személyes szándékait a katonai rangjából fakadó kötelessége
ivel, mint például a genovaiak 1403. évi keleti hadjárata idején is. Persze, helyzetéből 
azért sokkal több előnye származott, mint amennyi kellemetlen kötelezettség hárult reá. 
Amint már Michel Balard megjegyezte, Boucicaut úgy viselt szent háborút a „hitetlenek" 
ellen, mint egy „korábbi korból itt maradt keresztes lovag."16 

Az előbbiek ismeretében kell tehát megítélnünk Boucicaut válaszát, amit a Zsigmond 
magyar királytól 1395-ben érkezett követeknek adott - és az azt követően megszervezett 
nikápolyi hadjáratot is. Érdekes, hogy a hadjárat már 1409-ben a vélemények kereszttü
zébe került; az Életírás szerzője is utalt már erre elbeszélése kezdetekor és részletes le
írást ígért.17 A szerző valóban igen részletesen beszámol a marsall vállalkozásának moti
vációiról, az általános okokról éppúgy mint a személyesekről. Amint írja „Boucicaut 
semmire sem vágyott inkább, mint a szaracénok elleni küzdelemre". Zsigmondot külön
ben már korábbról is ismerte, 1388-ban három hónapot töltött udvarában. Döntését befo
lyásoló további ok lehetett még az, hogy Philippe d'Artois, Eu grófja kíséretéhez csatla
kozhatott, aki nagyon kedvelte őt. E magyarázatot illetően azonban meginog a bizal
munk, mert az Életírásban azt olvashatjuk, hogy maga Philippe d'Artois „a marsallal 
együtt tartózkodott Magyarországon, amint azt korábban elmeséltük". Ez viszont ellent
mond az Életírás 1. könyve 16. fejezetében írottaknak, ahol Eu grófjának 1394. évi ma
gyarországi vállalkozásáról olvashatunk.18 Mindesetre zavaró a megjegyzés Philippe 
d'Artois kezdeményező szerepére vonatkozóan, s gyanúsnak tartom, hogy Zsigmond 
külön küldöncöt menesztett volna a grófhoz, amiről más bizonyítékunk nem maradt fenn. 
Delaville Le Roulx mindenesetre minden további nélkül elhitte, mint a névtelen szerző 
megannyi más hírét is. Újabban azonban Denis Lalande hangot adott kétségeinek, noha 
az állítást nem cáfolta.19 Aziz Atiya még tovább fokozta a zavart azzal, hogy Nikápolyról 
szóló, egyébként is pontatlanságoktól hemzsegő könyvében félreértette az említett 16. 
fejezetet.20 Amit teljes bizonyosággal állíthatunk, csupán annyi: a marsall nagy örömmel 

15 Norman Housley: The Avignon Papacy and the Crusades, 1305-1378. Oxford, 1986. 150-151. o. 
16 Idézi D. Lalande: i. m. 181. o. 
17 Livre des fais, 88. o. 
18 Uo. 88-89. o. 
19 Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 230. o., 3. jegyzet., 232. o.; D. Lalande: i. m. 58. o. 
20 Aziz S. Atiya: The Crusade of Nicopolis. London, 1934. 36-37.,175. o., 27. jegyzet. 
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fogadta a lehetőséget, hogy korábbi vendéglátóját viszontláthatja és hogy a francia her
cegek és nemesek fényes csapatában harcolhat a hitetlenek ellen. Hozzátehetjük, amiként 
1390-ben, ezúttal is reménykedett egy későbbi észak-afrikai keresztes hadjáratban való 
részvételében, amitől „el sem tudta volna képzelni, hogy távol maradjon."21 Egyetlen 
olyan forrással sem találkoztam, amely alátámasztaná Le Roulx állítását, azaz hogy 
Philippe d'Artois és a marsall lettek volna „az első keresztesek", s a többiek az ő példá
juk nyomán csatlakoztak volna.22 

A Livre des fais szerzője a „voyage de Honguerie"-t nagyhírű vállalkozásnak tekintet
te; tragikus kimenetelét, jelentőségének megfelelően, mély együttérzéssel tárgyalta. Le
írása sztereotip ugyan, de a gyász képeit megörökítő fejezetet Franciországban hitelesnek 
tekintették.23 A nikápolyi, illetve a poroszföldi hadjáratot leíró fejezetek összehasonlítá
sából kitűnik, hogy jelentőségük és horderejűk megítélésében a névtelen szerző határo
zottan különbséget tett. Az Életírás szerzője említés nélkül hagyja a francia-angol keresz
tes hadjárat ambiciózus tervét, amiről John Palmernél olvashatunk.24 A hadjárat egyetlen 
kitűzött célja a keresztények felszabadítása a török fenyegetés, illetve azok igája alól. 
Amint olvashatjuk: „ minden derék kereszténynek, s különösen a vitéz nemes emberek
nek kötelességük útra kelni a keresztény hitért, önként és jó szívvel segítséget nyújtani a 
hitetlenek ellen."25 Szó sem esik a Szentföldről, a hadjárat céljáról, stratégiai összefüggé
seiről. Úgy tűnik, a névtelen számára a nikápolyi hadjárat azért vált nagy fontosságúvá, 
mert oly sok nemes vett részt benne s veszítette életét. A pogány litvánokhoz, a mórok
hoz, vagy a szír és egyiptomi mamelukokhoz hasonlóan a törököket is egyszerűen a 
„szaracénok" megnevezéssel illeti:26 hitetlenek, Isten, a hívők és a „keresztény hit" ellen
felei, akik ellen a harcot fel kell venni. Semmi sem mutat arra, hogy a marsall felmérte 
volna nikápolyi ellenfelei valódi jelentőségét, sem akkor sem későbbi utazásai alatt. 

Hogyan szerveztek meg egy, a királyság határain túlra vezetett hadjáratot, s mi lehe
tett abban a marsall szerepe? Amint jól ismert, a király a résztvevő lovagok és fegyver-
nökök (écuyer) számát, bölcsen, ezerben korlátozta. A becslések szerint a terjes létszám, 
a szolgákat és apródokat is beleértve, a négyezer főt is meghaladhatta. Az Életírás szerint 
a lovagok és fegyvernökeik saját maguk állták a költségeiket, kivéve azokat, akik a fő
nemesek és uraik szolgálatában jelentek meg. Ez alkalmat kínált a szerzőnek arra, hogy 
dicsérje a francia lovagok hagyományos bőkezűségét, akik „a hadakozás nemes mester
ségéért nem kímélik életüket és vagyonukat..." Ezzel szemben sokan, talán a résztvevők 
fele, támogatásban részesültek. Maga Boucicaut is hetven fős csapatot gyűjtött egybe, 
köztük tizenöt lovagot, akikkel rokonságban állt.27 (Nevers grófjának kontingensében 

- Livre des fais, 74. o. 
22 Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 234-235. o. 
23 Livre des fais, 88., 113-128. o. 
24 John Palmer: England, France and Christendom, 1377-1399. London, 1972. 180-210. o. 
25 Livre des fais, 89. o. 
- A „szaraccnok" megjelölés általában a hitetleneket jelenti, a litvánokat, mórokat, mamelukokat, törökö

ket egyaránt. Livre des fais, 40., 77., 74., 379., 381., 64., 219., 221-223. o. A szerző Tamerlanról alkotott vé
leménye ambivalens, a törökök legyőzésével bizonyos értelemben a Nikápolynál elesettek bosszulójának te
kinthető. Livre des fais, 157-159. o. 

" Livre des fais, 91. o. 
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mintegy 200 lovag és fegyvernök jelent meg.28) Delaville Le Roulx véleményével szem
ben, hogy tudniillik a király, VI. Károly hozzájárult volna a Boucicaut kíséretében meg
jelentek fizetségéhez,29 nekünk inkább az a véleményünk, hogy a költségeket nem a ki
rály állta. Sőt éppen azt valószínűsítjük, hogy az uralkodó korlátozta Boucicaut-nak, mint 
marsallnak a korban szokásos jogait a királyi zsoldra felfogadott fegyveresek fegyelme
zését illetően. Azon sem kell meglepődnünk, hogy a marsall nem volt tagja a Philipp le 
Hardi által fiai támogatására felállított szűkkörű tanácsnak.30 De alá sem kell becsülnünk 
Boucicaut jelentőségét: a grófi tanácsnak kizárólag burgundi tagjai voltak, Jean de 
Nevers-t pedig bátorították, hogy kérje Boucicaut és a többi előkelő véleményét, amikor 
csak , jónak látja."31 Csapatának korlátozott létszáma következtében Boucicaut rangban a 
második helyre került, tapasztalata, lovagi hírneve és tisztségének presztízse mégis biz
tosította számára az első helyet.32 A források tanúsága egybehangzó: a hadjárat alatt 
mindvégig fontos szerepet játszott, még ha azt a Livre des fais kissé el is túlozza. 

Amikor rátérünk magára a hadjáratra, forrásunk már kevesebb támpontot nyújt a tör
téntekről. Mindenekelőtt két problémára kell felhívnunk a figyelmet. Az egyik magából 
az Életírás műfajából következik, mivel az voltaképpen idealizált életrajz („biographie 
héroique"), amelyet áthat az eszményítésre való tudatos törekvés.33 Huizinga véleménye 
teljese mértékben helytálló: „A Livre des fais nem egyszerűen a kortárs történelem egy 
fejezete, hanem a tökéletes lovag rajza is."34 Ennek megfelelően csak a vitézség az, ami 
számít. Vegyünk egy példát, ami jól illusztrálja ezt a szándékot: amikor kiderült, hogy a 
hadjárat második állomása Rachova városa lesz, a franciák közül többen - köztük 
Philippe d'Artois, Philippe le Bar, Enguerrand de Coucy, és a marsall - „elhatározták, 
hogy elsőnek érnek oda", és „lovagoltak egész éjjel, amíg reggelre meg nem érkeztek."35 

Miként ítéljük meg ezt a számunkra értelmetlennek tűnő esetet, ami a szerző számára 
szemmel láthatóan merész és megörökítésre méltó „tett" volt? 

A második nehézséget a vereség magyarázata jelenti. A szerző a hadjárata vonatkozó 
fejezeteit annak előrebocsátásával vezeti be, hogy vágya a „történtekről a színtiszta igaz
ság" kiderítése.36 Szükség is volt annak magyarázatára, hogy az Úr miért is engedte vá
lasztott fiainak legyőzetését a „szörnyűséges és csúf szaracén kutyák által". Ezért aztán a 
Livre des fais erkölcstanító és apologetikus írás is egyúttal, ami a szerző általános és 
konkrét megjegyzésiben egyaránt kifejezésre jut.37 

Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 235-236. o.; Richard Vaughan: Philip the Bold: The Formation of the 
Burgundián State. London-New York, 1962. 65. o. 

" Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 237. o., 1. jegyzet. 
30 Atiya:\. m. 147.0. 
31 Uo. 144., 147. o. 
" R. Vaughan: i. m. 65. o. valószínűleg alaptalanul gondolja, hogy Nevers grófja után a marsallnak volt a 

második legnagyobb létszámú kontingense. Azt létszámban Philippe d'Eu csapata nyilván meghaladta. 
33 D. Lalande: i. m. 184.0. 

Idézve uo., 95. o. 
35 Livre des fais, 95. o. 
36 Livre des fais, 88. o. 
37 Uo. 114.0. 
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Egy keresztes hadjárat kudarcát általában három tényezőre vezették vissza. Az első 
tényező -ősforrása maga a Roland-ének -az ellenfél nyomasztó számbeli fölénye lehe
tett, ami a keresztesek páratlan vitézsége ellenére is felülkeredett. Ilyen körülmények kö
zött a vereség elkerülhetetlen volt, de dicsőséges. Másodsorban a vereséget vissza lehe
tett vezetni a keresztények bűneire és hibáira és valóban, a „peccatoris exigentibus"-féle 
magyarázat igen gyakorta előfordult a keresztes háborúk történetében.38 A nikápolyi 
hadjárat vonatkozásában ez utóbbit leghangsúlyosabban a Saint-Denis-i szerzetes króni
kája képviseli, aki a kereszteseket bűnös emberekként írta le, nem csupán bujaságukat, 
falánkságukat, iszákosságukat, játékszenvedélyüket és istenkáromló beszédüket vetette 
szemükre, hanem megemlítette, hogy háromszor is szembeszegültek Zsigmond király 
bölcs tanácsával.39 (Anélkül, hogy e majdnem „hivatalosnak" tűnő krónikás forrás hitelét 
megkérdőjelezném, le kell szögezni, hogy teljesen átszövik a biblikus utalások és áthatja 
egy jobbító, azaz kritikus szellem.) A harmadik magyarázat szerint magukat a résztvevő
ket lehetett hibáztatni a vereségért, hozzá nem értésüket, gyávaságukat, vagy éppen áru
lásukat . A nikápolyi hadjárat esetében ezekkel a vádakkal leggyakrabban a magyar kon
tingenst illették, szemükre vetve, hogy elmenekültek a csatatérről.40 

Az Életírás szerzője nem fogalmazott oly élesen, mint a moralizáló Saint Denis-i 
szerzetes. Kétségtelen, Bajezid hadserege nagy létszámú volt: „minden egyes keresztény
nyel több mint húsz szaracén állt szembe. Mégis több mint húszezret öltek meg közülük a 
mieink, de a végére nem bírták erővel." Mindenek ellenére a keresztények győzelmet 
arathattak volna a túlerővel szemben, ha a magyarok nem menekülnek el, „nem kellene-e 
felakasztani a hitetlen keresztényeket, akik ilyen rútul cserben hagyták őket?" Csak a 
Garai Miklós nádor vezette csapatok maradtak a harctéren, hogy a franciákat segítsék az 
egyenlőtlen küzdelemben.41 E magyarázat abba csoportba tartozik, amelyik a vereségért 
az idegen, messzi népek árulását teszi felelőssé. Ami azonban a magyarázatban erede
tibbnek tűnik, az Fortuna pusztító szerepének a hangsúlyozása, mely mintegy semlegesíti 
az előbbieket. Ha már nem fogadták el az égi gondviselés közbenjárását, akkor egy sok
kal régebbi magyarázatot kellett a szerzőnek keresnie. Amint az antik világ héroszai -
Hektor, Nagy Sándor, Hannibál, Pompeius (az összehasonlítás hízelgő) - , e kiváló lova
gok is ki voltak téve a Szerencse kiszámíthatatlan istennője szeszélyeinek.42 

E fatalizmus egyúttal arra is lehetőséget kínált, hogy a szerző védelmébe vegye a ke
reszteseket mindazokkal - mindenekelőtt a Saint Denis-i szerzetessel - szemben, akik a 
fiaskót a résztvevők bűneinek és fegyelmezetlenségének tulajdonították. Amint arrra már 
Denis Lalande is felfigyelt, az Életírás e ponton érintkezik a kereszteseket érintő, a 
„malaise de la chevalerie"-t tárgyaló kortárs polémiával.43 A szerző határozottan és ügye-

JS Elizabeth Siberry: Criticism of Crusading 1095-1274. Oxford, 1985. 69-108. o. 
Chronique du Religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422. (Ed.: L. 

Bellaguet) 6 vols. Paris, 1839-1852. 2. k. 484., 488., 494., 502., 510-512., különösen pl. 512. o.: „Agravasti 
tunc, Domine, manum tuam super populum tuum in virga furoris tui Basati, quem ad suum exterminium 
debachari permisisti..." 

40 Atiya: i. m. 128-129. o.; Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 277., 345. o. 

Livre des fais, 105-107., 112. o. (Garai Miklós ekkor horvát bán - a Szerk.) 
42 Uo. 99-101. o. 
43 Livre des fais, XXVIII-XXIX. o. 
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sen kelt a marsall és általában a francia lovagok védelmére. Ezzel az apologetikus törek
véssel akkor találkozunk először, amikor azt a jó néhány forrás által is megerősített vádat 
igyekezett cáfolni, hogy a francia lovagok rendezetlenül vonultak volna fel a nikápolyi 
csatamezőre: „azok, akik elmondták nekem, s akiknek szavait most leírom, a legbátrabb 
és legkegyesebb lovagok közül valók, és szavaik hitelt érdemlőek." Eszerint „a kereszte
sek a király előtt a megfelelő időben érkeztek, hogy elfoglalják a megfelelő csatarendet, 
ami az eseményhez illő módon jól sikerült."44 Ez az önigazoló tendencia a csataleírás to
vábbi részleteiben is tetten érhető. „A franciáknál a világ egyetlen népe sem volt kemé
nyebbjobb harcos, állhatatosabb és vitézebb. Egyetlen olyan csatát sem lehet felmutatni, 
ahol a a vereség oka ne árulás, vagy vezéreik, az őket vezetők hibája lett volna."45 Mi 
sem természetesebb, hogy, Boucicaut is e szellemben harcolt, még ha az Életírás szerzője 
- a részletek hiányában - általánosításokkal, cikornyás körülírásokkal kényszerült is élni. 
Vele kell csodálnunk a marsallt, aki egyedül vélekedett úgy, hogy a törökök nyilai elke
rülésének egyedüli eszköze a támadás. Később a rohamozó Boucicaut alakja jelenik meg 
előttünk, aki egymaga hatol át a törökök hadsorain. A csata elvesztésekor olyannak lát
juk, mint „aki kockára teszi életét és drágán hajlandó megválni tőle", majd amikor be
kerítik, „sarokba szorított oroszlánként" látjuk.46 Szép képek, de mennyire hihetők? 

A csata valóságos eseményeinek leírása csak nagy általánosságban lehetséges. A for
rások, amint láttuk, tendenciózusak, szerzőik szinte kivétel nélkül olyanok, akik maguk 
nem vettek részt a csatában.47 Ha mégis szintézisre vállalkozunk, amint azt Delaville Le 
Roulx is tette, akkor azt csupán rekonstrukciónak tekinthetjük, anélkül, hogy túl sok hi
telt adnánk neki.48 Sokkal hasznosabb magukat az eseményeket elemezni, mint azok 
fennmaradt interpretációit. így például véletlen-e, hogy a Nikápolynál felelőtlen lovag 
szerepében feltűnt Philippe d'Eu annak a Robert d'Artoisnak a leszármazottá, aki ha
nyagsága révén lett a mansurah-i katasztrófa okozója? Mivel Philippe d'Eu 1397-ben el
halálozott és így nem tudta magát tisztázni a vádak alól, a legalkalmasabb jelöltnek bizo
nyult erre a szerepre. Delaville Le Roulx, a Saint Denis-i szerzetest követve, maga is 
felrója a marsallnak „menthetetlen vakmerőségét."49 Később azonban még ez az alapos 
történész is mentegetni próbálja a marsallt, minden bizonyíték nélkül neki tulajdonítva, 
hogy a csata előtti estén tartott haditanácsban óvatosságot tanácsolt.50 A teljes szkepti
cizmustól azonban óvakodnunk kell. Hihetőnek tűnik, hogy a francia lovagok valóban 
lovasrohamra indulhattak a hitetlenek ellen: királyi tiltás következtében az angolok ellen 
már régóta nem volt erre lehetőségük. Philippe le Hardi fiainak szóló utasításai között 
meghagyta, hogy a burgundiaiak a keresztény had élén haladjanak.51 Ez magyarázza, 

44 Uo. 104. o. 
45 Uo. 107-108. o. 
46 Uo. 106., 111-113.0. 

A német krónikás Johann Schiltberger jelen volt, de értékelésére 1. Kenneth M. Setton: The Papacy and 
the Levant (1204-1571). 3 vols. Philadelphia, 1976-1984. 1. k. 355. o. 

48 Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 270-281. o. 
49 Uo. 277. o. 
50 Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 262. o.; Henry L. Savage: Enguerrand de Coucy VII and the Campaign of 

Nicopolis. Speculum 14, 1939. 441. o., 2. jegyzet. 
51 Atiya: i. m. 148. o.: „Item que monsieur le Conte et sa compaignie a a requérir lavantgarde" 
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hogy a herceg miért támogatta olyan bőkezűen a burgundi kontingenst, s fényt vet kor
szak lovagi eszmevilágára.52 A csata további részletei meglehetősen jól ismertek, még ha 
nem is mindig teljesen világosak: a lovagok elérik a megerősített vonalakat, a törökök 
néhány hadsora - a szpáhik és a gyalogság - vereséget szenved, végül a török szultán 
gondosan elrejtett tartalékcsapatai kivívják a győzelmet. Hihető, hogy a megosztott ke
resztény sereg részei között rossz volt az együttműködés, s hogy a francia lovagok táma
dására megfelelő előkészítés nélkül került sor. így az egyes csapatok visszavonulása 
könnyen árulásnak tűnhetett, különösen azok szemében, akik még erősítést vártak. 

Érdemes megnéznünk, hogy a halálos veszedelembe került Boucicaut tanult-e valamit 
a megszégyenítő vereség leckéjéből?53 A hadjáratot követő viták kereszttüzében, amint 
arról az Életírás tendenciózus volta is tanúskodik, nem is volt olyan könnyű a tanulságok 
levonása. Az eredmény azonban meglepő. Néhány évvel ezelőtt Christopher Philpotts 
közzé tette azt a haditervet, amelyet az azincourt-i katasztrófa előtt néhány nappal, mások 
tanácsait is figyelembe véve, maga Boucicaut készített. A tervből kiderül, hogy a marsall 
nagyon is tudatában volt az angol íjászok veszélyességének.54 Tudjuk, hogy Azincourt-
nál nem ezt a taktikát használták, de legalábbis nem a megfelelő módon, a franciák szá
mára katasztrofális eredménnyel. A terv mindenesetre arról árulkodik, hogy a marsallban 
megvolt a tapasztalatok hasznosításának képessége és az újításra való hajlam. 

Persze, Nikápoly után sok minden megváltozott. Boucicaut a keresztes hadjárat idején 
még nagyon fiatal volt, s minden igyekezete hírnevének a megteremtésére illetve öregbí
tésére irányult. A hadjárat becsületbeli ügy volt, alkalom a dicsőségszerzésre, még vak
merőség és kockázat árán is. 1415-ben ezzel szemben maga a Francia Királyság került 
veszélybe, s Boucicaut, mint első marsall - noha minden bizonnyal becsülte fiatalkori 
önmaga katonai múltját - 49 évesen már óvatosabbá vált és megpróbálta lebeszélni kirá
lyát a csatáról, inkább Harfleur visszavételét látta volna szívesebben. 1415-ben már az 
egész világ félte az angol íjászokat s tudatában volt annak, hogy az íjászokat harcképte
lenné kell tenni. 1396-ban azonban, a moralizáló traktátusírók kivételével, még senki sem 
gondolt volna egy bekövetkező katonai katasztrófára. 

A gyakorlati tapasztalatokat illetően két magyarázat terjedt el, igaz mindkettő igen 
általános. Amennyiben a magyarok valóban felelősek a vereségért, akkor árulásukért 
megérdemlik, hogy magukra maradjanak a török betörésekkel szemben.Ugyanakkor meg 
kell bosszulni a Nikápolynál elesett, vagy a fogságban elhalt harcostársakat a 
„szaracénok" (törökök, mamelukok) elleni további fegyveres harcban.55 Ez azonban fel
tételezte, hogy ne kerüljön sor még egy „voyage de Honguerie"-ra, hiszen az az elátko
zott ország egyébként is csak egy a keleti hadszínterek közül. Végül is ez az, amiért 

" Philippe Contamine: Guerre, Etat et société à la fin du Moyen Age: études sur les armées des rois de 
France 1337-1494. Paris-La Haye, 1972. 196. o. 

53 Livre des fais, 116. o. 
4 Ch. Philpotts: The French Plan of Battle During the Agincourt Campaign. The English Historical 

Review 99, 1984. 65-66. o.: „Item, se ferra une bataille de cheval grosse de bonnes gens jusques au nombre de 
mil hommes darmes du moins; la quelle bataille conduira monsire le maistre des arbeletriers et lui sera fourni 
jusques audit nombre de tous les compa(nies); la quelle bataille se tendra hors de toutes les autres batailles au 
coste senestre, un pou sous la derrere.Et la quelle bataille sera pour ferir sur les archers et ferra leur povoir de 
les rompre." 

Livre des fais, 116. o. 
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Boucicaut Konstantinápolynál, Anatóliában és Szíriában harcolt. Arra azonban, hogy az 
újabb katonai kalandokhoz a marsall éppen a nikápolyi hadjáratból merített volna bátorí
tást, az Életírásban semmi utalás sincs. Nikápoly a hitetlenek elleni harcok sorában két
ségkívül kivételes helyet foglal el. A későbbiekben aratott még győzelmeket, mint pl. 
1399-ben Konstantinápoly közelében, amikor hasznos tanácsokhoz jutott a bizánciaktól 
és a rhodoszi Johannitáktól.56 De kudarcok is érték, mint 1403 augusztusában 
Tripolisznál, amikor Pierre de Lusignan példáját követve Alexandria megtámadására ké
szült volna, de azt a kedvezőtlen széljárás meghiúsította.57 

A Saint Denis-i szerzetes, vagy Jean Juvénal des Ursins elítélő megjegyzései a keresz
tesek gőgjére és fegyelmezetlenségére feledésbe merültek ugyan, a problémák megoldása 
azonban, amint azt V. Károly katonai reforma bizonyítja, már ismert volt. Már néhány 
évtizede létezett a marsall és a connétable intézménye, ami azt jelzi, hogy felismerték: 
csak a lovagság átalakulása vezethet eredményre.58 Az alapjaiban individuális harci takti
ka „disciplina militaris"-szá alakítása hozhatta csak meg az angolok végső kiűzését, akik 
egyébként ugyanebben az időben hasonló intézkedések bevezetésével próbálkoztak.59 

Ennek a meggyőződésnek adott hangot néhány évvel a nikápolyi hadjárat előtt a híres 
„L'Arbre de Batailles" szerzője, Honoré Bővet is.60 Néhány kortársat persze meglephe
tett, hogy éppen a nikápolyi katasztrófa lett a „disciplina militaris" pártolásának az ered
ménye. A teoretikusok - pl. az említett Bővet - azonban továbbra sem vonták kétségbe a 
keresztes hadjárat legitimitását. Philippe de Mezieres szerint pl. csak új módszerek szük
ségeltettek: a szent háború hagyományos intézményét az V. Károly alatti katonai újítá
sokkal kell egyesíteni. De ebben sem Nikápoly közvetlen hatását kell látnunk, hiszen pl. 
Mezieres, vagy az e kérdésekkel foglalkozó gondolkodók minderre már 1397 előtt, sőt 
már a megelőző században rádöbbentek.61 Az elmélet és a gyakorlat között feszülő el
lentmondás már Delaville Le Roulx könyvének is egyik fontos kérdése, s a történész 
szomorúan állapítja meg, hogy a hadjáratok tervei milyen csekély eredménnyel jártak.62 

A következmények és hatások vizsgálata közben nem tehetjük meg, hogy ne említsük 
Matthiew Bennett véleményét. Szerinte leginkább az angolok hasznosították az ütközet 
katonai tanulságait: V. Henrik az Azincourt-i ütközetben íjászainak éppen olyan, lovasok 
elleni védősánc készítésére adott parancsot, mint amilyet a törökök alkalmaztak 
Nikápolynál.63 Ha elfogadjuk az okfejtést, Boucicaut marsall kétszer sétált be ugyanabba 

5 Uo. 139-147. o.; D. Lalande: i. m. 88-91. o. 
57 Uo. 230-243. o.; D. Lalande: i. m. 110-114. o. 
58 Ph. Contamine: i. m. 198-202. o. 

Maurice Keen: Richard's II Ordinances of War of 1385. In: Rulers and Ruled in Late Medieval 
England. Essays Presented to Gerald Harriss. (Ed.: Rowena E. Archer - Simon Walker) London-Rio Grande, 
Ohio, 1995. 33-48. o. 

60 Ph. Contamine: i. m. 202-204., 184-204. o. passim; George W. Coopland: The Tree of Battles of 
Honoré Bonet. An English Version with Introduction. Liverpool, 1949. 

61 Le Songe du Vieil Pèlerin. (Ed.: G. W. Coopland) 1-2. k. Cambridge, 1969. 1. k. 75. o.: „A keresztes 
hadjárat immár nem puszta kaland többé, a nyugati lovagság energiáinak levezetése, hanem egy fegyelmezett 
és folyamatos harci tevékenység." 

62 Delaville Le Roulx: i. m. 1. k. 514-515. o. 

Matthew Bennett: The Development of Battle Tactics in the Hundred Years War. In: Arms, Armies and 
Fortifications in the Hundred Years War. (Ed.: Anne Curry-Michael Hughes) Woodbridge, 1994. 15-16. o. 
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a csapdába. Eme interpretációnak azonban vannak nehézségei: csak hat év telt el az 
Életírás megírása és az Azincourt-i ütközet között, s arra sincsenek bizonyítékok, hogy a 
kézirat eljutott volna angol földre. Fontosabb ellenvetés, hogy a karókból épített akadály 
alkalmazásához nem volt szükség a török gyakorlat ismeretére. Amint e hadicselről 
Michel Prestwich írta, az íjászok előtti akadályok létesítése természetesnek számított.64 

Alkalmazásuk Azincourt-nál okozhatott meglepetést, de ebben inkább V. Henrik taktikai 
érzéke mutatkozhatott meg, semmint egy korábbi minta követése. A két esetben az is ha
sonló, hogy a sáncok az ütközetek menetét csak egy ponton befolyásolták, a vereségek
nek csak egy momentumát jelentették. 

Összefoglalva, a Livre des fais a korabeli keresztes eszmekör kiemelkedő forrása. A 
szerző megvilágítja a „Voyage de Hongueire"-ban résztvevő nemesek értékrendjét, az 
egyes résztvevők viselkedését és motivációit; Boucicaut magatartása is lovagság egészén 
belül nyer értelmet. Az Életírás kitűnően egészíti ki a burgundiak részvételéről ránk ma
radt adminisztratív és pénzügyi forrásanyagot. Fejtegetéseim során ugyanakkor arra pró
báltam utalni, hogy az Életírást kevéssé lehet a marsallt a hadjáratra indító pontos körül
mények forrásaként értékelni, mivel Philippe d'Eu szerepét illetően éppoly zavaros, mint 
a hadjárat és a csata leírásában, s értékét nagyban csökkenti, hogy a szerző ellentmondó 
forrásokat is használt. Témáját sokszor retorikus magasságba emelte, s a leírtak valóság
tartalmának ellenőrzéséhez hiányoznak az eszközeink. 

Boucicaut a Valois dinasztia hűséges szolgálója, eredményes karrierista, lelkes lovag 
és parancsnok volt, aki jelentős sikereket ért el, ügyesen egyeztette részben egymásnak is 
ellentmondó szerepeit. Az Életírás szerzője hozzásegítette hősét, hogy életét mindenben 
a legteljesebb becsület jellemezze. Ennek érdekében nem kényszerült arra, hogy propa
gandairatot szerkesszen, azonban gondos mérlegeléssel bizonyos momentumokat ki
emelt, másokat elhagyott. Ezzel a történésznek problémát okozott ugyan, ám annál 
egyértelműbben rajzolta meg az eszményi keresztes képét, amely e viszontagságos idő
szakban új erőre kapott. Ennek jegyében ábrázolta a marsallt „Jézus Krisztus derék har
cosaként", aki hivatásának tekintette a hitetlenek elleni küzdelmet. Sajátos koncepció, 
akár anakronisztikusnak is tekinthető, de jó magyarázatot nyújt rá VI. Károly Fran
ciországa.65 Abban a megosztott és értékválságban szenvedő francia világban a keresztes 
háború eszméjének tagadhatatlanul volt bizonyos összefogó, legitimáló szerepe. Nehéz 
tetten érnünk e vízió mindennapi valóságát: amit a nikápolyi hadjáratról örökségként 
ránk hagyott, sajnos, nem más mint zavarodottság, vádaskodás és gyűlölet. 

Michael Prestwich: Armies and Warfare in the Middle Ages: The English Experience. New Haven-
London, 1996. 136. o. 

65 D. Lalande: i. m. 180-181. o.; Ph. Contamine: La Guerre de Cent ans, le XVe siècle. In: Histoire 
militaire de la France. (Ed.: Ph. Contaminé) 1. k. Paris, 1992. 174. o. 
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VESZPREMY LASZLO 

A NIKÁPOLYI HADJÁRAT ÉRTÉKELÉSE 
AZ ÚJABB HADTÖRTÉNETÍRÁSBAN 

Thuróczy János, Mátyás király ítélőmestere első kiadásban 1488-ban Brünnben meg
jelent krónikájával - bármely hihetetlen is - a legutóbbi évtizedekig befolyásolta Zsig
mond magyar királyról és német-római császárról alkotott képünket, uralkodásáról és jel
leméről azóta megszületett értékeléseinket. Thuróczy pedig ritka ellenszenves uralkodó
ként állítja elénk Zsigmondot, s országvédő tevékenysége sem kerül müvében kedvezőbb 
megvilágításba. A rövidség kedvéért csak a hadjárat kudarcát kommentáló szavait idéz
zük: „... Fájdalom, micsoda viszályokat támaszt, mekkora gyűlöletet szül az emberi sors, 
ha mostoha szerencse vezérli és nemkívánatos ösvényen halad ... Zsigmond király, aki 
eddig kedves volt nemzete szemében, népének súlyos veresége után gyűlölet tárgya lett." 

Érdekes, hogy Zsigmond, illetve a nikápolyi hadjárat kedvezőtlen megítélésében 
mennyire azonos állásponton volt az 1945 előtti és utáni, a polgári és az ún. baloldali 
történetírás. Az 1945 előtti történeti összefoglalások részletesen elmesélik az 1390 és 
1396 közötti eseményeket, de Zsigmond törökellenes erőfeszítéseiben nem sok méltány-
landót találnak. Szinte örülnek, amikor a gyengekezü és nem is magyar születésű Zsig
mondot tehetik felelőssé a török előrenyomulás megállításának elmulasztásáért. Hadügyi 
történetében már Bárczay Oszkár úgy látta, hogy „...a csata elvesztéséért elsősorban 
Zsigmondot illeti a felelősség..., nem tudott parancsolni, s valószínűleg gyönge ember 
módjára azt sem tudta, hogy hol a feje, s kipkedve-kapkodva, megfeledkezett annak vég
rehajtásáról, amit tenni szándékában volt." E szellemben folytatta Hóman Bálint is össze
foglalásában: „Zsigmond király végzetes veresége egészen új irányba terelte a magyar 
külpolitikát. Az Anjouk nagyszabású imperiális célkitűzései helyébe az ország létének és 
függetlenségének biztosításáért küzdő defenzív politika lépett...". Az eredmény valóban 
ez lett: a nikápolyi vereség tisztázta az erőviszonyokat a magyar állam és a török hatalom 
között, de az erőviszonyok ilyetén alakulásának oka semmiként sem Zsigmond teljesít
ménye és a nikápolyi csatavesztés volt. Hasonlóan közeledett a kérdéshez a baloldali 
történetírás reprezentatív képviselője, Elekes Lajos is. Nikápolyról nincsen több mon
dandója, mint „Zsigmond a tenger felé menekült, kéjutazásnak beillő vitorlázás után, óri
ási kerülővel, s hosszú idő múltán vetődött vissza országába. Érthető, hogy nem fogadta 
nagy lelkesedés." E megállapítások egyoldalúságuk miatt tendenciózusak, hiszen éppen 
arról nem ejtenek szót, ami a lényeg: a nikápolyi hadjárat előkészítése és a hadjárat meg
szervezése már uralkodása elején Zsigmond legjelesebb uralkodói erényeit villantotta fel. 
Megmutatta ugyanakkor azt is, hogy míg stratégának kiváló volt, hadvezetői, taktikai ké
pességei igen korlátozottaknak bizonyultak. 

A magyarországi historiográfiában az 1970-1980-as évekre alapvetően módosult 
Zsigmond király tevékenységének megítélése, s immáron egyik legjelentősebb középkori 
uralkodónkat tiszteljük benne. Megváltozott megítélésnek egyik oka éppen törökellenes 
politikája valós jelentőségének elismerése volt. E folyamat jelentős állomásai 1936-ban 
Deér József tanulmánya a király honvédelmi politikájáról, majd 1951-től Mályusz Ele
mér Zsigmond-kori oklevéltárának még ma is folytatódó kiadása, a királyról írt (1984), 
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idegen nyelven is kiadott monográfiája, valamint a Rázsó Gyula által 1973-ban a Hadtör
ténelmi Közleményekben, illetve az Engel Pál által a Századok 1994. évi évfolyamában 
megjelentetett tanulmányok. Mályusz, Rázsó, majd Engel írásai fordulatot hoztak a király 
védelmi politikája, illetve a nikápolyi hadjárat megítélésében. Ezekkel párhuzamosan 
Zsigmond egyéniségének és uralkodásának átértékelése, pontosabban megismerése a 
nagyközönség, de részben a szakma számára is az 1987-es ünnepi Zsigmond-évfordulós 
kiállítással és a hozzá kapcsolódó reprezentatív történeti-művészettörténeti katalógussal 
vált teljessé. Némiképpen magyarázatra szorul a kiállítással szinte egyidős, 1986-ban 
megjelent Erdély története című szintézis jellegtelen Zsigmond-képe, s az 1390-es évek 
törökellenes erőfeszítéseinek - a magyar-havasalföldi összefogás jelentőségéhez méltat
lan és pontatlan, pl. Kis-Nikápoly visszavételéről nem tudó - tárgyalása. Ennek azonban 
gyakorlati oka lehet, a kézirat évtizedekkel korábbi elkészülte. Tisztában kell lennünk 
azzal, hogy Zsigmond azon középkori királyaink közé tartozik, aki életében talán a leg
többet tartózkodott a délkeleti, déli határszélen, s a legtöbbet foglalkozott a török veszély-
lyel, aki minden idők egyik legütőképesebb keresztes seregét gyűjtötte egybe; így a 
nikápolyi hadjáratban játszott szerepe is más, kedvezőbb megvilágításba kerülhet. A már 
akkor is sokat emlegetett, ám eladdig igen mérsékelt sikerű európai katonai összefogást, 
diplomáciai érzékének köszönhetően, hosszú időn át csakis Zsigmondnak sikerült megva
lósítania. A modern összefoglaló munkák egybehangzóan elismerik, hogy a hadjárat 
mozgató motorja, az egyházi támogatás megszerzője a magyar király volt, nem a szorult 
helyzetben levő bizánci császár, vagy a pápa. A keresztes eszme akkor már lealkonyuló-
ban volt, s klasszikus formájában talán éppen a Zsigmondé volt az utolsó hadjárat. Ám 
erről nem a király tehet, sőt ismét csak kitűnő érzékét dicséri, hogy felismerte az utolsó 
pillanatot, amikor a hitetlenek elleni harc mozgósító erejével még hadba lehet hívni a 
nyugat-európai katonai elit egy részét, s becsvágyukat valós európai érdekek és célok 
szolgálatába lehet állítani. 

A haditervnek az a része, hogy egyetlen hadjárattal söpörjék ki a törököket Európá
ból, nyilván már első megfogalmazásakor sem lehetett egyéb illúziónál. Ez az elképzelés 
is a keresztes háborúk öröksége volt, s sajátos, hogy az egyetlen döntő hadjárat 
doktrínájának több évszázadokon át ismétlődő kudarca sem hatott kijózanítólag az euró
pai lovagság vezetőire. Kérdés, hogy Zsigmond mennyire tette magáévá e felfogást? Úgy 
tűnik, már akkor sem állt tőle távol annak felismerése, hogy az egyetlen eredménnyel ke
csegtető megoldás az, ha a török érdekszférát folyamatos katonai nyomás révén, lépésről
lépésre szorítják vissza a Balkánon. 

Uralkodása elején roppant nagy lelkesedéssel látott hozzá e gondolat megvalósításá
hoz, s nem is eredménytelenül. Az 1390-es évek magyar-havasalföldi politikájában a Ha
vasalföld magyar oldalon való megtartásának kísérlete a Nikápolyhoz vezető Zsigmondi 
politika szerves része volt, s szemben a külföldi szakirodalommal, így az egyiptomi 
származású angolszász tudós, Atiya munkájával (1934), nem is tárgyalható attól elkülö
nítve. Atiya egyébként kitűnő monográfiája éppen erdélyi és havasalföldi vonatkozások
ban tartalmaz súlyos tévedéseket, amelyek azután sikeresen átkerültek Kenneth M. Setton 
(1976) modern összefoglalásába is. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a hadjárat elgondolá
sa nem Zsigmond hóbortos ötletéből fakadt, hanem uralkodása kezdete óta formálódó 
stratégiai koncepciójának része volt, maga a háború pedig egy évek hosszú során át szer
vezett hadászati terv lezárásának tekinthető. A havasalföldi és bulgáriai status quo hely-
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reállításának célja magyarázza a sereg útjába eső erősségek ráérős, időt rabló ostromát, s 
hogy szeptember végéig még csak Nagy-Nikápoly váráig jutottak. A követett taktika egy 
esetleges győzelem után sem módosult volna: nyilván az esetben is várról-várra haladva 
igyekeztek volna délebbre szorítani a török befolyás északi határát. 

Az előkészületek egyik szerencsésen fennmaradt dokumentuma az 1395. március 7-i 
brassói szerződés, melyben a havasalföldi vajda, Mircea, katonai segítség nyújtására, 
utánpótlás biztosítására, sebesültek ápolására kötelezte magát, sajátos helyet kapott a ro
mániai historiográfiában. A kérdés lényege, hogy e szerződés jelentett-e alávetettséget a 
magyar király felé, avagy sem? A román történészeknek valószínűleg igazuk van abban, 
hogy a szerződés de jure nem több egy szokványos együttműködési szerződésnél, tartal
mában nem sokkal haladja meg a Róbert Károly magyar király, Frigyes és az osztrák 
hercegek közötti 1323. évi szerződést. De facto azonban Mircea a szerződéskötés idején 
egyáltalán nem volt a maga ura, s a szerződés megvalósulása esetén a Magyarországot 
övező ütközőállamok rendszerében kétségkívül vazallusi szerepet jutott volna neki. A 
Mircea-problémához kapcsolódik, hogy a Zsigmond visszavonuló seregét 1395 nyarán 
ért támadást a szakírók közül többen Mircea álnokságának és kétszínűségének tulajdo
nítják, noha az a Mirceával szembenálló Vlad-párttól is kiindulhatott. A korabeli okle
velek mindenesetre nem róják fel Mirceának az esetet. Éppen ellenkezőleg, 1396 au
gusztusában Stibor erdélyi vajda vezetésével magyar sereg tört a Havasalfödre, elmozdí
tották a török által pártfogolt Vladot és a fegyverek erejével ismertették el Mircea jogát. 
A frissen hatalomba ültetett román vajda Stibor fegyvereinek fedezete mellett csatlakoz
hatott a Nikápolyt ostromló sereghez, s nem zárható ki, hogy magában a csatában is egy 
szárnyon harcolhattak. Ha valamiben különbözött a nikápolyi hadjárat a klasszikus 
szentföldi keresztes háborúktól, akkor az a hadjárat több éves, gondos előkészítése és 
időzítése volt, az előkészítő katonai csapások pontos időzítése és túlnyomórészt sikeres 
végrehajtása. 

A keresztes sereg vonulásával az utóbbi években egy újabb dokumentumot, egy tér
képet hoztak kapcsolatba. A Balkánt ábrázoló térkép a híres reneszánsz hadmérnök, a 
Taccola néven ismert Jacopo Mariano művének párizsi kéziratában maradt fenn. A tér
kép datálását valamelyest segíti, hogy a helységek egy részénél zászló jelzi, hogy keresz
tény, vagy iszlám uralom alatt állónak tudják-e. Mivel Vidin és Nikápoly várain keresz
tes zászló leng, a térkép mintapéldánya 1393 előtti állapotokat tükrözhet, s feltehető, 
hogy a korszak egyik hadjárata, talán éppen a nikápolyi hadjárat céljaira készült. Az 
észak-itáliai eredetű térkép olasz feliratai Orsovánál és a déli hágókon át mutatják a kirá
lyi sereg útját, s név szerint is megemlítik Nikápolyt. Az újabb romániai történeti munkák 
is hadjáratunkkal hozzák kapcsolatba a térképet, ami ismét a vállalkozás gondos előkész
tésének bizonyítéka. 

A keresztes sereg létszámának problémája mind a mai napig nem jutott nyugvópontra. 
A kérdés az, hogy mennyire becsülhetjük a francia-burgundi kontingenst, a magyar kirá
lyi sereget és Mircea segédcsapatát. A fennmaradt források egymásnak teljesen ellent
mondó létszámadatokat őriztek meg. Támpontjaink közé tartozik, hogy a francia csapat 
Velencéből Zenggbe egyetlen nagy szállítóhajón jutott el (galea grossa), ami - a kíséretet 
és a lovakat is figyelembe véve - bizonyíték a nagy számok ellen. Froissart-tól tudjuk, 
hogy a keresztények nyolc nap alatt keltek át a Dunán; ugyanő az ütközetben kevesli a 
franciákat, 700-ra becsüli a számukat, ugyanakkor a magyarok esetében hatvanezres se-
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regről ír. A kortársak általában 100 000 körülire becsülték a keresztes sereget, kivétel a 
bajor emlékíró, Schiltberger a maga 16 000-ével, de egy eltérő szöveghagyomány nála is 
60 000-et említ. 

A modern becslések mindenesetre a 16 000-hez állnak közel, Hans Delbrück egyene
sen 9-10 000-re becsülte a sereget, az ütközetben résztvevőket pedig csak nyolcezerre. 
Rázsótól Mályuszon át Settonig a legújabb hazai és külföldi szakirodalom is inkább az 
alacsony számokat fogadja el. Rázsó a magyar sereget mértéktartóan 12 000-re, a nyuga
tiakat 8-10 000-re, a havasalföldieket 8 000-re becsülte. Különben a román segédcsapa
tok létszámát illetően a legnagyobb a bizonytalanság, amint azt Rosetti Atiya könyvéről 
írott recenziójában kifejtette. Érvelése szerint Mirceának a török által közvetlenül fenye
getett országban csak korlátozott mozgósítási lehetőségei voltak, komoly veszteségeket 
szenvedhetett az 1394-ben, vagy ami valószínűbb, 1395-ben vívott rovini csatában, s to
vábbra is tartania kellett a törökbarát Vlad pártjától. Rosetti mindezek alapján egy
kétezernél nem becsüli nagyobbra Mircea seregét. Szerinte, s ebben Kupelwiesert és 
Ománt követi, az ütközet lokalizálása Vabel és Mirsovita között eleve kizárja 30-40-
50 000 fős seregek felállását és mozgását. 

A csata nyugati résztvevőinek vonatkozásában csak az angol segítség kérdésében 
utalnánk Charles Tipton dolgozatára, aki példamutatóan bizonyítja be az angolok na
gyobb arányú részvételének a tarthatatlanságát (1962). Ha ezt kiegészítjük az egyes né
met, burgundi és francia adatokkal, akkor a nyugati segítséget is jóval 10 000 fő alá kell 
csökkentenünk, s a teljes keresztény létszámot - legfelső határként — ismét csak a 15 és 
20 000 közöttihez kell közelítenünk; Rázsó sem becsült többet 25-30 000 főnél. 

A számoknál érdekesebb, hogy Zsigmond helyesen választotta-e meg a török sereggel 
szembeni taktikát. Valószínűleg igaza volt, amikor a török harcmodort jól ismerő magya
rokkal és havasalföldiekkel akarta az ütközetet megnyitni. Tud erről Thuróczy is, 
Schiltberger szerint maga Mircea kérte az előharc jogát, úgy látszik, maga a havasalföldi 
fejedelem is tisztában volt azzal, hogy mekkora hiba az elit nehézlovasság bevetése a tö
rök elővéddel szemben. 

Az árulás-motívum végigkíséri a csatával foglalkozó szakirodalmat. Cserben hagyta-e 
szövetségeseit Mircea, miként azt a Laczkovics vezette erdélyi seregnek is szemére ve
tik? Wertner Mór már a század elején figyelmeztetett a modern szakirodalom félreértésé
re, nevezetesen arra, hogy tévesen számol egy Laczkovics, vagy Lackfi vajdával a csatá
ban. A Zsigmonddal szembeforduló Lackfíak nevéből minden bizonnyal Aschbach 
(1838) teremtette meg a Laczkovicsokat, akik éppúgy feltűnnek Kupelwiesemél, mind 
Atiyánál, vagy Lackfiként az új Magyarország hadtörténete térképmellékletében. Vissza
térve az árulásra, teljesen érthető, hogy az ütközet vesztésre fordultával először a helyis
merettel rendelkező havasalföldiek, majd a magyarok futottak meg. Ennek eredménye, 
hogy a Boucicaut-életírás vagy a flandriai krónika a magyarokat vádolja meg a franciák 
cserbenhagyásával. 

A szakirodalomban található nézetkülönbségek részben a csata napjára vonatkoznak. 
A francia, illetve az Atiyát követő angolszász irodalomban inkább szeptember 25., a né
met és az annak nyomdokain járó hazai szakirodalomban inkább szeptember 28. bukkan 
fel. Magunk inkább Atiya fejtegetéseivel értünk egyet; az abból következő szeptember 
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25-ét elsőként Engel Pál (1990) vezette be a hazai szakirodalomba, azonban meglehető
sen visszhangtalanul. 

A nikápolyi ütközet mind a résztvevők, mind a kortársak között mély érzelmeket éb
resztett és szélsőséges indulatokat kavart. Nyilván túlzás a gúnyos leírás miszerint az 
uralkodó a Kisázsiai átszelő Xerxes módjára érte el Konstantinápolyt, de túlzás az a 
gyűlölet is, amellyel az egykori résztvevő, a Bellifortis híres szerzője, Conrad Kyeser vi
seltetett Zsigmonddal szemben. Persze indokolatlan a csata olyan érzelmek nélküli ábrá
zolása is, mint amilyet a király okleveleiben találunk. A mai hadtörténeti szakirodalom
ban inkább a törökök által a gyalogság védelmére használt lovasakadályok első 
alkalmazásának, a defenzív török stratégia sikerének iskolapéldájaként értékelik, amit 
azután - egyes kutatók szerint - a nyugati hadszíntereken is sikerre vittek (Matthew 
Bennett, 1994). 

Ha végül a közkézen forgó lexikon-címszavakra is kiterjesztjük vizsgálódásainkat, 
akkor a legnagyobb változatosságot találjuk. A Dictionary of Battles-típusú kiadványok 
mind angolszászok, így elvben Atiya véleményét tükrözhetnék, ám a helyzet nem ilyen 
egyszerű. 

Thomas Harbottle (New York, 1971): szeptember 28.; 50 000 magyar és 10 000 
francia; kiemeli a franciák elhamarkodott támadását; úgy tudja, hogy a magyarok Bajezid 
támadására egy nyíllövés nélkül, hanyatt-homlok menekültek el a csatából. 

John Sweetman (New York, 1985): szeptember 25.; 50 000 magyar és 2 000 francia; 
utal a franciák elhamarkodott támadására. 

George Kohn (New York, 1986): 100 000-re teszi a teljes keresztény sereg, 16 000-re 
Zsigmond főseregének létszámát. Hangsúlyozza, hogy a franciák Zsigmond bölcs tanácsa 
ellenére támadtak, s megemlíti, hogy a havasalföldi és erdélyi katonák dezertálása mek
kora zavart okozott. 

John Laffin (New York, 1986, 1995): szeptember 28.; 50 000 magyar, lengyel, német, 
angol és 3 000 francia résztvevő; utal a franciák elhamarkodott támadására. 

Az előbb elmondottak - úgy véljük - elég egyértelműen figyelmeztetnek arra, hogy 
elérkezett az idő egy önálló, a nikápolyi csatát tárgyaló kismonográfia megírására, ami 
valódi jelentőségének megfelelően mutatná be és értékelné a csatát a hazai közvélemény 
számára. Egy ilyen kismonográfia megjelentével nem fordulhatott volna elő, hogy az 
1996-os magyar évfordulókat számba vevő kiadvány, a 540 év előtti nándorfehérvári di
adal, vagy a 470 éve történt mohácsi csatavesztés említése mellett egyszerűen elfeledke
zett a csatáról. Nyilván azért, mert a nikápolyi csatát, vagy éppen Zsigmondot nem érezte 
eléggé a magyar történelemhez tartozónak. 

A magyar királyok a nikápolyi csatában szembesültek első ízben a maga véres valósá
gában a fenyegető török túlerővel, a magasabb szintű török hadművészettel. Nikápoly 
valóban határkő a magyar hadtörténelemben, de a további török előrenyomulásnak nem a 
csatavesztés volt az oka, inkább csak a veszélyes történelmi folyamatra figyelmeztető 
jelnek tekinthetjük. Zsigmond és a korabeli Magyarország megértette a figyelmeztetést. 
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BERTENYI IVAN 

A NIKÁPOLY ALÁ VONULT SEREG HÁTORSZÁGA 

Magyarország 1396 nyarától 1397 tavaszelőig 

1396 július végén Zsigmond király és az Európa több országából összesereglett nem
zetközi haderő a török ellen vonult. A hadrakelt sereg hátországának megőrzését, Ma
gyarország kormányzását az uralkodó Kanizsai Miklós tárnokmesterre, Pásztói János or
szágbíróra, (Lackfi) István zagoriai ispánra, Szécsényi Frank volt országbíróra és Serkei 
Dezső mesterre bízta.1 Fél év sem telt bele, amikor- a körösi véres leszámolást követően 
- a vesztes csatából hazavergődött király a Nikápoly ostromakor sebesüléseket szerzett 
Machedonyaiaknak adta a hűtlenség miatt fő- és jószágvesztésre ítélt Simontornyai Ist
ván és Csáktornyai Lackfí István vajda egyes birtokait. Zsigmond oklevele szerint e bir
tokokat a Lackfiak azért veszítették el, mert mialatt a király a bulgáriai csatavesztést kö
vetően a tengeren hazafelé igyekezett, János bánhoz és János perjelhez csatlakozva 
fellázadtak, s mint László apuliai király (azaz Nápolyi László) generalis vicariusai az or
szágot, hogy László részére meghódítsák, török hadakkal pusztították.2 

Minden háború esetén tanulságos a hadrakelt sereg mögötti hátország viszonyainak a 
vizsgálata. Esetünkben ezt különösen érdekessé teszi (Csáktornyai) Lackfi István szemé
lye. A méltatlan körülmények közt megölt főúr a Magyarországon hatalomra került 
Zsigmond egyik legbizalmasabb híve, 1392-ig az ország nádora, majd - mint láthattuk -
1396 nyarától a kormányzótanács tagja volt. Az 1397 február végi körösi véres esemény 
áldozataként pedig olyan személy, akinek nevét a historikusok többsége összeköti a Ná
polyi László oldalán kirobbantott fegyveres felkeléssel. Ezzel szemben Zsigmond király 
közelmúltban elhunyt neves monográfusa, Mályusz Elemér csak annyit fogad el, hogy 
Lackfi meggondolatlanul kapcsolatot keresett László nápolyi királlyal, de határozott 
fegyveres akcióról, a törökkel szövetségben történt országpusztításról nem tud: egyedül a 
Dráva mentén, Szentgyörgyvárnál került sor fegyveres ellenállásra,3 de Zsigmond hívei 
azt is gyorsan felszámolták. Mályusz szerint az ártatlansága tudatában Kőrösön megjelent 
Lackfi István meggyilkolása a nagy ellenfél és politikai intrikus főpap-kancellár, 
Kanizsai János műve volt. Az érsek a Lackfi-birtokok jó részét a lehető leggyorsabban 
magának szerezte meg.4 A Horváti-mozgalom felidézését Lackfiék nyakába varró okle-
vél-narratiók aztán bekerültek Thuróczy krónikájába, s onnan a köztudatba.5 

1396. szeptember 8-án Zemplén vármegyéhez dica-fízetés ügyében intézett pararncslevelük tanúsága 
szerint a nevezettek maguk mondják, hogy „... princeps dominus noster Sigismundus rex Hungarie nobis dedit 
in mandatis, ut in sua absentia ... suum regnum sine omni variatione et novitate servaremus et gubernaremus." 
Mályusz Elemér (szerk): Zsigmondkori oklevéltár I. (1387-1400). Budapest, 1951. (A továbbiakban: ZsO I.) 
4514. sz. 

2 ZsO I. 4653. sz. 
3 ZsO I. 5302. sz. 

Paulus de Armaninis mantovai követ 1395 november végén Magyarországról küldött jelentésében 
Kanizsai János érseket és Stibor vajdát nevezi meg Zsigmond király két legbelsőbb bizalmasaként. A követ el
sősorban Szepesi János zágrábi püspöktől és annak környezetéből merítette információit. Úgy látta, a bárók 
közt a legkülönbözőbb nézetek uralkodnak. Egy részüket a király nagy ajándékokkal megnyerte magának, de 
nagyobb részük inkább néhai Károly király fiát kívánta urának. „Sunt ... quidam, qui ob magna munera eis 
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A nikápolyi csatát megelőzően már folytak törökellenes csatározások. Az 1395. év 
Kis-Nikápoly bevételével katonai sikereket is hozott. A folytatásra is számítottak: ránk 
maradt Zsigmond király 1395. december 17-én Ung vármegyéhez intézett levele. Abban 
a király a következő évre tömeges, Magyarország elleni török támadást jelzett, figyel
meztetett az általános hadba vonulási kötelezettségre, a magukat az alól kivonok számára 
jószágvesztést helyezett kilátásba. Az elvett birtokokat a háborúban magukat kitüntetők-
nek ígérte a király.6 Úgy tűnik, a megérkezett tekintélyes nemzetközi haderő végül nem 
tette szükségessé minden magyar nemes hadba vonulását. Jogi szempontból valószínűleg 
az 1222:VIII. te. előírása lehetett érvényes, amely csak azok hadba vonulását írta elő, 
akik a királytól vármegyéket, vagy pénzt kaptak. E rendelkezést 1351-ben is megerősítet
ték, s lényegében az 1397:VI. te. is megismételte, de már - bizonyára a nikápolyi vereség 
hatása alatt - bővítette a hadba vonulók körét.7 Persze a királyi és más bandériumokban 
így is szép számú familiáris kelt hadra, az ország egésze azonban - modern kifejezéssel -
úgy tűnik, nem került „mozgósításra"; a hadszíntér a határon kívül esett. Mindezt onnan 
is felmérhetjük, hogy bár sor került olyan nádori parancslevél kiadására, amely egy per
nek gyors, még a hadba indulás előtti időpontban történő befejezését rendelte el, emellett 
számos perhalasztást is ismerünk8 olyanokat is, amelyek külön is hangsúlyozzák, hogy 
hadba szállás miatt halasztják el a soron következő perjogi cselekményt, sőt általános 
perhalasztást elrendelő királyi utasítás is született.9 Mindemellett szó sincs arról, hogy 
mindenki hadba vonult volna, az egyes intézkedések az általános perhalasztást is konkrét 
perek prorogálásakor említik, s ezzel beleillenek a XIV-XV. századi perjog általános 
szabályaiba, amelyek a közszolgálatban, a hadseregnél stb. elfoglaltak számára királyi 
parancsra engedélyezték a perhalasztást.10 Ilyen - névre szólóan kiadott - perhalasztó le
velet még a hadra kelt seregnél is lehetett szerezni. így Zsigmond 1396. augusztus 15-én, 
már Orsova alatt intézett bírság nélküli perhalasztást elrendelő parancsot a nádorhoz, az 
országbíróhoz, helyetteseikhez és minden más bíróhoz a hadjáratban részt vevő két ne-

impensa ac dominia magna sibi concessa de eius domino contentantur, sed maior pars appeterent potius filium 
quondam regis Karoli." Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán 1395. (Értekezések a történelmi tudo
mányok köréből XX. kötet, IV. sz.) Budapest, 1905. 44-45., 98., és 100. o. A Lackfiakról és birtokaikról v. ö. 
Zsigmond 1397. március 4-i (a főpapok és a bárók tanácsából hozott) adományát: ZsO I. 4656. sz. 

Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437. Budapest, 1984. 36-38. o. 
6 A török-magyar viszony alakulásához v. ö. Szakoly, Ferenc: Phases of Turco-Hungarian Warfare before 

the Battle of Mohács (1365-1526). In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae XXXIII (1979.) 
72-85. o.; Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély (1393-1437). In: Hadtörténelmi 
Közlemények 20 (1973.) 411-440. o.; Engel Pál: Török veszély Zsigmond korában (1387-1457,). In: Hadtör
ténelmi Közlemények XXXVIII (1994.) 273-284. o.; Zsigmond levele: ZsO I. 4187. 

F. Dőry - G. Bónis - V. Bácskai: Décréta Regni Hungáriáé - Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-
1457. Budapest, 1976. 161-162. o. 

8 Nádori parancslevél, 1396. május 28. ZsO I. 4407. sz. Perhalasztások 1396. januárban: Nagy Imre 
(szerk.): A zichi és vásonköi gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Ötödik kötet. Budapest, 1888. (A 
továbbiakban: Zichy V.) 4. sz. (3. o.), 6. sz. (4-5. o.); ZsO I. 4256., 4261. sz. 

1396. január 12. Határjárás elhalasztása (még az előző) török hadjáratban való részvétel miatt: ZsO I. 
4226. sz., 1396. május 25: „... nos universas causas regnicolarum nostrorum propter motum presentis nostri 
exercitus generaliter iusseremus prorogari ..." Zichy V. 17. sz. (22. o.). V. ö. 1396. május 27-én is ZsO I. 
4403. és 4406. sz. 

Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. Budapest, 
1899.241.0. 
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mes érdekében." Az eset érdekessége, hogy a parancs első címzettje, Ilsvai Leusták ná
dor szintén hadba vonult, s augusztus végén ő is elhalasztotta egy, a török háborúban 
részt vevő személy bírságfizetését.12 A nádorhoz intézett királyi parancslevél magyaráza
ta az, hogy az eltávozott nádor bírói irodája (más, hasonló esetek mintájára) kettészakadt. 
Az egyik részleg követte a nádort a táborba, a másik otthon maradt, s a nádor nevében, 
annak otthon hagyott pecsétje alatt, a perjog szabályai szerint mintegy „mechanikusan" 
következő, a bíró és tanácsa részéről mérlegelést nem kívánó perbe hívó, vizsgálatot el
rendelő, perhalasztó stb. levelek expediálását végezte.13 így lesz érthető, hogy Leusták 
nádorhoz nem csak jelentést címeztek Nikápoly alá vonulása után,14 hanem perhalasztó 
leveleket is állítottak ki a nevében, még akkor is, amikor ő maga már több mint egy hó
napja török fogságban sinylődött.15 

Nem lenne teljes a hadba vonulással összefüggésben elrendelt perhalasztásokról ki
alakított kép, ha nem mutatnánk be a prorogálás lehetőségével, jó magyar szokás szerint" 
visszaélőket is. 1396. augusztus 29-én, majd október 9-én Zsigmond nevében azért ren
deltek el vizsgálatot egyes nemesek ellen, mert azok a királyi különös jelenlét bíróságán 
folyó pereiket arra való hivatkozással halaszttatták el a Szent Mihály napi bírói nyolcadra 
(október 6-ára), hogy a királyi seregbe fognak vonulni, azt azonban nem tették meg...16 

Természetesen születtek további perhalasztások is olyanok ügyeiben, akik nem vonultak 
el a hadjáratba, megjelentek az - ugyancsak otthon maradt - bírák előtt, s tovább folytat
ták ügyeiket, ha azokban érdemi döntésre adott alkalommal nem is került sor.17 

A ránk maradt forrásanyagból kitűnően a társadalom figyelmének a középpontjában a 
nikápolyi csata időszakában is elsődlegesen a hatalmi pozíciót, gazdagságot, tekintélyt 
jelentő várak, földbirtokok álltak. A hadba vonulás előtt, 1396 június elején több - de 
gratia jellegű - királyi oklevél is foglalkozik birtokügyekkel. így magtalanul elhunyt va
gyonának eladományozása,18 birtokadomány megerősítése és függőpecsét alatti kiadása,19 

nova donatio oklevélbe foglalása,20 Mária királynő két évvel korábban történt új adomá
nyának átírása, megerősítése,21 birtokba iktatás elrendelése22 egyaránt előfordul. De júni-

11 ZsO 1.4499. sz. 
12 ZsO I. 4508. sz. 

V. ö. Bertényi Iván: A nádori és az országbírói ítélömester bírósági működése a XIV. században. Levél
tári Közlemények XXXV. (1964) 190. és 199. o. 

1396. augusztus 19. A budai káptalan egy statutióról jelent: ZsO I. 4504. sz. 
15 1396. november 1. és 3.: ZsO I. 4545., 4548. és 4549. sz. 
16 ZsO 1.4511. és 4530. sz. 

1396. október 13: Bebek Detre szlavón bán a zágrábi polgárok és az adraiak pereit halasztja el: ZsO I. 
4534. sz. 1396. november 2-án Pásztói János országbíró nevében ugyanaznap két perhalasztás történik. Az 
egyik oklevél „ex deliberativa commissione prelatorum et baronum regni" ad új határnapot: Zichy V. 26. sz. 
(28. o) , ill. Zichy V. 27. sz. (29. o.). 1396. december 6-án Strich János erdélyi vajda is elhalaszt egy pert: ZsO 
I. 4567. sz. 

18 1396. június 4.: ZsO I. 4420. sz. 
19 1396. június 10.: ZsO I. 4430. sz. 
20 1396. június 11.: ZsO I. 4434. sz. 
21 1396. június 13.: ZsO I. 4440. sz. 
22 1396. június 5.: ZsO I. 4431. sz.; június 8.: ZsO I. 4426. sz. 
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us derekán is találkozunk a földbirtokok sorsát befolyásoló fiúsítással,23 leánynegyedbe 
való beiktatással.24 Nyilván földbirtok „lekerekítését" célozhatta az a Dráva-eltérítés is, 
amelynek ügyében a király nyomoztatott.25 Sor került a hadba szállást megelőzően to
vábbi birtokadományra is.26 Úgy tűnik, június második felétől a hadba vonulás közvetlen 
előkészítése elvonta az uralkodó és a királyi tanács urainak a figyelmét a földbirtok
ügyektől; mindenki csapatai összegyűjtésével, táborba vezetésével lehetett elfoglalva. 
Egyetlen ránk maradt július végi váradománytól27 eltekintve újabb királyi földbirtokado
mányokra már csak a hadra kelt sereg táborhelyein nyílt alkalom: így augusztus 13-án 
Bulgáriában, Podradye falu mellett, a prelátusok és a bárók tanácsából adományozott el a 
király egyes Sáros vármegyei birtokokat,28 s ugyanaznap, Orsova mellett kapta Marczali 
Miklós - főleg a törökellenes harcokban szerzett érdemeiért - Fejérkő várát.29 Pár nappal 
később a Bihar vármegyei Körösszeg várának (Zsidói Miklós temesi ispán és testvére ré
szére történő) eladományozására,30 majd a hónap végén a török által elpusztított birtokok 
helyett a Csongrád vármegyei Halas eladományozására31 került sor. A kancellária precí
zen működött: a donationalis kiállítása napján értesítette a halasiakat az eladományozás-
ról, s egyben az új földesúr iránti engedelmességre szólította fel őket.32 Augusztus vége 
után (nyilván a katonai események alakulása miatt) hosszabb szünet következett a királyi 
birtokadományozásokban és csak Zsigmond hazatérte után, előbb egy 1397. február 27-
én Kőrösön kelt oklevél, majd a március 2-án és 4-én - főleg a frissen elvett Lackfi-
birtokokat eladományozó - néhány újabb oklevél került ebben a tárgykörben kiállításra.33 

A nemesi birtokok tulajdona természetesen nem csak a király kegyelmének - vagy ha
ragjának - a következményeként változhatott, hanem a nemesi társadalom tagjainak a 
kezdeményezésére is. Stibor erdélyi vajda „akarata tetszésére" adott - nyilván familiárisi 
szolgálatért - földbirtokot.34 Famulusok adományban részesítése,35 a békés időkben oly 
gyakori birtokosztály,36 birtok átadása szolgálatokért,37 birtokelzálogosítás,38 zálogvisz-

23 1396. június 11.: ZsO I. 4435. sz. 
24 1396. június 14.: ZsO I. 4445. sz. 
25 1396. június 23.: ZsO I. 4456. sz. 
26 1396. június 15.: ZsO I. 4447. sz.; 1396. június 24. Mária királynő korábbi adományához hozzájárulás: 

ZsO I. 4458.SZ. 
27 ZsO I. 4491. sz. 
28 ZsO I. 4496. sz. 
29 ZsO I. 4497. sz. 
30 1396. augusztus 18-án Novigrádon. ZsO I. 4501. sz. 
31 1396. augusztus 28.: ZsO I. 4509. sz. 
32 ZsO I. 4510. sz. 
33 Zenthemer Miklós fiai kapnak birtokot érdemeikért: ZsO I. 4651. sz.; Wasvar és Bosook volt Lackfi-

birtokok eladományozása: ZsO I. 4653. sz. Ugyanaznap a baranyai Válpó és Nádas birtokok eladományozása: 
ZsO I. 4654. sz., két nap múlva Simontornya, Lowke „királyi" várak és Chepregh „királyi" mezőváros elado
mányozása a Kanizsaiaknak: ZsO I. 4656. sz. 

34 1396. november 13: ZsO I. 4553. sz. 
35 1396. június 10.: ZsO I. 4432. sz. 
36 1396. június 12.: ZsO I. 4439. sz. 
37 ZsO I. 4528. sz. 
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szaváltás,39 az adakozó lelki üdvéért az egyháznak történő birtokátadás,40 földbirtok,41 

ház adásvétele,42 földtulajdon elidegenítésétől való eltiltás (ellene való tiltakozás),43 

leánynegyed kiadása,44 leánynegyed birtokrészről történő lemondás45 csakúgy előfordult, 
mint birtokcsere,46 vagy a földbirtokokkal (tulajdonnal) összefüggő perjogi (eljárásjogi) 
cselekmények.47 

Persze keltek oklevelek más feudális jogok tárgyában is. Földesúr tiltakozott jobbá
gyai megverése miatt,48 találunk oklevelet vámmentesség engedélyezéséről,49 tizedek le
foglalása elleni,50 ház lefoglalása miatt történt,51 ingóságok elvitele miatti,52 birtok leka
szálása és a termés elvitele miatt történt tiltakozásról.53 

Ezt a változatos anyagot kiegészíthetjük még néhány további érdekes oklevéllel. 
1396. június 22-én Palisnai János perjel „libera villá"-ja szabadságát szabályozta,54 28-án 
Zsigmond király vásárt engedélyezett,55 július 20-án egy asszony végrendelkezett,56 au
gusztusban egy apátságot ruháztak át kegyúri alapon,57 október 25-én pedig Pozsony vá
ros bírája és esküdtjei megkegyelmeztek egy gonosztevőnek azzal a feltétellel, hogy sem 

38 1396. június 17.: ZsO I. 4448. sz.; július 25. (4 kúria elzálogosítása): ZsO I. 4490. sz.; november 27: 
ZsO I. 4558 sz. 

39 1396. augusztus 31.: ZsOI. 4512. sz. 
40 1396. június 8.: ZsO I. 4428. sz.; 1396. június 24. (Kanizsai érsek két budai házat ad az általa alapított 

kápolnának): ZsO I. 4461. sz.; 1396. július 13. (végrendeleti átadás): ZsO I. 4474. sz., 1396. szeptember 28. 
(malom): ZsO I. 4526. sz., 1396. július 18. (szőlő): ZsO I. 4479.SZ. 

41 1396. július 27.: ZsO I. 4489. sz.; 1396. szeptember 21.: ZsO I. 4531.SZ.; 1396. november 8. ZsO I. 
4551. sz. 

42 

43 1396. június 8.: ZsO I. 4427. sz.; 1396. június 22.: ZsO I. 4454.sz.; 1396. július 5.: ZsO I. 4470.sz.; 

44 1396. július 15.: ZsO I. 4487.SZ.; 1396. szeptember 25.: ZsO I. 4522. sz. 

1396. augusztus 20. (a vásárló pozsonyi plébános vételárként miséket is mond): ZsO I. 4505. sz 
1396. június 8.: ZsOI. 4427. 

1396. augusztus 18.: ZsO I. 4502. sz 
1396. július 15.:ZsOI. 4487.S 

" 1396. október 26.: ZsO I. 4537. sz. 
46 1396. augusztus 22.: ZsO I. 4507. sz., 
47 1396. június 13. (birtokba iktatás határjárással): ZsO I. 4443. sz.; 1396. augusztus 16. (határ

megállapítás): ZsO I. 4500. sz.; 1396. november 23. (határjárás): ZsO I. 4557. sz.; 1396. július 20. (birtokba 
iktatás): ZsO I. 4482. sz., 1396. augusztus 19.: ZsO I. 4503. sz.; 1396. június 13. (meg nem jelenésért bírságo
lás): ZsO I. 4444. sz.; 1396. október 13. (birtokper elhalasztása): ZsO I. 4534. sz., 1396. november 1.: ZsO I. 
4545.SZ., 1396. november 2.: ZsO I. 4546. és 4547.sz., 1396. november 3.: ZsO I. 4548.sz.; 1396. július 5. 
(birtokhasználat eltiltása): ZsO I. 4470.sz.; 1396. június 30. (birtokperben káptalan, mint hiteles hely előtti 
egyezség): ZsO I. 4467.sz. 

48 1396. szeptember 14.: ZsO I. 4516. sz. 
49 1396. július 30.: ZsO I. 4492.sz. 
50 1396. augusztus 19.: ZsO I. 4504.sz. 
51 1397. február 9.: ZsO I. 4637.sz. 
52 1396. szeptember 26.: ZsO I. 4524. sz. 
53 1396. szeptember 19.: ZsO I. 4519. sz. 
54ZsOI. 5455. sz. 
55 ZsO I. 4465. sz. 
56 ZsO I. 4484. sz. 
57 1396. augusztus 4.: ZsO I. 4495. sz. 
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a városban, sem Pozsony vármegyében nem tartózkodhatik. Ha e feltételt megszegné, 
azonnal fejét veszik.58 

Láthatjuk, hogy 1396 nyara és 1397 tavasza között az ország a tömeges jellegű okle
veles gyakorlat korában más időszakokban is szokásos jellegű forrásanyagot hagyott 
ránk, azaz békés mindennnapjait élte. A bemutatott szép számú oklevélhez hasonló típu
sú oklevelekben, a bennük foglalt ügyekben a XIV. és XV. század más évei is bővelked
tek. Külön érdekessége a vizsgált időszaknak, hogy a középkorban oly „divatos" hatal-
maskodásra (ami a kor viszonyai között „békés" időszakban is gyakran előforduló 
cselekménynek számított) korántsem találunk több adatot a „megszokottnál". Ami szí
nezi a képet, (Szepesi) János zágrábi püspök és kanonokjainak a pusztításai a püspöki 
székvárosban59 nem maradtak viszonzatlanul a polgárok részéről sem, bár ez utóbbira 
csak hat évvel későbbi okleveles utalásból van tudomásunk.60 János püspök később Kis 
Károly fiának egyik leglelkesebb híveként mutatkozott be, s a nápolyi trónkövetelő 
ügyének bukása után Nápolyba is követte Lászlót. Pályáját végül Nápoly érsekeként fe
jezte be.61 Az 1403-as események előtörténeteként Hóman Bálint a Lackfiakkal együtt 
Szepesi Jánost is a Kőrösudvarhelyen felelősségre vont személyek közé sorolja, és sze
rinte „püspöki méltóságának elvesztésével lakolt."62 Úgy tűnik azonban, Szepesi János
nak a zágrábi polgárokkal fennálló ellentéte más természetű volt, a főpap még jó ideig 
Zsigmond táborában maradt és csak jóval később állt át az ellenfél-trónigénylő táborába. 
1397. március 7-én „Zsigmond előtt" többedmagával kötelezte magát egy adósság meg-

58 ZsO I. 4535. sz. 
59 1396. december 20.: ZsO I. 4572. sz.; 1396. december 21.: ZsO I. 4573.sz.; 1397. január 17.: ZsO I. 

4607. sz. és 1397. január 18.: ZsO I. 4608.sz. 
1402. február 14. Eberhard zágrábi püspök oklevele szerint „... quia ... per cives civitatis montis 

Grecensis Zagrabiensis hostiliter te immaniter ignis incendio concremata ... area capitularis fuerat... eisdem (= 
dominis archydiaconis, canonicis) reverendus páter dominus Johannes, tunc ... episcopus Zagrabiensis, nunc 
verő archiepiscopus Colocensis, noster predecessor hanc contulerat donationis pretogativam, ut quicunque 
aliqua edificia in eadem area capitulari construeret, de valoris ecrundem edificiorum medietate, iuxta 
condignam ipsorum dominorum fratrum nostrorum et aliorum proborum et ydoneorum virorum extimationem 
ille, qui in eadem edificia succederet, ante quam ad ipsa habitaturus intratet, plenariam solucionem et 
omnimodam satisfactonem ... impendere teneretur" ... „Nos etiam ipsam prerogativam donationis seu 
lebertatis uti laudabilem et salubrem approbantes et ratiohabentes roboramus." Johannes Bapt. Tkalčič: 
Monumenta Historica liberae regiae civitatis Zagrabiae. II. Zagrabiae, 1894. 5. sz., 5-6. o. V. ö. Mályusz 
Elemér: Zsigmondkori oklevéltár. II. kötet, I. rész. (1400-1406) Budapest, 1958. (a továbbiakban: ZsO II.) 
1440. sz. Szepesi János Zágrábi püspök és Zágráb viszályát egyoldalúan mutatja be az 1950-es évek történet
írása: „A püspök és a kanonokok 1396. december 31-én a kiközösített város már eltemetett polgárainak, férfi
aknak és nőknek a holttestét a temetőkből kiásatták és a kutyák és madarak eledeléül dobták a folyóhoz". Szé
kely György: Az egyházi nagybirtok újraszervezése. Harc az egyházi kizsákmányolás ellen. Eretnek
mozgalmak. In: Székely György (szerk.): Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. szá
zadban. Budapest, 1953. 375. o. Eberhard püspök okleveléből kitűnik, hogy a polgárok is okoztak károkat a 
zágrábi egyháznak. 

Városy, Jok: Notitiae genealogicae de origine quorundam archiepiscoporum Colocensium et Bachen-
sium. Schematismus cleri Archidiocesis Colocensis et Bacsiensis ad annum Christi. Coloczae, 1888. XXII. o. 

62 Hóman Bálint: A magyar nagyhatalom. In: Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet. III. 
[Budapest], é. n. 206. o. A közelmúltban megjelent Magyarország történeti kronológiája is követi Hómant, 
amennyiben felsorolja János zágrábi püspököt az 1396 végén Zsigmond király megbuktatására és László nápo
lyi király trónra juttatása érdekében kitört felkelés vezetői között. Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország 
történeti kronológiája I. A kezdetektől 1526-ig, Budapest 1981. 243. o. (Az 1387-1457 közti rész Engel Pál 
munkája.) 
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fizetésére,63 ugyanazon év augusztus 20-án - ugyancsak másokkal együtt - (püspöki címe 
említésével) Lőcsén fogott (béke)bíró,64 1398. november 24-én pedig a szepesi Szűz 
Mária monostorban László knini püspök társaságában írt át egy búcsúengedélyt.65 Ezek 
után bízvást mondhatjuk, hogy az újabb szakirodalom állításával szemben Szepesi János 
nem közvetlenül a nikápolyi csata után állt át Nápolyi László táborába. Az elhatározó lé
pést - úgy tűnik - csak 1403 nyarán tette meg. Ezen év június 2-án hatalmazta fel IX. 
Bonifác pápa Angelus bíborost, hogy László király érdekében a kalocsai érseket a zág
rábi püspökségre, a traui püspököt a kalocsai érsekségre, a zágrábi püspököt pedig vala
mely címzetes püspökségre helyezze át.66 1403. július 21-én a váradi és az erdélyi püs
pök, valamint néhány főúr más nemeseknek írott levelükben tudatták, hogy László király 
az esztergomi és a kalocsai érsekekkel, valamint Detre nádorral megindult Zárából Szé
kesfehérvár felé; a levélírók elhatározták, hogy a következő szerdán szintén táborba 
szállnak és felszólították a címzetteket, hogy csatlakozzanak hozzájuk.67 

Nem a török veszély, hanem a jobbágyköltözés szabályozatlansága tűnik ki két 1396 
nyári okleveles adatból. 1396. június 13-án egy Zsigmond kiráiy nevében kiállított pa
rancslevél a kalocsai érseket szólította fel egy szökött jobbágy és javai visszaadására,68 

alig két héttel később pedig egy nemes utasította officialisât, hogy tartsa vissza elköltözni 
szándékozó jobbágyait.69 Úgy tűnik, valóban megérett a helyzet a jobbágyköltözés tör
vényben való rendezésére, amire a következő évben sor is került.70 

Az, hogy a ránk maradt oklevelek legnagyobb részéből egyfajta „békés hátország," 
„békevilág" képe bontakozik ki, ne ragadtasson minket arra, hogy azt higgyük, az ország 
hatalmi elitje, sőt lakossága nem volt tudatában a fenyegető háborús veszélynek. A 
mantovai követ már 1395-ben jelentette Nápolyi László népszerűségét, híveinek nagy 
számát az országban.71 De a töröktől is féltek. 1396. június 7-én Zsigmond nevében el
rendelik Zsidói Miklós temesi ispán beiktatását a Bihar vármegyei Adorján vár birtoká
ba. Az ügyben a váradi káptalanhoz intézett oklevél szerint a beiktatást addig az ország 
védelme miatt nem lehetett elvégezni.72 Másnap arra az esetre hagyta minden vagyonát 
nővérére egy nemes, ha a „mostani" háborúban elesne. Egy hónappal később egy másik 
nemes azért végrendelkezett, mert a török ellen indult.73 A török által elpusztított birtok 

03 ZsO I. 4659. sz. 
64 ZsO I. 4940. sz. A fogott bírák működéséhez: Hajnik Imre: i. m. 408-411. o. 
65 ZsO I. 5594. sz. 
66 ZsO II. 2447. sz. 
67 ZsO II. 2548.SZ. 
68 Zichy V. 23. sz. (26. o.) 
69 ZsO I. 4462. sz. (Az oklevélen az évszám nincs feltüntetve.) 
70 1397: LXVIII.: F. Dőry-G. Bónis- V. Bácskai: i. m. 173. o. 

Azt is hangsúlyozza, mennyire követnie kell Zsigmondnak az ország előkelőinek az óhaját. Thallóczy: 
i. m.: 45. és 99-100. o. 

72 ZsO I. 4423.sz. 
1396. június 8.: ZsO I. 4429. sz.; 1396. július 7. („Item si nos inibi mori contigerit, omnia bona nostra 

per nostras familiäres demum portata coniungi nostra unacum equis curriferis commisimus, alios vera equos 
simulcum armis illi ecclesie, in qua nos sepelierint ..." - írja többek közt Wgrocz-i Lőrinc mester): ZsO I. 
4471. sz. 
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helyett adott - már említett - birtok,74 a más vonatkozásban már bemutatott török háború 
miatti perhalasztások, későbbre prorogált perjogi aktusok ugyancsak azt mutatják, hogy a 
háború gondolata, a veszély tudata ott lüktetett a mindennapi élet tudatvilágában. Egy
háznak tett adományokra is buzdított a háború. Forgach (dictus) János mester a királyi 
hadba indulva a maga és vele menő fia lelki üdvéért egy szőlőt és három lovat adott az 
elefánti remeteháznak.75 Persze az anyagi terhek is jelentkeztek: 1386. június 12-én 
Zsigmond király parancslevelet küldött hét prépostsághoz, s a török elleni hadjárat céljai
ra a jászóitól 212, a túróéitól 270, a bozókitól 112, a ságitól 100, a csutitól 50, a hatvani
tól 20, a váradhegy fokitól 40 aranyforintot követelt. A kirótt taxát 15 napon belül kellett 
átadniuk elöljárójuknak, Domokos leleszi prépostnak. Egyben engedélyt nyertek arra, 
hogy a fizetés teljesítése után a beszolgáltatott összegeket jobbágyaikon behajtsák. A le
leszi prépost arra kapott felhatalmazást, hogy vonakodásuk esetén az ellenszegülő pré
postok letartóztatásával, javaik elkobzásával hajtsa be a kivetett összeget.76 S ez nyilván 
csak egy kis része volt a háborúra fordított anyagi erőforrásoknak. Kérdés, ebből a pénz
ből rendelte-e el Domokos leleszi prépostnak Ilosvai Leusták nádor már egy hét múlva 8 
lándzsára való pénz átadását küldötte számára.77 (Feltehetően igen.) 

Zárjuk rövid körképünket egy szomorú halasztással, már a nikápolyi csata utánról: 
1397. január 2-án a fehérvári káptalant értesítették egy köztudomány elhalasztásáról, mi
vel az abban érdekelt két személy részt vett a csatában, s bizonytalan, hogy életben ma
radtak-e.78 A hátország lakossága ugyanúgy leshette a hadszíntérről érkező híreket, 
ugyanolyan aggodalommal tudakolhatta a háborúba eltávozott szerettei sorsát a közép
korban is, mint a modern kor embere. Persze ez a hírvárás még kínzóbb lehetett az akkori 
hírközlés lomhasága, bizonytalansága miatt, amikor még a csatában részt vett uralkodó és 
a seregtestek vezetői sorsáról is hosszú ideig csak kósza hírek jártak. 

/4 ZsO I. 4509.SZ. 
1396. november 29. (János mester „ad exercitum regale erat iturus."): ZsO I. 4560. sz. Mint Wgrocz-i 

Lőrinc esetében, a végrendelkező lovát a temetési szertartásban résztvevő papoknak szánták. Ez akkoriban be
vett szokás volt. V. ö. Solymosi László: A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítá
sa. Történelmi Szemle 1976/2. (klny.) 135-136. o. 

76 ZsO I. 4438.SZ. 
77 

„... absque omni [récusa] Ladislao filio Johannis de Geren de pecunia vobis nota ad octo lanceas dare 
velitis ...": ZsO I. 4449.sz. 

78 ZsO I. 4589.SZ. 
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GERICS JÓZSEF 

AZ 1397. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS HELYE 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETÉBEN 

A rendi gyűlések kutatásának történetében a belga Lousse és az olasz Marongiu fellé
pése határozott fordulatot hozott. Kiderült, mennyire nem általánosítható az a Cadier és 
von Below tollából eredt közkeletű meghatározás, amely szerint a rendi gyűlés legfonto
sabb ismertető jegye a három rend, a papság, a nemesség és a polgárság részvétele, fő 
feladata pedig az adó megszavazása. ' 

E definíciót ki kell egészíteni Lousse és Marongiu megállapításaival. 
Lousse azt hangsúlyozza, hogy „politikailag kiváltságolt rend, vagy rendek képviselő

iből álló politikai gyűlésekről van szó, amelyek a rendeknek és az ország egészének a 
nevében járnak el, egyrészt avégett, hogy a rendek, testületek és egyének kiváltságainak a 
betartásán (tehát mintegy az ország alapvető jogainak a megvédésén) őrködjenek, más
részt azért, hogy megadják a fejedelemnek, ami az általa elismert jogok és engedélyezett 
kiváltságok fejében megilleti."2 Lousse különösen a középkori társadalom testületi szer
vezettsége és gyűlései, valamint a szervezet döntéshozó és képviseleti funkciója közti 
megfelelést emeli ki. Ez a meghatározás minden olyan feltételezést kizár, amely szerint a 
gyűléseken szükséges volt volna a rendek valamely eleve meghatározott számának, vagy 
akár valamely meghatározott rendnek a jelenléte. A definíció fontos eleme a megfelelő 
területek egész lakosságának, kollektívájának a képviselete. 

A Lousse nyomán új szintézist adó Marongiu rendiség előtti gyűléseket (pre-
parlamenteket) és rendi gyűléseket (parlamenteket) különböztet meg. Az igazi rendi 
gyűlés szerinte a király és a résztvevők közös műve volt és két lényeges ismertetőjegy 
jellemezte: a megjelentek a szó római jogi-kánonjogi értelmében testületet, universitast 
alkottak és az uralkodótól engedélyezett, érdemi részük volt a döntéshozatalban. Ha a két 
kritérium közül bármelyik hiányzott, még a rendkívüli jelentőségű, ünnepélyes gyűlések, 
királyválasztások is a preparlamentekhez sorolandók.3 

Marongiu mindenekelőtt hispániai tanulságok alapján minősítette a megjelentek jogi 
személyiséggel rendelkező testület-mivoltát és döntéshozatali jogát a rendi gyűlés ismer
tető jegyének. Ugyancsak ottani megfigyelések vezették arra a következtetésre, hogy a 
rendi parlamentek megjelenése önmagában még nem szorította ki a korábbi gyüléstípu-
sokat, az adott helyzet követelményei szerint a különféle összejöveteleket jó darabig pár
huzamosan, vagy váltakozva is tarthatták. 

A franciaországi gyüléstípusok egymásutánjáról Marongiuéhoz hasonló megállapítást 
tett Lot és Fawtier könyve. Eszerint „az 1484. évi Etats généraux volt a francia királyság 

L.Cadier: Les États de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVIe siècle. Paris, 1888. 
1. s kov. o.; G. von Below: Landständische Verfassung von Jülich und Berg. 1400-1600. Düsseldorf, 1885. Bd. 
I. 4. o. 

" E. Lousse: Parlamentarisme ou corporatisme? Les origines des assemblées d'États. Revue historique de 
droit français et étranger 14/1935. 699. s köv. o. 

A. Marongiu: Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Milano, 1962. 65., 88., 115-116. o. 
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első igazi États généraux-)^.; ez a gyűlés volt először igazán országos jellegű, mivel tar
tományi küldöttek is részt vettek rajta, noha a tartományok általában nem szoktak képvi
selőket delegálni."4 

Soule monográfiája még annak kimondásáig is eljut, hogy az Ancien Régime rendi 
gyűlései közt nem talált két egyformát, működésük, tartalmuk, összetételük, tagjaik 
rekrutálásának módja szüntelenül változott.5 

A magyarországi gyűlések történetében Zsigmond uralmának kezdetéig különlegesen 
fontos hely illeti meg az 1298. évi hatalmas, törvényalkotó országgyűlést, mely Lousse és 
Marongiu meghatározásának ismeretében a szó teljes értelmében rendi országgyűlés volt, 
és a honi fejlődésben vagy száz évvel megelőzte korát. Ez a rendi gyűlés, a Lousse és 
Marongiu által kidolgozott kritériumoknak is megfelelően, testületi személyiségként, 
universitasként lépett fel és törvénye úgy keletkezett, hogy a főpapság és a nemesség a 
király és a bárók előzetes felhatalmazásából gyűlt össze, „statútumokat" szövegezett, s 
azok a király, a főpapok és a bárók pecsétéivel megerősítve váltak törvénnyé.6 

Ugyanezen ismérveket a XIV. századi magyarországi fejlődésre alkalmazva, igazolt
nak ítélhetjük Marongiu már ismertetett megállapításának érvényét, azaz hogy a rendi 
parlament megjelenése önmagában nem szorította ki a többi gyűléstípust, ellenkezőleg, 
évszázadokon át tarthattak még különféle jellegű gyűléseket, akár egymással párhuzamo
san. 

A törvényhozás korabeli felfogása szerint valamely jogszabály törvény-jellegének 
nem volt feltétele, hogy országgyűlésen alkottassék. 

Ezért az 1351. évi országgyűlésnek Nagy Lajos 1351. évi törvénye7 ellenére sem tu
lajdoníthatunk szoros értelemben törvényhozói szerepet. A törvény előadása szerint „az 
ország báróinak, előkelőinek és nemeseinek testülete és egyszersmind universitasa [...] 
egy lélekkel és egybehangzóan, alázatos kérelmezéssel (baronum necnon procerum et 
nobilium regni nostri cetus et universitatis ydemptitas [...] supplicantes unanimiter et 
conformiter [...] humiliter)" kérte Lajostól az 1222. évi Aranybulla megerősítését és 
megújítását, s azt a király, anyja, Erzsébet királyné „helyeslő akaratából (de beneplacita 
voluntate)", valamint báróinak tanácsából („de consilio eorundem baronum nostrorum") 
teljesítette is. A megújított Aranybullához az uralkodó további szabadságokat is csatolt 
(libellâtes superaddendo), szintén anyja akaratából és bárói tanácsából („de voluntate 
eiusdem genitricis nostre et de consilio eorundem baronum nostrorum"). Mindebből ki
tűnik azonban, hogy a szóban forgó universitas szerepe nem terjedt túl az „alázatos ké
relmezés" szintjén, s nem hogy statútumot nem alkotott, de még csak tanácsadásra sem 
nyílt módja. Ezért tehát ez az országgyűlés a rendi parlament Marongiu által meghatáro
zott egyik lényeges kritériumát nélkülözte. 

4 F. Lot-R. Fawtier: Histoire des institutions françaises au Moyen Age. Paris, II. 1958. 173. o. 
5 C. Soule: Les États Généraux de France. Etudes présentées ... XXXV. Heule, 1968. 21-25. o. 

Getïcs József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Budapest, 1987. 283-321. o. 
7 Kiadása: F. Döry - G. Bónis - V. Bácskai: Décréta regni Hungáriáé 1301-1457. Budapest, 1976. (a to

vábbiakban: DRH)127-140. o. 
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Hasonló következtetésre jutunk Mária királynő 1384. június 22-i és 1385. november 
14-i törvényéről is.8 

Az 1384. évi törvény - megismételve a benne átírt és megerősített 1351. évi törvény 
kifejezését - előadja, hogy az ország báróinak, előkelőinek és nemeseinek coetusa és 
universitasuk identitása, követként (nuntii) Mária királynőhöz és édesanyjához, Erzsébet
hez küldte a (Pozsega megyei) Podversiai Pál litteratust és a (Somogy megyei) Osztopáni 
Domonkos fia Dénest „alázatos és hódoló kérelmekkel esedezve (supplicantes [...] pre-
cibus humillimis et devotis)" az Aranybullának és Lajos törvényeinek a megerősítéséért. 

Mária, „kedvezően meghallgatva [...] az ország említett báróinak, előkelőinek és ne
meseinek mondott nuntiusaik által nekünk előadott előbbi kérelmeit (supplicationibus 
[...] per nuntios [...] nobis porrectis)", a kérést teljesítette. A szöveg - érdekes módon -
még a bárók consiliumáról sem tesz említést. 

Az 1385. évi törvényben Mária királynő előadja: „miután a főpapokkal, bárókkal és 
országunk előkelőivel (regni nostri proceribus) előzetesen józan és érett tanácskozást 
tartottunk (deliberatione prehabita) országunk közös java és haszna végett - különöskép
pen, hogy helyrehozzuk ami eltorzult, s megvitassuk és kiigazítsuk országunk minden 
egyes dolgát, bármi is legyen az, s általánosságban lecsillapítsuk és megszüntessük a go
nosztettek minden fajtáját, amelyek [...] atyánk halála után [...] a bármilyen rangú neme
sek és regnicoláink közt minden oldalúan, bárhogyan, bármikor és akármi módon kelet
keztek és kölcsönösen elharapóztak - [...] közgyűlést (congregationem generalem) 
tartottunk Budán, november 8-án, úgy tudniillik, hogy országunk minden egyes megyéjé
ből 4-4 rangosabb (potiores) nemesnek kellett a mondott időpontban és helyen össze
jönnie. Amikor azután a mondott határidő elérkezett, a nemesek pedig egyetemlegesen 
felségünk decretuma szerint [...] összegyűltek, coetusuk és universitasuk biztos és hitelre 
méltó követeik útján (per certos et fidedignos ambasiatores eorundem) felségünknek elő
adta elpanaszolva (patefecerunt querulose), miként nincsenek ők egészen és teljességgel 
mindazokban a szabadságokban, mentességekben, és szabadságok kiváltságaiban, ame-
lye[ke]t nekik Magyarország szent és más boldog emlékezetű királyai [...] engedélyeztek 
[...] és atyánk, meg mi magunk is [...] bizonyíthatóan [...] megerősítettünk [...], kérelmez
vén (supplicantes) ezek a követek alázatosan a maguk és Magyarországunk minden mon
dott hű nemesének személyében, hogy őket mindeme szabadságok kiváltságaiban [...] 
minden újítás nélkül méltóztassunk változtatás nélkül megőrizni [...]" Mária királynő ezt 
meg is ígérte nekik, s erről rányomott pecsétes oklevelet állíttatott ki, ám a bárók 
consiliumának akármilyen említése nélkül. 

1386. augusztus 27-én szükséghelyzetben, uralkodó nélkül jöttek össze a rendek 
Székesfehérvárott. Ezt a gyülekezetet résztvevői ekként jellemezték; „[...] Mi, az ország 
valamennyi főpapja, bárója, előkelője (proceres) és nemese, gondosan figyelve a béke 
áldásaira és meggondolva a viszálykodások veszedelmeit, amelyek - ó, jaj - az ország
ban történtek és felmerültek, figyelmünket az egyetértés ösvényére irányítva, hogy a bé
ke nyugalmában jobban és üdvösebben lehessen megvalósítani a béke művét, Szent Ist
ván ünnepének nyolcadán, miután Magyarország minden megyéjében megtörtént az 
általános kikiáltás, mindnyájan összegyűlvén Székesfehérvárott, ahol az országnak a 

Kiadásaik: DRH 143-145. és 146-148. o. 
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szent királyok és utódaik által engedélyezett és kiváltságlevélbe foglalt szabadsága sze
rint szokásuk a regnicoláknak a súlyos ügyek megtárgyalásakor és rendezésekor össze
jönni, miután a szent királynak az oltárra helyezett fejét a legnagyobb tisztelettel kézzel 
érintve esküt tettünk, hogy bárki ellenében megfogadjuk az állam üdvét és az ország, 
meg a szent korona közös javát (comodum rei publice et utilitatem regni ac sacre corone 
communem) és ha ellene akár a királyi felség akarna is cselekedni, neki ellentmondunk 
és hatékonyan megakadályozzuk benne; minden módon ellenállva szembe fogunk szállni 
a külső erőszakkal az országnak, tartományainak és végvidékeinek védelmében, valamint 
bárki hatalmassal szemben is fel fogunk kelni minden erőnkkel, aki a belföldiekre támad, 
hatalmaskodást művel és aki megtöri a mostani békerendelkezést (presentis pacis ordina-
tionem); az ország régi állapotba való visszahelyezése és jó helyzete érdekében egyesü
lést és a béke visszaállítását (unionem et pacis reformationem) műveltük, végeztük és 
hirdettük ki, hogy örökre és sértetlenül tartson, amint világosan benne van az alábbi feje
zetekben és cikkekben. 

í. Ha valamiféle felforgatás (novitates) vagy súlyos lázongások (motiones defficiles) 
ütnék fel fejüket történetesen az országban, akkor a királyi felség helyrehozásuk végett az 
ország főpapjai és bárói mellé tárgyalás és tanácskozás céljából vegyen és fogadjon ma
gához az ország rangosabb nemesei közül (ad tractandum et consiliandum de potioribus 
nobilibus regni adiungat et assummat) [...] 

III. A tanácsosnak kirendelt főpapok és bárók (preláti et barones pro consiliariis 
deputati) esküt fognak tenni, hogy tanácskozásokon és tanácsadásban nem csak a királyi 
felségnek, maguknak, vagy az övéiknek a saját hasznát fogják keresni, hanem az ország
nak és a királyi szent koronának a közös javát (communem utilitatem regni et sacre 
corone regie) [is], a királyi felség ezzel szemben őszintén megígéri, hogy csorbítatlanul 
követi és megtartja ezeket a tanácsokat, s ha e tanácsosok közül (ex huiusmodi 
consiliariis) némelyek a királyi felségnek hamis és a közjavával (communi bono) ellenté
tes tanácsot adnának, akkor kitudódván erről az igazság, ezek, mint hamis tanácsadók 
(tamquam falsi) a tanácsosok közül csúfosan vettessenek ki, soha többé nem bocsáttatván 
oda tanácsadásra."9 

Ha a rendi parlamentet az uralkodó és a rendek közös müvének tekintjük, ez az 1386. 
augusztusi összejövetel a fogságban lévő Mária távollétében ilyen értelemben országgyű
lésnek nem mondható. 

Az uralkodójukat kényszerűen nélkülöző rendek a béke helyreállítására, az egymás 
iránti kölcsönös elkötelezésnek a kontinentális hagyományból ismert mintája szerint, es
küdt uniót alkottak. A fehérvári gyűlések szent királyoktól engedélyezett megtartási sza
badságára való hivatkozás annak igazolására irányult, hogy az esküjükkel létesített testü
let, unió, legális státusszal rendelkezett, vagyis rendet alkottak. 

A korona jogainak a királlyal szemben netán szükséges védelme szemmel láthatóan az 
Aranybulla ellenállási záradékának konkretizálása. A korona jogainak a király ellenében 
való alattvalói védelme azzal az Angliában 1308-ban, a bárók által kifejtett felfogással 
mutat közvetlen rokonságot, hogy hűségesküjük nem annyira II. Edward király szemé
lyének, hanem inkább a koronának szólt. Ebből következtettek arra a jogukra és köteles-

kiadása: DRH 150-153. o. 
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ségükre, hogy ha a király nem viselkedik „a korona üdvének (erga statum coronae)" 
megfelelően, akkor útmutatást adjanak neki és „a korona üdvét előmozdítsák (statum 
coronae emendare)". Ha pedig a király nem hagyna fel tévelygésével, „ami a koronának 
kárára és a népnek ártalmára van (Quod coronae damnosum et populo nocivum est)", ak
kor erőszakkal kell őt rábírniuk.10 

Nevezetes követelés 1386-ban, hogy Mária királynő válságos helyzetben a „rango
sabb magyar nemesek közül" maga egészítse ki tanácsát, ám a 3. cikkelyben már taná
csosnak députait főpapokról és bárókról van szó. Ez akként hozható összhangba a behí
vandó tanácsosok „rangosabb nemes" mivoltára vonatkozó előírással, ha a főpapokat és 
bárókat - méltóságuk mellett vagy ellenére - nemesekként kezelik. 

Az eddig felsoroltakkal szemben szabályos rendi parlamentnek tarthatjuk az 1397. 
szeptember 29-re Temesvárra összehívott országgyűlést. 

A Zsigmond király nevében kiadott törvény erről így számol be: „[...] országunk jó és 
háborítatlan állapotáról akarván megfontolást tenni, mindezek okából is, meg országunk 
és királyi szent koronánk más dolgainak és súlyos ügyeinek érdekében elrendeltük okle
velünkkel, hogy az összes főpap és kimagasló méltósággal ékes egyházi férfiú, és báró
ink, továbbá országunk minden megyéjéből 4-4 kipróbált nemes, aki többi társától teljes 
felhatalmazással rendelkezik (de quibusvis comitatibus regni nostri singulos quatuor 
probos nobiles viros plena potestate ceterorum consociorum ipsorum fungentes) [...] az 
említettekről közgyűlés és tanácskozás tartására ide Temesvárra gyülekezzék össze, vé
gül [...] amikor ők hívásunkra azonos módon összejöttek, országunk fent említett bárói és 
nemesei az összes előbb mondottakról előbb szorgos tárgyalást, bölcs tanácsot és érett 
megfontolást tartottak egymás között, úgy gondolták, hogy úgy kell dönteni és határozni 
(taliter inter se duxerunt disponendum et ordinandum) [...]"" 

A törvényszöveg szerint a király az általa összehívott országgyűlés résztvevőinek ha
tározatait és döntéseit adta ki oklevélben. A tárgyalt XIV. századi gyűlések mindegyiké
től megkülönbözteti ezt az összejövetelt, hogy a király nem a résztvevők kéréseit, fo
lyamadásait, supplicatióit, hanem döntéseiket foglalta törvénybe, s a római-kánoni jog 
terminológiáját alkalmazva, elsőnek azt adja tudtul expressis verbis, hogy a megyei 4-4 
nemes megyebeli társainak teljes felhatalmazásával vett részt a döntések meghozatalá
ban. 

Eljárásával ez az 1397. évi gyűlés a XIV. század egyetlen magyarországi rendi parla
mentje volt, 99 év távolából követve a honi rendi gyűlések legelsejét. 

Az 1397. év példáját Zsigmond majdnem 40 év múltán, 1435-ben ismételte csak meg. 

F. Härtung: Die Krone als Symbol der monarchischen Herrschaft im ausgehenden Mittelalter. In: 
Corona regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter. (Herausgegeben von 
Manfred Hellmanri) Weimar, 1961. 15. 0. 

11 Kiadása: DRH 160-174. o. 
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GERICSNE LADÁNYI ERZSÉBET 

IOBAGIO (LIBER IOBAGIO) - IGNOBILIS1 

A telekkatonaság és a partikuláris nemesség eredete 

Zsigmond 1397. októberében a temesvári országgyűlésen hozott törvényében - miként 
Bolla Ilona megállapította - deklarálta a jobbágyköltözés mindenkire kiterjedő jogát. A 
jobbágyköltözésnek nem ez volt Zsigmond korában sem az első szabályozása, de ez volt a 
leglényegesebb, mert ez a törvény fogalmazta meg először a költözés szabadságát elnyerők 
olyan egységes kategóriáját, amibe elméletileg beletartoztak a királyi, egyházi és a világi úri 
birtokok legkülönbözőbb elnevezésű szolgáló (proprius) népei: a költözést minden ignobilis 
részére biztosította.2 Az 1397. évi törvény ignobilis kifejezése egyedülálló a jobbágyköltö
zéseket engedélyező források szóhasználatában, de magában a törvényben is. A törvény 
ugyanis, amikor csak a világi birtokra érvényesen megszabja azt a kontingenst, amely alap
ján „...de quibusvis viginti iobagionibus unum pharetrarium more exercituancium" kell ki
állítani, akkor a iobagio megjelölést használja, azaz a világi úri birtoknak arra az elemére 
utal ezzel, amely birtoktípus rusticusai, illetve iobagio-i számára az 1298. évi törvényt köve
tő királyi tanácsi határozat a szabad költözést engedélyezte.3 

Az ignobilis kifejezés jelentéstartalma meglepően sokrétűnek bizonyul a korszak kutatá
sa során. A vizsgálatából adódó eredmények az 1397. évi októberi törvényben való alkal
mazásának céltudatosságát és ennek hátterét is megállapíthatóvá teszik. 

Az ignobilis - nobilis, egymástól megkülönböztetett kategóriája Szent László törvényei
ben fordul elő először. Az ignobilis ekkor a közszabadok ama részére alkalmazott terminus 
technicus, amelyből a nobilis kivált és egyszersmind a közszabadságnál nagyobb szabadság 
részesévé lett. Ilyen, tehát közszabad értelemben fordul elő a XIV. századi krónikakompo
zíció XI. században keletkezett ama fejezetében, amely leírja, hogy Aba Sámuel „...az or
szág nemeseit lenézte, mindig a parasztokkal és nemtelenekkel tartott össze {Nobiles enim 
regni contempnens, habens semper cum rusticis et ignobilibus commune)."4 

Valószínű, hogy ez a jelentése Anonymus Gestájában Szkítia leírásánál: itt „...szerfölött 
bőven találni nyestet, úgy hogy nemcsak a nemesek és nemtelenek ruházkodhatnak vele, ha
nem a gulyások, kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azon a földön 
(...non solum nobiles et ignobiles vestiuntur inde, verum etiam bubulci et subbulci ac 
opiliones sua décorant vestimenta in terra illa)."5 Az ignobilis a felsorolt szolgák felett áll. 

E tanulmány támogatásáért köszönet illeti a Mobil Oktatási Centrum és Könyvtárs Magyarország Alapítványt. 
" F. Dőry - G Bónis - V. Bácskai: Décréta regni Hungáriáé. 1301-1457. Budapest, 1976. (a továbbiak

ban: DRH I.) 173.0.; Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, 
1983. (a továbbiakban: Bolla) 281. o. 

3 DRH I. 162. o.; a III. András-kori királyi tanácshatározat ide vonatkozó része: DRH I. 394. o. A határozat 
keletkezési korára: Gerics József: Árpád-kori jogintézmények és terminológia törvényhozásunk egyik keltezet
len emlékében. Századok 103. (1969) 611-640. o. 

4 Scriptores rerum Hungaricarum ... (Ed.: Emericus Szentpétery) Budapest, 1937. I. (a továbbiakban: 
SRH) 329. o.; Gerics József: A magyarországi társadalmi ideológia forrásai Szent István király halála után. In: 
Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Budapest, 1995. METEM 
könyvek 9., 99. o. 

5 SRH I. 34. o. (Pais Dezső fordítása) 
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Kézai Gesta Hungarorumában az ignobilis jelentéstartalma egészen más. Kézai szövege 
nem a társadalom két kategóriájaként mutatja be a nobilist és ignobilist, hanem megírja azt 
az okot is, melynek következtében áthidalhatatlan különbség lesz a nobilis és ignobilis kö
zött: „az egy apától és egy anyától származókat a vétkek különböztették meg, s így lett az 
egyik nemes, a másik nemtelen (unus nobilis, alter ignobilis)?'6 

A vétket elkövetők eme minősítése, azaz ignobilisszá süllyesztése teljesen egybevág 
Kézai ama tudósításával, mely szerint a szkíta törvény értelmében azt, aki nem teljesítette a 
gyűlésre és a hadba hívó parancsot, vagy megölték, vagy számkivetették, vagy „in 
communium servitutem," vagyis a „commune-k szolgaságába" taszították.7 

Kézai fogalmazása, mely szerint a vétek elkövetésének következménye a szolgaságba 
került, tehát szolgaállapotú ignobilis léte, éles határvonalat jelent a társadalom kategóriáinak 
megítélésében. Korábbi forrásainkban az ignobilis a nobilis-nál kevesebb, ám közszabad
sággal rendelkező közszabad, Kézainál pedig a társadalomnak szolgasorba süllyesztett ele
me és alantas helyzetére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a Szerző még a várjobbágyokat 
is a nemesekhez sorolta, őket tette meg szegényebb nemeseknek.8 

Vajon van-e társadalmi realitása és forrásbázisa az ignobilis = közszabad és az ignobilis 
= szolga (proprius) minősítésnek? 

Az ignobilis jelentéstartalmát III. András 1290/91. évi törvényének két rendelkezése is 
megvilágítja: az egyik (3. te.) megszabja, hogy méltóságokat nem lehet sem idegeneknek, 
vagy vendégeknek, avagy pogányoknak, vagy nem nemeseknek adományozni („... advenis 
vei hospitibus aut paganis vei ignobilibus)", a másik (4.tc.) határozottan tiltja, hogy tisztsé
get viselő bárók helyettesként alkalmazzanak nem nemest („... nec vices suas sivé iudicatus 
in parochia conferri ignobilibus patiemur)". A két rendelkezésben több jogállapot különíthe
tő el. A harmadik cikkelyben az idegenek, vendégek, pogányok felsorolásban az ignobilis 
egyenrangú az előzőekkel, tehát nem szolgaállapotú! 

A negyedik cikkelyben levő ignobilis azonban legalább kétféle jelentésű: a nemesi me
gye bíráskodásában való részvételtől eltiltott lehetne ugyan nem nemes közszabad is, de a 
világi urak megbízásából, azok helyetteseként proprius ignobilisok is eljárhattak. Ezt a gya
korlatot szünteti meg a törvény rendelkezése. 

Nem lehetett ritka eset - írja Zsoldos Attila - hogy ignobilisok a megyésispán helyette
sekéntjutottak pozícióhoz. Csák Máté ignobilis familiárisa „Vörösnek mondott" Ábrahám a 
galgóci vár jobbágya Pozsony megyében curialis comes volt. Ez az ignobilis tehát nem a 
közszabad, hanem a proprius kategóriába tartozott. Ábrahámot III. András 1294-ben ne
mesítette. Zsoldos Attila helytálló megállapítása szerint Ábrahám statusának megváltoztatá
sa az 1290/91. évi törvény 4. cikkelyében lévő rendelkezésnek érvényre juttatása volt.9 A 
magánúri nemes familiáris helyzetét az 1298. évi törvény 33. cikkelye meghatározta ugyan, 
de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a világi urak servienseinek összetétele igen különbö-

6 SRH I. 148. o. (Bollók János fordítása) 
Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés 

korai szakaszában. Studia Theologica Budapestinensia. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának sorozata 15., Budapest, 1996. (a továbbiakban: Ladányi)l50. o. 

8 SRH I. 193. o.; Gerics József. A korai rendiség Európában és Magyarországon. Budapest, 1987. 253-254. o. 
9 Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. Levéltári Szemle 1988/4. 16-17. o. 
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ző volt.10 A bárót helyettesítő ignobilis (= akár proprius!) eltiltása a megyei bíráskodásban 
való részvételtől közvetve a bárói-bírói hatalom gyakorlásának megyei szintű, király általi 
kézbentartásának fő eszköze lehetett. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a XIV. 
században a megye közéletében - korábbi helyzetük szívós védelmezésével - helyet kívánt 
önmaga számára biztosítani a comproviciales sokszínű világa." Más-más kategóriába tarto
zásuk mégis oda vezetett, hogy a nemesi megye életében, működésében súlyuk csökkent. 

Ezt a különböző jogi kategóriába tartozást a megyei okleveleknek ama része igazolja, 
amikor a nobiles et ignobiles universitasát hangsúlyozva, az universitas nem az azonos jog 
szerint élőket fogja össze, hanem egyszerűen gyűlést, összejövetelt jelent. 1348-ban Pál za
lai comes és a szolgabírák „...a mondott megye nemeseinek és ignobilisainak összejövetele 
(= universitasa) számára ... királyi parancsra általunk tartott közgyűlésünkön (in 
congregacione nostra generali... per nos celebrata) Kanizsai Lőrinc fia János a többi peres
kedők közül felkelve, Mikes bán fia Loránd ellen hatalmaskodási ügyben elő akarta ítélő-
székünkön adni, hogy..."12 Ilyen szövegezésű jelentés található 1381-ben Garai Miklós ná
dor oklevelében is: „Magyarország többi megyéje közt Gömör és Torna megye nemeseinek, 
s bármilyen más rendű és rangú embereinek összejövetele (universitasa) számára... közgyű
lést tartottunk (...congregacionem ... generalem) és közgyűlésünkön kértük, hogy a mondott 
Gömör és Torna megye nemeseinek testülete (universitasa) adja mellénk esküdt ülnök
ként..."13 Ez a két értelemben és kétszer előforduló universitas megjelölés teszi világossá: a 
korszak tudatosan alkalmazta okleveleiben az universitas = összejövetel és universitas = 
nemesek testülete megkülönböztetést. > 

Gyűlés jelentésű az universitas a XV. században V. László prepozícióiban: „...nem lehet 
mindig könnyen összehívni az országlakók gyűlését (non semper de facili universitas 
regnicolarum convocari potest)".14 

Az ignobilis terminus technicus jelentése kulcsfontosságú az 1397-es törvény vonatkozó 
helyének értelmezésében. Az ignobilis szónak legalább két jelentése van: 1) a nobilis regni 
- az országos nemes - ellentétjeként a nem nemes közszabad; 2) a kötött állapotúak legalsó 
rétege. Ez utóbbi teszi lehetővé az 1397. évi törvény magyarázatát. 

Mint már kitértünk rá, a szolgává lett ignobilist a nobilisszal állítja szembe Kézai 
Gestája: a kettő közötti különbség kiküszöbölhetetlen, hiszen a hajdan elkövetett vétek, 
amely miatt „unus nobilis, alter ignobilis" lett, azt jelentette, hogy az ignobilis szolgává, tu
lajdonná vált. A nobiles közé tartozónak ítéli - szegény nemesként - a várjobbágyot is, jól
lehet a szövegkörnyezet világosan tudomásunkra hozza: ők nem nobiles regni! A várföldből 
elnyert földjük után (pheuda castri) katonai szolgálattal tartoznak háború idején. Kézai 
ezektől külön tárgyalja az „udvornici, castrenses et alii conditionarii, libertini et mancipia" 
csoportját.15 Szándéka világos: a várjobbágyokat ezektől mindenképpen el akarta különíte
ni, ám a társadalomban levő helyüket a terra castri (pheuda castri) utáni szolgálat árnyaltan 

wBolla: i.m. 190. o. és 129. j . 
11 Gábor Gyula: A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Budapest, 1908. (A to

vábbiakban: Gábor) 
' Gábor. i. m. 225. o. 

13 Gábor: i. m. 208. 
14 DRH I. 433. o. 
15 SRH I. 192. o. 
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rögzítette. A Magyarországon ismeretlen pheuda castri bevonásával azonban a megfogal
mazását legalábbis homályossá tette. 

Volt-e valamilyen alapja Kézai eme megjegyzésének? 
Mind a királyi, mind az egyházi birtok népeinek legfelsőbb kategóriájára - a propriusi 

függésen belül - alkalmazták a nobilis iobagio kifejezést. 
Egyik legkorábbi példa erre Acha, veszprémi jobbágy, akiről az oklevél ide vonatkozó 

része nemcsak azt írja, hogy nemes jobbágy, hanem ezt, különös megfogalmazásával, a 
iobagiónak az ignobilis fölé helyezett állapotaként rögzíti: „...ego Acha iobagio non 
ignobilis."16 A veszprémi egyháznak 1232-ben „nobiles iobagiones eiusdem ecclesie" -ként 
említett népei ugyanilyen helyzetűek.17 

Az egyházi nobilis iobagio és az ignobilis iobagio közötti különbség igen jelentős volt. 
1318-ban a győri káptalan előtt „nobiles iobagiones ecclesie" panaszolták, hogy őket a püs
pök officialisai elnyomják „in praeiudicium et detrimentum libertatis nobilitatis ipsorum" 
bíráskodnak felettük, és olyan járadékokkal terhelik őket „...prout super alios Jobbagiones 
nostros ignobiles exigunť, s ezután „more aliorum Jobbagionum nobilium Ecclesiae 
nostrae ... ad exercitum Domini regis ire teneantur."18 Az ignobilis iobagiót tehát többlet-
servitium terheli az egyház nobilis iobagiójához képest. Eme ignobilitasból eredő többlet
teher az egyház ignobilis népeinek egyszersmind arra a helyzetére példa, hogy az egyház 
nemes, illetve harcos nemes jobbágyainak relatív szabadsága a proprius függésen belül éles 
választóvonalat jelentett. Szabadságuk tartalmát IV. Béla oklevele így foglalja össze a szek
szárdi apátság lovashírnökei közül kivettek tekintetében: „non in meram libertatém ipsum et 
cognatos suos transtuleramus, sed in liberos jobbagiones Ecclesie."19 

A várjobbágyok egy részét csak a tatárjárás után kezdték nobiles-ként jelölni. Helyzetük 
sok hasonlóságot mutat a VII-IX. századi, különféle germán népeknél szereplő gasindusok, 
arimannusok, aprisionariusok jogállásához.20 

Miként Bolla Ilona írja művében: „a királyi birtokhoz tartozás egyik csoportnak úri, 
másik csoportjuknak parasztokéhoz hasonló életmódot biztosított. Különösen nagy tekin
télyre tett szert a várjobbágyság.... Anyagi ellátottságuk a vagyonos közszabadokéhoz ha
sonló életmódot tett lehetővé. Úri életvitelük praediumaikon és esetenként változó, kisebb 
nagyobb számú servusaik, sőt libertinusaik munkáján alapult. A királyi megyében betöltött 
tisztségük és »közéleti« jelentőségük feltétlenül a szegényedő közszabadok fölé emelte őket 
... Soraik két irányból is feltöltődhettek. Részint a királyok emelhettek közéjük az alanta
sabb helyzetű várnépek soraiból jutalmul egyeseket, részint közszabadok beállásával is 
számolnunk kell."21 

Rétegezettségüknek megfelelően ők a Jobagiones non ignobiles", „proceres castri", 
„liberi, naturales jobagiones sancti regis". A közszabad nobilis beállására értékes adatot kö-

Bolla: i. m. 223. o. 37j.; Diplomata Hungáriáé antiquissima I. 1000-1131. (Ed.: Georgxus Györjfy) Bu
dapest, 1992. 423. o. 

17 Bolla: i. m. 215.0. 21. j . 
18 Bolla: i. m. 272. o. és 116. j . (Kiemelés tőlem - G. L. E.) 
19Bolla: Lm. 84. o.91.j. 
" Bolla: i. m. 68. o. 70. j . ; Ladányi: i. m. 76-77. o. 
21 Bolla: i. m. 222-223. o. 
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zöl Bolia Ilona: „qui quondam nobiles fuerunt."22 A várjobbágyok, avagy éppen várnépek 
nemesítéseiből pedig arra lehet következtetni, hogy csak a megnevezettek és ezek utódai 
nyerték el az országos nemességet, miközben tágabb értelemben vett rokonságuk eredeti 
jogállásában maradt.23 Akár számuk növekedésének okát tekintjük (nemes mivoltuk feladá
sával történő beállás), akár nemesítésük módját, a rokoni szálak feltételezhetően nem tűn
hettek el véglegesen, sem a nemesség, sem a várjobbágyok tekintetében. A források arról 
tanúskodnak, hogy éppen nemes rokonaikra hivatkozva próbálkoznak az egyházhoz, avagy 
a várhoz (várszervezethez) való tartozásukból kiszabadulni.24 

A nobiles jobagiones castri 1391. évi helyzetét jól mutatja a Prodavizi István mester ha
talmaskodása miatt a nobiles iobagiones castri által a királynő előtt tett panasz. Ennek során 
arról panaszkodnak, hogy a prediales et nobiles iobagiones castri helyzete Prodavizi miatt 
az ignobilis iobagiókéhoz lett hasonló. Az ignobilis iobagiók Prodavizi saját birtokán éltek 
és számos kötelezettséggel terhelte őket a birtokhoz tartozás. A jogtalanul hozzájuk sorolt 
iobagiones castri panaszának lényege az, hogy őket „more aliorum iobagionum ... 
ignobilium" terhelik meg,25 azaz ignobilis jobbággyá minősítésük ellen tiltakoztak.26 Más
ként ez azt jelenti, hogy a nobiles iobagiones castri számára a különböző szolgáltatások 
helyzetük alapján idegenek voltak és sérelmesek. 

A jobbágyköltözést kimondó 1397. októberi törvény azonban róluk nem szól. 
A jobbágyköltözés engedélyezésének oklevéllel is igazolható sorában jelentős számban 

Zsigmond uralkodásának kezdetétől vannak források. Ezek alapja nyilván az 1298. évi ta
nácshatározat vonatkozó, a világi úri birtok közszabad állapotú elemei költözését engedé
lyező része. A törvény és a hozzá illesztett tanácshatározat 1440-ig, Vitéz János koráig lap
pangott, de a világi úri birtokokon élő közszabad állapotúak költözésének engedélyezése 
beépült az ország szokásjogába. 1333-ban egy világi nagyúr, a zólyomi és komáromi ispán 
oklevele rögzíti: „Si autem rebelles esse niterentur, ut iobagiones ipsorum, prout est 
consvetudo regni, libère récédére seu mittere recusarent, tunc auxilium ... eidem prebeas 
iusticia mediante".27 Ezek a költözést engedélyező aktusok a XIV. század vége felé megso
kasodtak. Egyházi birtokon az ilyen szabad költözés birtokába jutott iobagio neve mellé ke
rül a liber jelző. S ez már csak jelző és nem a relatív szabadság - ez esetben az egyház 
liberje - kifejezésnek felel meg. Libertását („more aliorum liberorum jobagionum") élvez
heti még akkor is, ha szabad állapotát (libera conditio), saját birtokainak eladását, szigorú 
feltételek szabályozzák.28 Előtérbe kerül a libera conditio hangsúlyozása. Ennek a ténynek 
igen jelentős bizonyítéka Zsigmondnak 1391. április 28-án az erdélyi vajdához és az 

~ Bolla: i. m. 223. o. 36. j . Beállásuk feltételei: Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi Regeszták (1301-
1387). Budapest, 1953. (a továbbiakban: Kumorovitz) 77. o. 

23 1273: Hazai Okmánytár I-VIII. Budapest, 1865-1891. (Kiadja: Paur I. - Nagy I.) (a továbbiakban: HO) 
II. 18-19. (castrenses!); 1271: HO VI. 180. o. (castrenses!); 1273: Arpádkori Új Okmánytár. I-XII. (Közzéteszi: 
Wenzel Gusztáv) Budapest, 1860-1874. (a továbbiakban: ÁUO) IX. 18.; 1275: HO VI. 205^206.; IV. Béla ko
rára, V. István és IV. László uralkodásának idejére az esetek számbavétele: Bolla: i. m. 247. o. 74 j . 

"4 Kumorovitz: i. m. 105. o. 
25 ßo//a: i. m. 253-254. o. 89. j . 
26 Gerics József- Ladányi Erzsébet: Nemesi jog - királyi jog a középkori magyar birtoklásban. In: Gerics 

József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Budapest, 1995. 292-293. o. 
21 Bolla: i. m. 278. o. 4 . j . 
28 Kumorovitz: i. m. 153-155.0. 
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alvajdához intézett rendelkezése29 „...Amikor személyesen ... ezekre az erdélyi területeinkre 
jöttünk, eme területeink ... több (nonnulli) egyházi embere és hű lakója (fidèles nostri 
incole) ... előadta, hogy közülük igen sokan vannak olyanok, akik ama jobbágyaikat, akik 
habita licentia iustoque terragio deposito ... másnak a birtokára akarnak ott maradás végett 
menni, különféle módon az Isten és az igazság ellenében rágalmakat szórva rájuk, nem en
gedik szabadon távozni (libère ... abire), úgy, hogy a szolgaság igája alá vetve erőszakkal 
visszatartják őket... Mi...főpapjainkkal, báróinkkal és erdélyrészi hű nemeseinkkel ... taná
csot tartva elrendeltük, hogy ezután mindig, örök időkben a mi összes jobbágyunknak 
(universi nostri iobagiones), aki inkább egyházak és nemesek birtokaira, és megfordítva, az 
említett egyházak és nemesek minden olyan jobbágyának, aki a mi királyi birtokainkra ... 
(habita licentia iustoque terragio deposito)... ott maradás végett jönni akar, mostani okleve
lünk tanúsága szerint legyen szabad lehetősége az odajövésre ...és minden javával és jó
szágával az odaköltözésre ... ha a szolgabírák az erről szükségszerűen kiállítandó oklevelük 
által úgy hagyják és úgy állapítják meg, hogy az előbb mondott visszatartottak igaz szabad 
jobbágyok ... és ott senkinek sem adósai (iobagiones liberos ... justos ...) akkor az ilyen job
bágyok urai engedjék őket szabadon, minden akadály nélkül... eltávozni...". 

Az 1397. augusztus 3-án kelt királyi rendelet (Nagyszombat!) a „cives seu hospites sive 
jobagiones" másként „generaliter quilibet libère conditionis homines" feltételekhez szabott 
költözését engedélyezi mind a három birtoktípus népei számára. A rendelkezés három ter
minus technicusa elgondolkodtató: a „cives seu hospites sive jobagiones" költözési szabad
sága - persze a feltételek teljesítése után (!) -már nem lehetett központi kérdése a költözés 
szabadsága megadásának; erre az időre már az említett cives ... iobagiones is annak birtoká
ban voltak - a hospites pedig eleve szabadon költözhettek. Zsigmond alig két hónappal ké
sőbb - ne felejtsük a nikápolyi vereséget és az utána következő események hatását - mégis 
szükségesnek véli a költözés szabadságának újbóli rögzítését, megyénként 4-4 teljes megha
talmazással rendelkező követ részvételével tartott törvényhozó országgyűlés és nem egysze
rűen a királyi tanács végzéseként.30 Kérdés az, kiknek engedélyezi, s kik azok, akiket meg 
sem említ. Az engedélyezés formulájában a lényeges az ignobilis és dominusa előfordulása! 
S melyek azok a proprius népek, akikkel kapcsolatban a törvény éppen a róluk való hallga
tással deklarálja létük - legalábbis átmeneti - változatlanságát? Az egyházi és a királyi bir
tokok nobilis iobagióiról nem szól. Ezzel a „hallgatással" a partikuláris nemesség, a 
predialisták és várnemesek jövőjét alapozta meg. Az alapozás persze idők során számos el
lentmondásos megoldással járt: ha a szükség úgy kívánta, a király eladományozta a nobiles 
iobagiones castri földjét31, máskor a várhoz tartozó nemes (nobilis castri) szabadságát hang
súlyozta az illetékes comes és castellanusaival szemben32. Az ilyen és ehhez hasonló példák 
tételes felsorolása azért felesleges, mert Mátyás 1467. évi törvényében megemlíti a nobiles 
regnivel ellentétbe állítva a „...nobiles castrenses" és a „prediales ecclesiarum" helyzetét33. 

29 Zsigmondkori oklevéltár I-II. Budapest, 1951-1958. (a továbbiakban: ZsO) I. 2003. 
30 DRH I. 154. s köv. o. Magáról az országgyűlésről 1.: Gerics József. Az 1397. évi országgyűlés helye az 

országgyűlések történetében. Hadtörténelmi Közlemények 1998/3., 000. o. 
31 1402: ZsO II. 2005. 
32 1405: HO I. 297-298. o. 
33 DRH II. (Ed.: F. Döry - G. Bonis - G. Érszegi - S. Teke) Budapest, 1989. 166. o. 

— 628 — 



Az országos nemes és a vele szembe állított, ám szabad állapotú (!) ignobilis létére szá
mos adat utal. 1351-ben a szárazföldön szedett igaztalan vámok alóli mentesség a „nobiles 
et ignobiles regni nostri" tekintetében egyaránt érvényes. A regnum ignobilisának a király 
államfője volt; ez a „nem nemes" azonosnak tekintendő az egzisztenciával rendelkező köz
szabaddal. 

Ugyané megkülönböztetés található meg Zsigmond 1435. március 12-én kelt törvényé
ben: „... a kárt szenvedett emberek, akár nobilisok, akár ignobilisok, ama megye comese és 
szolgabírói elé ... járulván, azoknak a károknak a mennyiségéről, amelyek okozását felpana
szolják, ha nobilisok, akkor maguk (per se), ha pedig ignobilisok, akkor villicusukkal és két 
szomszéddal, akik két oldalról a legközelebb csatlakoznak házukhoz, tegyenek esküt."34 

A közszabadság részben a paraszti világban, részben az országos nemesekkel szembe 
állított, ám szabad ignobilisok sorsában követhető nyomon. Az eredendően proprius állapo
tú nobilis iobagio, ha függéséből nem szabadult, a partikuláris nemesség részévé lett. Ezt a 
helyzetet rögzítette az 1397. évben hozott temesvári törvény. 

Amikor az 1397. évi temesvári országgyűlésen hozott törvény a katonáskodásra kiállí
tandó jobbágyokról rendelkezett, a világi úri birtokokon élők ama kategóriáját emelte ki, 
amely már az 1298. évi törvényt követő királyi tanácsi határozat szerint is teljesen szabad, 
azaz a költözés gyakorlatával élő elem volt. 1397-ben még nem beszélhetünk telekkatona
ságról, hiszen telke, az osztásos földközösség keretében, a proprius népek kezelésében, a 
nem szabad állapotúaknak is lehetett. Az 1397. évi rendi országgyűlés a hadakozó jobbá
gyok számának meghatározásánál a közszabadokra épített, s ezzel teljesen elhatárolta őket 
az éppen szabadságot elnyert ignobilisektől, akik korábbi állapotukban nem tartoztak ilyen 
szolgálattal. 

A közszabad állapotú iobagióba beolvadó „ignobilis" mintegy négy évtized alatt érte el, 
hogy - telkes jobbágyként kodifikáltan - katonáskodásra fogható legyen. 

Telekkatonaságról tehát, törvénybe foglaltan, csak 1435-től lehet szó!35 

J 4DRH 1.133. és 281.0. 
A telekkatonaság létét a szakirodalom mind a mai napig az 1397. évi törvényből vezeti le. Borosy And

rás: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben (Értekezések a történeti tu
dományok köréből. Új sorozat, 60. Budapest, 1971.) és Deér József. Zsigmond király honvédelmi politikája 
(Pécs, 1936.) c. munkájára történő általános hivatkozással: Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Ma
gyarország története 1301-1526. Budapest, 1998. 132. 145. és 152. o. 

— 629 — 



PÓSÁN LÁSZLÓ 

ZSIGMOND ÉS A NÉMET LOVAGREND 

Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása alatt számos tényező alakította, befolyásol
ta és módosította az uralkodó és a Német Lovagrend viszonyát, s ha a hangsúlyok időről 
időre máshová is helyeződtek, alapvetően e kapcsolat viszonylagos stabilitást mutatott, és 
szorosan összekapcsolódott Zsigmond lengyel politikájával. Már a kezdetektől meghatá
rozó volt, hogy a Luxemburgok által megszerzett cseh korona politikai tradíciójában a 
XIII. század első feléig visszanyúló múlttal rendelkezett a lovagrenddel való együttmű
ködés.1 A Premysl-dinasztia pártfogását a Német Lovagrend azzal hálálta meg, hogy II. 
Ottokár és Habsburg Rudolf háborújában a cseh király oldalára állt, majd amikor 1288-
ban kihalt a Piastok krakkói ága, a kirobbanó örökösödési harcban II. Vencel cseh királyt 
támogatta, aki hamarosan uralma alá is hajtotta a lengyel hercegségek többségét.2 1300 
nyarán Gnieznóban Lengyelország és Pomeránia királyává koronázták II. Vencelt, aki a 
Visztula bal partja, Pomeránia védelmezését a Német Lovagrendre bízta.3 A cseh koronát 
1310-ben megszerző Luxemburgok természetszerűleg folytatták ezt a politikai hagyo
mányt, és II. Vencel nyomdokaiba lépve igényt formáltak a lengyel trónra. E törekvésük
ben politikai szövetségesként tekintettek a Német Lovagrendre.4 Zsigmond nagyapja, Já
nos, az egységesülő és politikai értelemben konszolidálódó Lengyelországgal szemben 
politikai, katonai és erkölcsi téren is támogatta a lovagrendet.5 1331 tavaszán a Rend és a 
cseh király összehangolt támadást intézett Poznan és Szilézia ellen. 1332-ben Károly 
Róbert magyar király közvetítésével ugyan fegyverszünet jött létre, de a tartós rendezésre 
(az 1343. évi kaliszi békére) még több mint egy évtizedet várni kellett.6 Zsigmond apja, 
IV. Károly császár családi politikájának sikeressége szempontjából alakította a lovag-

1242. július 7-én például I. Vencel király megerősítette a Német Lovagrend csehországi magisterét a 
Rendnek tett különböző adományokban: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom. IV. (Ed.: J. 
Sebánek el S. Dusková) Pragae, 1962. (a továbbiakban: CDRB), Nr. 74. A cseh uralkodók fegyveres segítséget 
is nyújtottak Poroszország meghódításához. Az első nagy porosz felkelés idején (1242-1249) a lovagok a Bi
rodalom különböző tartományai között Csehországba is küldtek segélykérő követeket: Relatio de Herman de 
Salza. In: Scriptores rerum prussicarum. Tom. I-V. (Hg. v.: T. Hirsch - M. Toeppen - E. Strehlke) Leipzig, 
1861-1874. (a továbbiakban: SRP), itt: Tom. V. 164. o. 1243-ban az olmützi és brünni ferencesek hirdettek 
keresztes háborút a pogány poroszok ellen: CDRB IV., Nr. 25. 1255-ben Samland meghódításakor II. Ottokár 
király keresztes hadat vezetett a poroszok ellen, s a források szerint az ő emlékére és dicsőségére nevezték el a 
Pregel folyónál alapított új várat és várost Königsbergnek: „ad memoriam et glóriám regis praedicti 
Königsberg appellaverunt." L.: Petri de Dusburg: Cronica terre Prussie (a továbbiakban: Dusburg). In: SRP I., 
92. o.; Annales Lambacenses, SRP I., 249. o.; Annales Vindobonenses, SRP I., 250. o.; Chronica Olivensis, 
SRP I., 685. o.; Canonici Sambiensis, SRP I., 280. o. A második porosz felkelés idején (1260-1274), 1267 vé
gén II. Ottokár király ismét a Német Lovagrend segítségére sietett: Dusburg, SRP I., 113. o. 

" C. Krollmann: Politische Geschichte des deutschen Ordens in Preußen. Königsberg, 1932. 25-30. o. 
3 Annalista Thorunensis, SRP III., 63. o. 
4 W. Rautenberg: Einwirkungen Böhmens auf die Geschichte Preußen in späten Mittelalter. In: Zeitschrift 

für Ostforschung 22 (1973), 639. o. 

Erről bővebben 1. M. Emmelmann: Die Beziehungen des Deutschen Ordens zu König Johann von 
Böhmen und Karl IV. Halle, 1910. 

6 Font Márta: A német lovagrend alkonya. Pécs, 1997. 21.0. 
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rendhez fűződő viszonyát és lengyel politikája is ezt a célt tartotta szem előtt. III. Káz
mér lengyel király második házassága Luxemburgi Margittal például már egyértelműen a 
cseh-lengyel kapcsolatok javítását, hosszabb távon a Luxemburgok részéről a lengyel 
trónigény erősítését is szolgálta. 

A viszony javulása terén a következő fontos lépésre 1363-ban került sor, amikor IV. 
Károly Pomerániai Erzsébettel, III. Kázmér unokájával kötött házasságot: családi hatal
mát így igyekezett észak felé is megerősíteni. Felcsillant annak lehetősége is, hogy a fiú
utód nélküli I. Lajos magyar király (1370-től lengyel király is) országait a Luxemburgok 
örököljék. 1372 elején IV. Károly házassági ajánlattal kereste meg I. Lajost: másodszü
lött fiát, a Pomerániai Erzsébettől származó Zsigmondot (III. Kázmér dédunokáját) Lajos 
lányával, Máriával kívánta eljegyezni. Az ötletet Budán kedvezően fogadták. Egy évvel 
később a császár családi hatalmát kiterjesztette Brandenburgra is.7 A cseh és a Luxem
burg családi hagyomány, értelemszerűen, Zsigmond szemléletét is jelentős mértékben 
befolyásolta. 

A Német Lovagrend és Luxemburgi Zsigmond kapcsolatát két nagyobb korszakra 
oszthatjuk, s mindkét fél esetében az 1410. esztendő kínálkozik olyan határvonalnak, 
amely érdemi változások kezdeteként fogható fel. Az első szakaszban Zsigmond nagyra 
törő ambíciókkal megáldott magyar királyként és brandenburgi őrgrófként jelent meg, a 
Német Lovagrend pedig hatalma és gazdagsága tetőpontján állt. Zsigmond mindkét 
szempontból fontos szövetségesnek és partnernek tekintette a lovagokat. 1410 után az 
addig többé-kevésbé kiegyenlített viszonyok gyorsan megváltoztak: Zsigmondból német 
uralkodó lett, s ez az európai nagypolitikában való szükségszerű részvételt hozta magá
val, a lovagrend ugyanakkor súlyos vereséget szenvedett a lengyel-litván erőktől és meg
rendültek korábbi pozíciói. 

Zsigmondnak a Német Lovagrendhez fűződő kapcsolatát mindvégig saját hatalmi tö
rekvései határozták meg. 1410 előtt koronájának megtartásához, s megerősítéséhez volt 
szüksége a Rend katonai, vagy pénzügyi támogatására, 1410 után e kapcsolat a középkori 
univerzális császári hatalom feltámasztásnak terveihez igazodott. Azon túlmenően, hogy 
Zsigmond mindvégig számított és támaszkodott a lovagrendtől kapott hitelekre, az 1410-
es évek végétől egyre több, gazdasági ügyekben, vagy egyéb szakterületeken jártas em
bert is kért konkrét feladatokhoz a nagymestertől. Kapcsolatuk tehát ilyen vonatkozásban 
több volt, mint pusztán a politika terén megnyilvánuló tartós együttműködés. 

Zsigmond és a Német Lovagrend 1410-ig 

Az 1410-ig terjedő első időszakban hatalmi-dinasztikus terveinek kivitelezésében, 
vagy pénzügyi gondjainak megoldásában Zsigmond a kezdetektől fontos szerepet szánt a 
lovagrendnek. I. Lajos halála (1382) után Mária jegyeseként és III. Kázmér dédunokája
ként, rokoni kapcsolatokra hivatkozva, lengyel trónigénnyel lépett fel, s ehhez a Német 

U. Arnold: Preußen, Böhmen und das Reich - Karl IV. und der Deutsche Orden. In: Kaiser Karl IV. 
Staatsmann und Mäzen. (Hg. v.: F. Seibt) München, 1978. 167-173. o.; B. Jahnig: Der Deutsche Orden und 
Karl IV. In: Blätter fúr deutsche Landesgeschichte 114 (1978), 103-149. o.; J. K. Hoensch: König/Kaiser 
Sigismund, der Deutsche Orden und Polen-Litauen. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 46 (1997), 
H. 1., 1-3.0. 
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Lovagrend támogatását is kérte.8 Jogcímének érvényesítésére katonai egységeket küldött 
Nagy-Lengyelországba, s kezdeti sikerei nyomán okleveleiben már 1382-ben „dominus 
regni Poloniae"-nak titulálta magát. A lovagrend nagymestere, Konrad Zöllner von 
Rothenstein politikai megfontolásokból azt tanácsolta Zsigmondnak, hogy hagyjon fel a 
kettős királyság megszerzésének vágyával, s térjen vissza Magyarországra, ugyanakkor a 
porosz határterületek biztonságának megteremtése érdekében támogatta IV. Ziemowit 
mazóviai herceg trónigényét, akinek elképzeléseihez azonban így sem sikerült elegendő 
katonai erőt kiállítani. 

1383-ban Zsigmond újból katonai téren próbálkozott lengyel trónigényének érvé
nyesítésére, de ismételten kudarcot vallott. Személyes ambíciója a Luxemburg-ház egé
szének érdekeivel is összhangban állt, így 1383. október 17-én bátyja, Vencel német
római császár, mint potenciális szövetségest, védelmébe vette a Német Lovagrendet, s 
apjának, IV. Károlynak a császári hatalom megerősítésére irányuló politikáját9 folytatva 
deklarálta, hogy a Német Lovagrend és annak állama a Birodalomhoz tartozik.10 A len
gyelországi súlyos belső problémák után 1384. október 15-én végül lengyel királynővé 
koronázták I. Lajos kisebbik lányát, Hedviget.11 A lengyel eseményekkel párhuzamosan 
Jagelló fejedelem és unokatestvére, Witold (Vitautas) között Litvániában is belső hatalmi 
harcok dúltak, s ezt kihasználva a Német Lovagrend elsősorban arra összpontosította fi
gyelmét, hogy porosz és livóniai országrészei között közvetlen szárazföldi összeköttetést 
teremtsen, így 1382-ben csapatait nem Lengyelországban vetette be, hanem elfoglalta 
Samagitia földjét. 

A lengyel kudarc után Zsigmond magyarországi helyzete is egyre ingatagabbá vált, 
mivel a magyar főurak egy csoportja a fiatal királynőnek, Máriának (akinek Zsigmond 
még csak jegyese volt) inkább VI. Károly francia király testvérét, Orleans-i Lajost akarta 
férjéül. A mágnások másik csoportja, a Horvátiak vezetésével, 1385-ben III. Károly ná
polyi királyt hívta meg a trónra. Ilyen kedvezőtlen körülmények között vette feleségül 
Zsigmond 1385 októberében Budán Máriát, s mint „regni Hungáriáé tutor" (Magyar
ország gyámja) azt ígérte, hogy Csehországban, a Luxemburgok családi birtokán, hadse
reget szerel fel a trónkövetelő III. Károllyal szemben. Családja (IV. Vencel cseh és né
met király, János görlitzi gróf, unokatestvérei, Jodok és Prokop morva őrgrófok) 
Brandenburg elzálogosítása fejében összeadta a szükséges pénzt, amelyen Zsigmond 
fegyvereseket fogadott fel és elfoglalta Északnyugat-Magyarországot.12 A súlyosra for
dult magyarországi helyzet, valamint a korábbi kudarcok miatt Zsigmondnak le kellett 
tennie a lengyel koronával kapcsolatos terveiről, annál is inkább, mert a kis-lengyel-
országi főurak a Halics-Lodoméria felé történő terjeszkedés lehetőségét szem előtt tartva 
Jagelló litván nagyfejedelmet szerették volna a trónon látni. 1385. augusztus 14-én a lit— 

H. Gersdorf: Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit des 
Hochmeisters Konrad Zöllner von Rothenstein. Göttingen, 1955. 74-75. o.; Z H. Nowak: Polityka pólnoczna 
Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411. Toruň, 1964. 34-35. o. 

9 H. Angermeier: Das Reich und der Konziliarismus. In: Historische Zeitschrift 192 (1961), H. 3., 535. o. 
10 H. Boockmann: Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen 

zur politischen Theorie des späten Mittelalters. Göttingen, 1975. 58. o. 
11 J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 3-5. o. 
12 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984. 14-16. o. 
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ván fejedelem írásban tett ígéretet arra, hogy a lengyel korona és Hedvig királynő kezé
nek elnyeréséért cserébe egész népével megkeresztelkedik, s Litvánia minden erejével 
támogatja Lengyelországot annak ellenségeivel szemben. Hedvig korábbi jegyesének, 
Vilmos osztrák hercegnek 200 000 arany „fájdalomdíjat" ígért kárpótlásként. A formáló
dó lengyel-litván unió kedvezőtlen külpolitikai helyzettel fenyegette a Német Lovagren
det, így annak fő célja e szövetség felbomlasztása lett, amihez minden szóba jöhető tá
mogatót igyekezett megnyerni. 

A lengyel koronától elesett Habsburgok természetszerűleg a lovagok oldalán sorakoz
tak fel, de Jagelló és Hedvig házasságát (1386. február 18.) nem tudták megakadályozni. 
1386. március 4-én a litván fejedelmet lengyel királlyá koronázták. Megkeresztelkedése, 
házasságkötése és koronázása ünnepségeire a Német Lovagrend nagymesterét is meghív
ták, de a Rend vezetője nem fogadta el a meghívást. Amíg Krakkóban az ünnepségek 
tartottak, a lovagrend csapatai betörtek Litvániába, hogy bizonyítsák a keresztény világ
nak: Jagelló és a litvánok megtérése csupán látszat, valójában továbbra is pogányok.13 A 
nagymester igyekezett felújítani, újból megerősíteni kapcsolatát a Luxemburgokkal, ter
mészetes szövetségesként számított Vilmos osztrák hercegre, Ziemowit mazóviai herceg
re, sőt 1386. július 10-én Wratislaw és Bogislaw stettini hercegekkel is „örök szövetsé
get" kötött. 14 Érdemi segítséget azonban egyik fél sem tudott adni. A Luxemburgok 
figyelmét pozícióik megtartása kötötte le. 

Zsigmond számára igen kritikus helyzet alakult ki: Magyarországon akkor, 1386-ban 
ért csúcspontjára a belháború. Februárban meggyilkolták III. Károlyt, júliusban pedig a 
Horvátiak foglyul ejtették az anyakirálynét és Mária királynőt.15 Vencel cseh és német ki
rály az európai politika, elsősorban a schisma kérdésével, és a belső németországi ügyek
kel volt elfoglalva. Már 1379-ben a rajnai választófejedelmekkel együtt megalakította az 
ún. Orbán-szövetséget, amely VI. Orbán pápa mellett foglalt állást, és az avignoni pápa 
(VII. Kelemen) hívei, mindenek előtt a két legjelentősebb dél-németországi fejedelem
ség, a mainzi érsek és a Habsburgok ellen irányult.16 

A Habsburgok és a Luxemburgok politikai ellentéte egyértelműen megakadályozta, 
hogy bármelyik is érdemben támogassa a Német Lovagrendet. A Habsburgoktól várható 
esetleges segítség reménye azonban végleg szertefoszlott, amikor 1386. július 9-én 
Sempachnál vereséget szenvedtek a svájci kantonoktól.17 A külső támogatás elmaradása 
miatt a lovagrend a litván belső helyzetet igyekezett a saját javára fordítani. Jagelló, ami
kor lengyel király lett, litván nagyfejedelmi címét is megtartotta, így újból ellentétbe ke
rült unokatestvérével. A túlerő elől Witold Poroszországba, a Német Lovagrendhez me
nekült, hogy annak támogatásával szerezze meg magának a nagyfejedelmi méltóságot. 

1 H. Boockmann: Johannes Falkenberg... i. m. 54-55. 

Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur altern Geschichte Preussens. Band IV. (Hg. v.: 
J. Voigt) Königsberg, 1853. (a továbbiakban: CDP) Nr. 38. 

Mályusz Elemér: Zsigmond király... i. m. 17-19. o.; Fügedi Erik: „Könyörülj, bánom, könyörülj..." Bu
dapest, 1986. 100-134. o. 

16 F. Baethgen: Schisma und Konzilszeit, Reichsreform und Habsburgs Aufstieg. München, 1978 14. o. 

J. Leuschner: Deutschland im späten Mittelalter. Göttingen, 1983. 167. o. 
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Az 1387. esztendő fejleményei a Német Lovagrend számára bizakodásra és csügge
désre egyaránt okot adtak. Magyarországon az év elején meggyilkolták Erzsébet anyaki
rálynét, Mária, a törvényes királynő pedig még mindig fogságban volt. Ebben a szükség
helyzetben a Luxemburg-párti bárói liga 1387. március 31-én Székesfehérváron Magyar
ország királyává koronázta Zsigmondot.18 (Mária csak 1387. június 4-én szabadult a 
fogságból, s 1395. május 17-i haláláig társuralkodó volt Zsigmond mellett.) A magyaror
szági főhatalom megszerzéséért folytatott délvidéki harcokkal egy időben Zsigmond a 
rokon lengyel uralkodópárral is viszályba keveredett. 

A zavaros magyar belpolitikai helyzetet kihasználva 1387-ben Jagelló arra kényszerí
tette Zsigmondot, hogy mondjon le a Vörös-Oroszország feletti hűbéri fennhatóságról.19 

A Magyarország és Lengyelország között kiéleződő helyzet viszont kedvező fordulatnak 
számított a Német Lovagrend szempontjából, mert magyar oldalról fegyveres fellépést is 
remélhetett. A másik Luxemburg uralkodó, Vencel várható magatartása azonban már 
egyáltalán nem volt ennyire egyértelmű, hiszen az általa is támogatott pápa, VI. Orbán 
1387. december 30-án Ziemowit és Janusz mazóviai hercegekhez írott levelében elismer
te Jagellót Lengyelország királyának, kifejezte megkeresztelkedése fölötti örömét,20 

1388. április 1-én pedig minden hívőt biztosított kegyéről, akik támogatják a lengyel ki
rályt a hit ellenségeivel szembeni harcában.21 

1388. augusztus 2-án pápai közvetítéssel ugyan fegyverszünet jött létre Zsigmond és 
Jagelló között, de az ellentétek nem simultak el, sőt újabbakkal bővültek. A következő 
évben, amikor a török súlyos vereséget mért Rigómezőnél a balkáni fejedelmek seregei
re, s immár közvetlen fenyegetést jelentett a magyar határokra is, Zsigmond számára el
sődleges fontosságú volt a töröknek még ellenálló déli államok, az Al-Duna térsége fe
letti magyar politikai befolyás megőrzése. 1389 végén azonban I. Péter moldvai, és Öreg 
Mircea havasalföldi fejedelmek, akik addig Magyarország hűbéri fennhatóságát ismerték 
el, Jagelló király előtt tettek hódolatot. 

A lovagrend és Zsigmond között körvonalazódó lengyelellenes szövetséghez Oppelni 
László lengyel herceg is csatlakozott, aki korábbi, I. Lajos helytartójaként tett szolgálata
iért megkapta Dobrin és Kujávia tartományokat, ám Jagelló király kétségbe vonta e ko
rábbi adományok jogosságát.22 1390-ben a Német Lovagrend ismételten megerősítette 
szövetségét Witolddal, amelyhez a tavasz végén 30 samagitiai előkelő is csatlakozott23 és 
a nagymester kívánságának megfelelően elismerték a Rend hűbéri fennhatóságát Litvánia 
felett.24 1391 májusában Oppelni László herceg Thorn közelében 6 632 magyar aranyfo
rintért elzálogosította a lovagoknak Slatoria várát a hozzá tartozó földekkel.25 Válaszul 
Jagelló csapatokat vezényelt a herceg földjeire. Szövetségese védelmében a Német Lo-

Mályusz Elemér: Zsigmond király... i. m. 22. o. 
1 J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 6. o. 

" Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Cracoviae, 1866. 201. o. 

" Codex epistolaris saeculi decimi quinti XV/1. Cracoviae, 1876. Nr. 13. 

" J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 6-7. o. 
23 Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuanian Cracoviae, 1882. (a továbbiakban: CEV) Nr. 67. 
24 CD? IV., Nr. 72. 
25 CDP IV., Nr. 94. 
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vagrend is katonákat vonultatott fel. 1392. július 28-án a herceg 50 000 magyar forintért 
a dobrini területeket is elzálogosította a nagymesternek.26 

A litván fejedelmi családon belüli hatalmi harcot, és egyes lengyel fejedelmek Jagel-
ló-ellenességét látva született meg 1392-ben Lengyelország felosztásának terve. Hogy ez 
az ötlet valóban Zsigmondtól származott-e, ahogyan Oppelni László herceg a nagymes
terrel közölte, bizonytalan és nagyon is vitatott. A Német Lovagrend feljegyzései szerint 
ugyanis arról volt szó, hogy a Luxemburg-testvérek, Vencel és Zsigmond, valamint uno
katestvéreik, János görlitzi herceg és Prokop morva őrgróf, továbbá a hozzájuk csatlako
zó I. Vilmos meißeni őrgróf és III. Albert osztrák herceg egyezségre jutott abban, hogy 
Lengyelországban többé semmilyen királyt sem ismernek el: a királyság Kalisztól észak
ra eső részei Mazóviával együtt a Német Lovagrendhez kerülnének, az attól délre fekvő 
területek Magyarországhoz, ami pedig a Warthétól nyugatra esik, az a Birodalomhoz és 
az őrgrófsághoz fog tartozni.27 

Ha e terv értelmi szerzője Zsigmond volt is, inkább csak vágyait fogalmazta meg, el
képzeléséből - az abban szereplők gyakran eltérő politikai érdekei miatt - nem jöhetett 
létre realitással bíró Lengyelország-ellenes koalíció. De Zsigmond külpolitikája is nagy 
mértékben függött az őt trónra segítő magyar bárói liga érdekeitől. Mivel e terv felveté
sekor Zsigmond még nem rendelkezett érdemi hatalommal, az ötlet irrealitását látva a 
nagymester elzárkózott attól. Úgy ítélte meg a helyzetet, hogy elfogadását követően 
egyoldalúan csak a Német Lovagrend keveredne háborúba Lengyelországgal, s az addigi 
tapasztalatok szerint érdemi katonai segítséget sehonnan sem várhatna.28 

A Luxemburgok diplomáciai aktivitása és a Német Lovagrend hatalmi pozícióinak 
erősödése (ti. a dobrini föld megszerzésével) a Witolddal való megegyezésre ösztönözte 
Jagellót. 1392. augusztus 4-én kiegyeztek egymással, melynek értelmében Witold meg
kapta a litván nagyfejedelmi méltóságot, s önálló hatalmi tényezővé vált Litvániában. A 
lengyel-litván unió ezt követően ténylegesen már nem perszonálunió volt, hanem csak a 
két rokon, a lengyel király és a litván fejedelem megegyezésére alapult. Megbékélésük 
azonban kétségtelenül rontotta a lovagrend és Zsigmond helyzetét,29 akinek mindemellett 
a déli határoknál jelentkező török veszélyre is figyelnie kellett. Havasalföld fejedelmét, 
Mirceát csapatokkal támogatta (1392, 1394), sőt 1395-ben személyesen vezetett hadat a 
török ellen, és elfoglalta Kis-Nikápoly várát. 

A török veszély nagyságát felismerve európai keresztény összefogás megteremtésére 
törekedett. A Szentföld elvesztése ellenére a XIV. században Európában még mindig élt 

~ Lites ac res gestae inter Polonos Ordinimque Cruciferorum. In: SRP I., Nr. 29. 
2 „...dass sie keinen König zu Polen mehr haben wollen, und habens auch also vor, was auf diesseit 

Kaiisch ist, dass das alles und auch die Massow gen Preussen gehören soll, und was auf jenseits Kaiisch ist 
und Krakau, Sandomir, Leczyca, Rotrussland und den Strich daher, sollte gen Ungarn gehören, was aber von 
der Warthe wäre und den Strich daher, das sollte zu der Mark und dem römischen König gehören." CDP IV., 
Nr. 110. Lengyelország felosztásának tervéről részletesebben 1.: H. Schaeder: Geschichte der Pläne zur 
Teilung des alten polnischen Staates seit 1386. Der Teilungsplan von 1392. Leipzig, 1937.; Z H. Nowak: 
Polityka pólnoczna... i. m. 53-55. o. 

"8 Mályusz Elemér: Zsigmond király... i. m. 83. o. 
29 H. Boockmann: Johannes Falkenberg... i. m. 62. o. 
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a keresztes eszme,30 így Zsigmond kezdeményezése kedvező visszhangra talált. A terve
zett keresztes háború a török fenyegetés elhárítása mellett belpolitikai célokat is szolgált. 
Helyzete erősítése miatt Zsigmondnak nagy szüksége volt látványos külpolitikai sikerre, 
mert Mária királynő halála (1395. május 17.) után belső ellenzéke megkérdőjelezte koro
nájának jogszerűségét, és Jagelló király támogatását kereste. Hedvig, lengyel királynő 
címei közé fölvette a „magyar királyság örököse" titulust, tehát egyértelműen magyar 
trónigénnyel lépett fel. Férje, Jagelló király szövetkezett a rokonaival összezördült Ven
cellel, és egy Zsigmond-Német Lovagrend-Oppelni László-ellenes koalíciót hozott létre. 
A Szepességbe lengyel csapatok törtek be, melyeket Kanizsai János esztergomi érsek 
vert vissza.3'A török ellen tervezett keresztes háború sikere érdekében Zsigmond meg
egyezésre törekedett, s a dél-lengyelországi Sandetzben személyesen találkozott Jagelló 
királlyal.32 

Az 1390-es évek első felének eseményei még inkább elmélyítették Zsigmond és a 
Német Lovagrend kapcsolatát, így nem meglepő, hogy az 1396. évi keresztes hadjáratban 
a lovagrend kontingensei is részt vettek.33 A Rend magatartását nagy mértékben befolyá
solta az a körülmény, hogy a rigai érsekség körüli ügyek miatt időközben megromlott a 
viszonya Vencellel, s ennek ellensúlyozására igyekezett erősíteni kapcsolatát Zsigmond
dal. A lovagok Livóniában már a XIII. század végétől arra törekedtek, hogy közvetlen 
ellenőrzésük alá vonják a püspökségeket, s különösen a rigai egyházi területeket.34 A vi
szály a XIV. század egészét végigkísérte, s a század végére olyannyira kiéleződött, hogy 
1391 elején a rigai érsek és a káptalan egy része Lübeckbe menekült, másik része viszont 
a Rend fogságába esett.35 A Lübeckbe menekültek széles körű propagandát fejtettek ki a 
lovagok ellen az északnémet fejedelmek körében, akik szót emeltek a rigai érsekség 
ügyében.36 

Mindez akkor következett be, amikor ismét megszilárdult a lengyel-litván unió, Ven
cel viszályba keveredett rokonaival, s hatalma megszilárdítása érdekében, német koroná
jának megerősítésére törekedve, az északnémet fejedelmeket akarta megnyerni. A Biro
dalom uraként megerősítette, hogy a rigai érsekség és Poroszország egyaránt a 
Birodalomhoz tartozik, ezért mindkettő engedelmességgel tartozik, s 1392. szeptember 
14-én kelt levelében megparancsolta, hogy a lovagok hagyjanak fel a rigai egyház elleni 

30 1344-ben a keresztények elfoglalták Izmirt, 1345-ben Humpert de Vienne az Égei-tengerre vezetett ke
resztes flottát, 1346-ban Pierre de Lusignan ciprusi király feldúlta Alexandriát, 1390-ben pedig Louis de 
Bourbon herceg genovai támogatással Tunisz ellen támadt: Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Magyarország és a 
török veszély (1393-1437). In: Hadtörténelmi Közlemények 1973/3., 411-413. o. A Földközi-tenger térsége 
mellett a XIV. századi ún. „litván utazások" ugyancsak a keresztes eszme továbbélését jelezték. Erről 1.: W. 
Paravicini: Die Preußenreisen des europäischen Adels. In: Historische Zeitschrift 232 (1981), H. 1., 25-38. o. 

1 J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 9. o. 
32 Itinerár König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368-1437. (Hg. v.: Jörg K. Hoensch) 

Warendorf, 1995. (a továbbiakban: Itinerár) 60. o. 
33 Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori... i. m. 415. o. 
34 Pósán László: A Német Lovagrend története a 13. században. Debrecen, 1996. 201-206. o. 
3 P. Girgensohn: Die Inkorporationspolitik des Deutschen Ordens in Livland 1378-1397. In: Mittheilungen 

aus dem Gebiete der geschichte Liv-, Est- und Kurlands 20 (1910), 21. o. 
36 Liv-, Est- und Curlädisches Urkundenbuch. 1. Abt. (Hgg. v.: F. G. Bunge, H. Hildebrand, P. Schwartz) 

Bände II-XI. Riga, 1855-1905. (a továbbiakban: LUB), itt: LUB III., Nr. 1307., 1310. 
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támadásokkal.37 Ezzel egyidejűleg a lengyel-litván állammal is javította kapcsolatait, s 
megtiltotta a Német Lovagrendnek a Litvánia elleni háborút.38 A lovagok számára egye
dül Zsigmond maradt szóba jöhető szövetségesként, aki a bátyja ellen szervezkedő roko
nai segítségével elérte, hogy Vencel utód nélküli halála esetén ő legyen az örököse 
(1396. március 19.).39 

Az 1396. szeptember 25-28-i nikápolyi vereség azonban egyik pillanatról a másikra 
semmissé tette a néhány hónappal korábbi diplomáciai sikereket, s még inkább destabili
zálta Zsigmond helyzetét. Kénytelen volt belátni, hogy szorult helyzetéből csak a Len
gyelországgal és bátyjával való kiegyezés jelenthet kiutat. 1397. július 14-én Késmárkon 
találkozott a lengyel királyi párral, ahol szokatlanul hosszú időre, 16 évre szóló békét 
kötöttek. A megegyezés értelmében Zsigmond lemondott a Vörös-Oroszország feletti 
magyar fennhatóságról, Hedvig királynő pedig a magyar koronáról.40 

A lengyel megegyezéssel összhangban, bátyja és a Német Lovagrend között közvetít
ve, Zsigmond nem állt ki teljes határozottsággal a lovagok mellett, mert Vencelt 
„uralkodójának" nevezte, s arra ösztönözte a nagymestert, hogy kössön békét Jagellóval 
és Witolddal.41 Addigi megbízható szövetségesét azonban nem akarta elidegeníteni ma
gától, ezért arra buzdította Oppelni László herceget, hogy az elzálogosítás helyett inkább 
adja el a Német Lovagrendnek a kujáviai és dobrini földeket.42 A töröktől elszenvedett 
kudarc után ugyanis Zsigmond Magyarország déli határainak védelmére szerette volna 
megnyerni a Német Lovagrendet és azzal kívánta elérni északon a megbékélést, hogy új 
cselekvési teret kínál fel számára,. Felajánlotta, hogy visszaadja a Rendnek a Barcaságot, 
ahonnan 1225-ben még II. András űzte ki.43 Ajánlatát 1397. október 21-én tette meg a 
Rend követének, a rhedeni komturnak.44 

A nagymester nem utasította el egyértelműen Zsigmond ajánlatát, de nem állt szándé
kában elvállalni a török elleni védelmet. Figyelme sokkal inkább az északnyugati orosz 
földek felé irányuló expanzió lehetőségére irányult.45 Az orosz hódítás szándéka viszont 
- rövid időre ugyan - de mégis békét teremtett északon: a hasonló terveket szövögető 
Witold ugyancsak érdekeltté vált a megegyezésben, így 1398. október 12-én Sallin-
werderben a két fél békét kötött, s elhatárolták orosz érdekszféráikat.46 Pleskau a Német 
Lovagrend, Novgorod pedig Litvánia érdekkörébe esett. Witold ezen kívül keletre és dél
re, azaz Moszkva, illetőleg az Arany Horda területei felé is terjeszkedni akart, s ezekért a 

" L U B III., Nr. 1327. 
Johann von Posilge: Kronike von Pruzinlant. In: SRP III., 196. o. 
Mályusz Elemér: Zsigmond király... i. m. 48. o. 

40 J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 9. o. 
41 Johann von Posilge: SRP III., 214. o., v. ö. Zsigmond 1397. július 14-i levelével: CDP VI., Nr. 45. 

" Z H. Nowak: Polityka pólnoczna... i. m. 67-69. 

A Német Lovagrend első magyarországi szerepléséről legújabban 1. Pósán László: A Német Lovagrend 
története... i. m. 21-43. 

44 CDP VI., Nr. 49. 
45 CDP VI., Nr. 50. 
46 Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. Bd. 1-2. (1398-1467) 

Registerband. Marburg, 1970. (a továbbiakban: Staatsverträge), itt: Bd. 1., Nr. 2. 
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nagyarányú hódításokért érdemesnek tartotta, hogy rendezze a viszonyt a lovagokkal, sőt 
még engedményeket is tett, mert Samagitia földjét átengedte a nagymesternek. Johann 
von Posilge leírása szerint Witold tatárok elleni hadjáratában (1398-1399) Marquard von 
Sulzbach ragniti komtur vezetésével lovagrendi csapatok is részt vettek.47 A Rend pénz
ügyi nyilvántartása szerint ez a tatárok elleni expedíció a lovagoknak 425 porosz márká
ba került.48 

Amíg a Német Lovagrend Litvániával rendezte viszonyát, Zsigmond a lengyel király-
lyal békült ki, amit az is jelzett, hogy a Krakkóban rendezett nagyszabású lovagi tornán 
személyesen is megjelent.49 A lengyel udvarral való kiegyezéstől Zsigmond belpolitikai 
helyzetének stabilizálását remélte. 1399. július 17-én meghalt Hedvig királynő, ezzel 
megkérdőjeleződött a magyar koronára vonatkozó jövőbeni lengyel igény jogossága is, 
ami jelentősen gyengítette a hazai ellenzék pozícióit. Alig egy hónappal Hedvig halála 
után, 1399. augusztus 12-én a litván és lovagrendi sereg nagy győzelmet aratott a tatárok 
felett. Együttműködésük zavartalannak tűnt, hiszen 1400-ban Witold még katonai segít
séget is nyújtott a samagitiai lázadók leveréséhez.50 A Német Lovagrend helyzete Néme
tországban is erősödni látszott. Hedvig halálát követően a nagymester arra bíztatta Vil
mos osztrák herceget, hogy ismét vesse fel igényét a lengyel trónra.51 Az 1390-es évek 
második felében Vencellel szemben már nem csak rokonai léptek fel, hanem a német 
választófejedelmek is. A választófejedelmek által Vencel ellen beterjesztett panaszok so
rában már 1397. decemberében szerepelt, hogy Vencel Krakkóval szövetkezett a Német 
Lovagrend és Zsigmond ellen.52 1400-ban a fejedelmek lemondatták Vencelt, és a rajnai 
választót, Ruprechtet emelték a trónra.53 

A nagyarányú keleti hódítások után 1401-ben Witold ismét felújította szövetségét 
unokatestvérével, Jagellóval, mert a Német Lovagrendnek átengedett Samagitia ügye lit
ván belpolitikai feszültséggel fenyegetett, ezért egyértelműen a samagitiai felkelők olda
lára állt. A Birodalomban ezt a lovagrend úgy állította be, hogy Witold valójában mégis 
pogány, ahogyan Jagelló is „apostata".54 Az elkövetkező két évben kiújult a háborúsko
dás a lovagok és Litvánia között, s ebben a helyzetben az új német uralkodó, Ruprecht -
egyértelműen a Rend mellett foglalva állást - megerősítette annak korábbi kiváltságait.55 

Zsigmond magyar király diplomáciai aktivitása a német királyi cím és a Csehország 
élére állítandó birodalmi helytartói méltóság elnyerésére irányult, de mindkét kísérlete 
kudarccal végződött, sőt magyarországi ellenzéke 1401-ben néhány hónapra fogságba 

47 Johann von Posilge: SRP III., 222., 230. o. 
48 Das Marienburger Tresslerbuch. (Hg. v.: E. Joachim) Königsberg, 1896. (a továbbiakban: TB) 34. o. 
49 Itinerár, 64-66. o. 
50 Johann von Posilge: SRP III., 240. o. 
51CDPVI.,Nr. 86. 
52 Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe (1376-1486). Bde. 7-9. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser 
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vetette, majd 1402-ben III. Károly fiát, Durazzói Lászlót ellenkirállyá választotta.56 Ja
gelló királlyal is megromlott a viszony, aki 1401-ben ismét felvetette magyar trónigé
nyét.57 A következő évtől házassági elképzeléseik révén Zsigmond és Jagelló között újra 
rokoni szálak alakultak: Zsigmond Ciliéi Hermann legkisebb lányát, Borbálát jegyezte el, 
a lengyel király pedig Ciliéi Hermann unokahúgát vette feleségül,58 de ennek ellenére 
politikai közeledés nem történt. Magyarországi ellenfeleinek leveréséhez, zsoldosok ki
állításához Zsigmondnak sürgősen pénzre volt szüksége, így ez a tényező is szerepet ját
szott abban, hogy ismét szorosabbra fűzte kapcsolatát a Német Lovagrenddel. Ennek el
ső, kézzel fogható eredménye 1402. szeptember 29-én született meg, amikor Branden
burg uraként 63 200 magyar aranyforintért elzálogosította a lovagoknak Neumarkot.59 

A Rend ennek az új területnek a megszerzésével a lengyel-litván unióval szembeni 
hatalmi pozícióját igyekezett erősíteni és közvetlen összeköttetést teremtett a Biroda
lommal.60 Neumark elzálogosítását Krakkóban igen rossz szemmel nézték, s Jagelló 
késznek mutatkozott arra, hogy akár katonai erővel is támogassa Vencelt. Szándéka ko
molyságának bizonyítékaként 1403-ban csapatokat küldött Magyarországra. A Tátra vi
dékéig nyomult előre, de a kusza és bizonytalan magyar helyzet miatt további lépésekre 
nem vállalkozott.61 Zsigmond, vagy a Német Lovagrend elleni komolyabb katonai akci
ókba azért sem kezdett, mert nem számíthatott unokatestvére, Witold támogatására, aki 
akkoriban ismét orosz hadjáratra készült. Hátországának biztosítása érdekében 1404 
májusában megint békét kötött a lovagrenddel, s újra átengedte Samagitia tartományt, a 
lovagok pedig megint küldtek csapatokat a Moszkva elleni akcióra. Samagitia élére a 
Rend Michael Küchmeister (a későbbi nagymester) személyében egy Vogtot állított.62 

1403 őszére Magyarországon vereséget szenvedtek a felkelők, s 1405-től Zsigmondnak 
egyértelműen sikerült stabilizálnia uralmát. Timur Lenk 1402 júliusában Angoránál ara
tott győzelme következtében átmenetileg a török fenyegetés is megszűnt, így minden fi
gyelmét a cseh és német ügyeknek szentelhette.63 

Samagitia esetében a Lovagrend újból szembe találta magát a korábbi hely-zettel: 
Witold lemondott ugyan a tartományról, de most sem szakította meg kapcsolatait a lova
gokkal szemben álló samagitiai erőkkel, akik az ő és a krakkói udvar bátorítására 1407-
ben széles körű propagandát kezdtek Európában a Német Lovagrend ellen.64 Ulrich von 
Jungingen, az akkor megválasztott új nagymester addig szerette volna a rend hatalmát 
megerősíteni, amíg a lengyel-litván unió viszonya még belső feszültségekkel volt ter-
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helt.65 1408-ban Witold befejezte moszkvai hadjáratát, s ennek következtében 1409 nya
rán ismét válságosra fordult Samagitia ügye, ahol a litván fejedelem támogatásával felke
lés tört ki a lovagrend uralma ellen.66 

A lengyel-litván állammal való nagy összecsapásra a Német Lovagrend még nem volt 
felkészülve, ahogyan a másik félnek is szüksége volt még némi időre, így 1409. június 
24-én egy évre szóló fegyverszünetet kötöttek.67 Jagelló megígérte, hogy ezen időszak 
alatt nem támogatja a samagitiai felkelőket, sem egyéb pogányokat. Diplomáciai szem
pontból ez a Német Lovagrend sikerét jelentette: az 1407. évi samagitiai propagandával 
ellentétben most azt rögzítették, hogy a tartomány földjén a Rend nem hódítóként jelent 
meg, hanem - korábbi érvelésének megfelelően - a kereszténység védelmezőjeként. Új 
elemet jelentett viszont a lovagok európai propagandájában, hogy Jagelló és Witold nem 
a római, hanem az ortodox egyházat támogatják, ezért „ha a litvánok közül egy római 
katolikus, akkor 100 másik ortodox".68 A széles körű propagandatevékenység mellett a 
thorni komturnak adott nagymesteri instrukciók (1409. június 15.) tanúsága szerint a lo
vagok a lengyel nemesség egy részét is szerették volna megnyerni maguknak.69 Lengyel
ország ugyancsak aktív propagandát folytatott, s érvelése szerint a Német Lovagrend 
csak világi uralma kiterjesztésére, s nem a kereszténység litvániai megszilárdítására tö
rekszik. A hit valódi terjesztését csak a lengyel király és a litván fejedelem szorgalmazza. 

A status quo alapján megkötött fegyverszünet ideje alatt Vencel cseh királynak kellett 
volna a felek között döntőbíráskodni. Vencel nem tudott belenyugodni a német korona 
elvesztésébe, így a békeközvetítés vállalásával igyekezett „császári" minőségben fellép
ni.70 A német királyi címre azonban öccse, Zsigmond is pályázott, aki e cél érdekében 
nem döntőbíróként, hanem a Német Lovagrend védelmezőjeként kívánt fellépni. Mindezt 
politikai célú propagandának szánta a német fejedelmek irányában. 

A Birodalomban a Rend nagy népszerűségnek örvendett a nemesség körében, mert a 
másod- és harmadszülött nemesi ifjak annak szolgálatában találtak maguknak karrierlehe
tőséget, rangjukhoz, származásukhoz méltó életkörülményeket.71 A politikai ambíciók 
mellett Zsigmond állásfoglalásában a lovagrend pénze is komoly érvként jelent meg, 
amire igen nagy szüksége volt német királlyá választása érdekében. A magyar uralkodó 
jóindulatának és támogatásának biztosítására 1409-ben a Német Lovagrend vállalta, 
hogy Neumark után 40 000 aranyforinttal magasabb zálogösszeget fizet azonnal, és to
vábbi 6 000 aranyforint kifizetésére tett ígéretet.72 

Hosszú tárgyalások után 1409. december 20-án Budán Zsigmond katonai tartalmú, 
Lengyelország-ellenes szövetséget kötött a Renddel, melyet Werner von Tettingen 
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elbingi komtur, főispotályos, és Albrecht von Schwarzburg thorni komtur képviselt. A 
megállapodás értelmében Zsigmond ígéretet tett arra, hogy háború esetén fegyveres erő
vel is támogatja a lovagokat, amennyiben Jagelló király pogányokat, vagy szakadárokat 
(schismaticusokat") is felvonultat seregében.73 Mivel a lengyel-litván állam számos orto
dox, sőt - a tatároktól elfoglalt területeken - pogány alattvalóval is rendelkezett, a szer
ződés kétségtelenül az unió ellen irányult. A lovagrend melletti elkötelezettségét Zsig
mond azzal is demonstrálta, hogy Ciliéi Borbálától született lányának a rend követei 
lettek a keresztapái.74 A lovagok pénze, s németországi népszerűsége a döntőbírói sze
repre felkért Vencel állásfoglalását is befolyásolta. 1410. február 15-én egyértelműen a 
lovagrendnek kedvezett: felszólította a lengyel királyt, hogy ne szövetkezzen pogányok
kal és szakadárokkal, s megerősítette a lovagokat Samagitia és Dobrin birtokában.75 Egy 
későbbi forrás szerint a Rend mindezért 60 000 aranyforintot ígért Vencelnek.76 

A döntőbírói ítéletet Jagelló nem ismerte el igazságosnak és jogszerűnek. 1410 tava
szától Vencel helyett Zsigmond is kísérletet tett a felek közötti közvetítésre. Garai Mik
lós nádor és a lengyel származású Stibor vajda mellett e cél érdekében a lengyel királyné 
nagybátyját, Ciliéi Hermannt is igénybe vette, de próbálkozása kudarccal végződött.77 A 
fegyverszüneti és közvetítői tárgyalások ideje alatt már konkrét katonai előkészületek 
történtek: 1410 áprilisában Zsigmond 1500 lovat küldött a sziléziai származású Kristóf 
Gersdorffal Poroszországba, a lovagrend megbízottai Sziléziában, Prágában és Bécsben 
fegyvereket s egyéb katonai felszereléseket vásároltak, Ulrich von Jungingen nagymester 
pedig Jagelló király öccsével, Svitrigailasszal kezdett szövetségi tárgyalásokat.78 A len
gyel-litván állam felbomlasztásának szándékával - római királlyá választásának reményé
re alapozva - Zsigmond királyi címet s koronát ígért Witold litván fejedelemnek.79 A 
megfoghatatlan ígéretnél azonban Witold számára belpolitikai okokból sokkal fontosabb 
kérdés volt Samagitia visszaszerzésének ügye. 

Mivel 1410 tavaszának végére nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét fél elkötelezte magát 
a háború mellett, Zsigmond hazarendelte a Lengyelországban tartózkodó alattvalóit, s 
minden lengyelt kitiltott országából.80 A közelgő „nagy" háborúról azonban Zsigmond 
figyelmét fontosabb események vonták el: 1410. május 8-án meghalt Ruprecht király, így 
minden erejével római királlyá választására törekedett. 

1410. június 24-én napnyugtakor lejárt az előző évben kötött fegyverszünet a Német 
Lovagrend és Lengyelország között, s július 7-én a lengyel-litván hadak átlépték 
Poroszország határait. A csapatmozgások megindulását követően 1410. július 12-én 
Zsigmond hadat üzent Jagelló királynak, és Stibor vajda vezetésével egy kisebb magyar 
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haderő betört Dél-Lengyelországba, de igen hamar kudarcot is vallott.81 1410. július 15-
én Tannenbergnél (Grünwald) a Német Lovagrend súlyos vereséget szenvedett a lengyel
litván erőktől.82 A kudarcról még nem értesült, de már német uralkodóvá választott 
Zsigmond viszont 1410. augusztus 2-án a háborús kiadások finanszírozására, s hogy jobb 
fizetőeszköz birtokában könnyebben tudjon zsoldosokat toborozni, engedélyezte a Né
met Lovagrendnek, hogy magyar mintájú aranypénzt veressen.83 Magára az engedélyre 
azért volt szükség, mert Németországban az aranypénzverés eredetileg uralkodói privi
légium volt, s csak az 1356. évi aranybulla adta meg a választófejedelmeknek is ezt a jo
got, de másoknak nem. 84 A háború idején a Német Lovagrend a Birodalomhoz való tar
tozását hangsúlyozta, ezért szüksége volt uralkodói engedélyre. A frissen megválasztott 
Zsigmond nem tudta katonai erővel is támogatni a lovagokat, hanem a Birodalom feje
delmeit, nemeseit és városait szólította fel erre.85 

Zsigmond és a Német Lovagrend 1410 után 

Az érdemi segítség elmaradása miatt a lovagok, illetve azt követően, hogy a lengyel
litván erők sikertelenül ostromolták Marienburgot, Jagelló király részéről is egyaránt 
hajlandóság mutatkozott a háború befejezésére. 1411. február 1-én megkötötték az ún. 
első thorni békét. Az egyértelmű katonai vereség körülményei ellenére a békefeltételek 
korántsem voltak súlyosak a lovagrendre nézve. A dobrini föld a lengyel koronához ke
rült, Samagitia Jagelló és Witold életének végéig Litvánia része lett (úgy, hogy haláluk 
után ismét visszakerül majd a Rend fennhatósága alá), de ezen kívül egyéb komoly terü
leti veszteség nem érte a lovagokat.86 A foglyokért és a lengyelek által megszállt várak 
kiürítéséért azonban a lovagrend 100 000 Schock cseh garast tartozott fizetni.87 A Zsig
mond akarata és beleegyezés nélkül kötött béke azzal fenyegetett, hogy közvetlen lengyel 
támadás érheti Magyarországot. A helyzetet az is súlyosbította, hogy délen kiéleződött a 
viszony Velencével. Wolfgang von Stromer szerint Zsigmond Velence elleni, jórészt 
gazdasági háborúja a középkor első átfogó gazdaságpolitikai terve volt, mely azt célozta, 
hogy Európa kereskedelmi, szállítási és közlekedési rendszerét a Birodalom és a magyar 
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királyság érdekeinek megfelelően formálja át.88 Mivel az 1410. március 31-i marienburgi 
megállapodás ellenére, mely szerint a Német Lovagrend Zsigmond tudta és beleegyezése 
nélkül nem köt különbékét Lengyelországgal, a Rend mégis megállapodott Jagelló király-
lyal, átmenetileg hűvösebbé vált a viszony a római király és a lovagok között. Zsigmond, 
elődeihez hasonlóan, a Birodalom részének tekintette Poroszországot, s nem nézte jó 
szemmel annak az uralkodói politikától eltérő lépéseit.89 A revansvágy miatt azonban a 
Német Lovagrend nem akarta elveszíteni a német uralkodó jóindulatát és támogatását, 
ezért az 1411. szeptember 7-én megkötött szerződésben hajlandó volt az addigiaknál 
még többet fizetni Neumark után.90 Mindezt Velencében úgy értelmezték, hogy Zsig
mond Velence elleni háborúját a Német Lovagrend finanszírozza.91 

A thorni békét követően a helyzet józan mérlegelése után Zsigmond, mint római ki
rály, a Rend és Lengyelország közötti tartós béke megteremtésére, s ezzel együtt a ma
gyar-lengyel viszony rendezésére törekedett. A Lengyelországgal való megbékélés Zsig
mond számára három nagy cél elérésének volt az előfeltétele: a törökkel szembeni haté
konyabb fellépéshez, az egyházszakadás megszüntetéséhez és az univerzális császári ha
talom eszményéből következően a római és a görög egyház közötti unió létrehozásához.92 

Az 1412. január 4-8. közötti tárgyalásokon az új háborúra készülődő Német Lovag
rend nagymestere, Heinrich von Plauen, 300 000 guident kínált fel Zsigmondnak, hogy a 
Rend számára zsoldosokat fogadjon fel.93 Zsigmond azonban 375 000 aranyban szabta 
meg a lovagoknak nyújtandó katonai segítség árát, de csak akkor, ha Lengyelország tá
madná meg Poroszországot, s úgy, ha a Rend az összegből 25 000 guident azonnal ki is 
fizet.94 Ezek a feltételek már a krakkói udvarral való megbékélés előkészítését szolgálták, 
s azt jelezték, hogy korábbi politikájával ellentétben Zsigmond nem hajlandó katonailag 
is részt venni Heinrich von Plauen tervezett támadó háborújában. A másik oldalon Jagel
ló király is jelzésértékű politikai lépést tett: felbontotta a Velencével még a háború elején 
kötött szövetséget. 

A kölcsönös, közeledést szolgáló lépések után 1412 márciusában a két uralkodó 
Lublinban találkozott, ahol március 15-én békeszerződést írtak alá,95 melyhez egy hó
nappal később a litván fejedelem is csatlakozott.96 Moldva, Podólia és Volhinia államjogi 
kérdésében Zsigmond engedményeket tett: a területek a szerződő felek élete végéig a 
lengyel-litván állam fennhatósága alá tartoznak, azt követően pedig döntőbírói ítéletnek 
kell rendeznie későbbi hovatartozásukat. A Moldva feletti lengyel hűbéri fennhatóságot 
Zsigmond azzal a kikötéssel ismerte el, hogy annak fejedelme köteles a magyar királyt 

W. v. Stromer: Zsigmond császár Velence elleni kontinentális zárlata és a nemzetközi kereskedelmi utak 
áthelyeződése. In: Századok 1987/4., 639. o. 
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fegyveresen segíteni a török elleni harcokban. Ha ennek nem tenne eleget, Magyarország 
és Lengyelország felosztja egymás között Moldvát. A lengyel-lovagrendi viszonyt Zsig
mond döntőbíróként kívánta rendezni, úgy, hogy a thorni békében foglalt pénzügyi köve
teléseket a lovagoknak lehetőleg ne kelljen teljesíteniük. Már 1412. március 25-én azt ja
vasolta Jagellónak, hogy a Német Lovagrend és Krakkó vitáját bízzák az ő döntésére. A 
thorni béke pénzügyi előírásai esetleges elvetésének terve miatt 50 lengyel és litván elő
kelő határozottan a Renddel szemben foglalt állást, s megbeszélésüknek volt egy titkos 
záradéka is, mely szerint Poroszországot fel kell osztani Lengyelország és Litvánia kö
zött. Ahogy a lovagrendben, a lengyel-litván államban sem volt a megbékélésnek osztat
lan a támogatottsága. A megbeszélésről - egyértelműen politikai nyomásgyakorlásként -
Zsigmond tájékoztatta a nagymestert, s nyomatékosan figyelmeztette, ne indítson háborút 
Jagelló, vagy Witold ellen. Ugyanakkor kezeskedett arról, hogy a krakkói udvar betartja 
a békét, Jagelló király előtt pedig a Német Lovagrendért vállalt kezességet.97 

Azt követően, hogy Zsigmond elzárkózott a Rend támogatásától, Heinrich von Plauen 
nagymester a Birodalomban igyekezett szövetségeseket keresni. Küldötte, a thorni Haus-
komtur Németországban azzal érvelt, hogy Jagelló király tatárokkal és egyéb pogányok
kal, valamint szakadárokkal vonult hadba, ezért továbbra sem lehet benne megbízni.98 

Mivel Zsigmond hajlandónak mutatkozott ezzel a királlyal egyezkedni, a Német Lovag
rend nem tartotta a római királyt megfelelő döntőbírónak. Szívesebben látta volna e sze
repben XXIII. János pápát. A latin kereszténységet megosztó egyházszakadás azonban 
akkor még nem tette lehetővé a pápai tekintélyre alapozott döntőbíráskodást, ezért -
fenntartásai ellenére - 1412 májusában a nagymester mégis elküldte követeit Budára. 
Igazi célja azonban csak időnyerés volt. Heinrich von Plauen új háborúra készült. A lo
vagrendi küldöttséget Johann von Wallenrode rigai érsek és Michael Küchmeister 
nagymarsall vezette. 

A döntőbíráskodási tárgyalás 1412. június 5-én kezdődött. Mindkét fél hosszú, pon
tokba foglalt panaszlistákat terjesztett elő, leginkább a határokra vonatkozóan.99 Az 
1412. augusztus 24-én megszületett döntőbírói ítélet lényegében megerősítette a thorni 
békét. Zsigmond állásfoglalása szerint a hadifoglyokat hat hónapon belül ki kell cserélni, 
Samagitia pedig Jagelló és Witold halála után visszaszáll a lovagrendre. Poroszországban 
az addig is nagy önállósággal rendelkező ermlandi és leslaui püspökségek jogállása - a 
lovagok törekvéseivel ellentétben - változatlan maradt.100 Mivel a Rend Lengyelország
nak még csak a hadisarc felét fizette ki, a hiányzó másik fél kifizetését Zsigmond magára 
vállalta. 1412. augusztus 30-án adóslevelet állított ki Jagelló királynak 50 000 Schock 
cseh garas kifizetésére. A Velencével 1411 óta folyó háború miatt azonban nem rendel
kezett a szükséges készpénzzel, ezért a lovagrendtől átvállalt adósság nagyobb részének 
teljesítésére 37 000 Schock cseh garas értékben 13 szepesi települést elzálogosított Jagel-

y/RIXI/l.,Nr. 200. 
98 H. Boockmann: Johannes Falkenberg... i. m. 96. o. 
99 Lengyelország 81, Mazóvia 25, a Német Lovagrend 43, a stolpi herceg pedig 16 pontba gyűjtötte össze 
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ló királynál.101 A lovagok viszont kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Zsigmond által 
hitelezett pénzt négy részletben 1414. október 29-ig visszafizetik, de nem 50 000, hanem 
62 000 Schock cseh garast, azaz közel 235 000 magyar aranyforintot.102 A vitatott határ
kérdések rendezésére 1412 őszén Zsigmond a kor ismert magyar jogtudósa, Makrai Be
nedek vezetésével küldöttséget menesztett Lengyelországba és Poroszországba, melyet 
felhatalmazott a helyi kérdésekben való döntőbíráskodás jogával.103 

A budai döntőbíráskodás egyik felet sem elégítette ki: Jagelló király Kulmerland és 
Pomeránia földjére is szerette volna kiterjeszteni hatalmát, a Német Lovagrend pedig 
vissza akarta szerezni Samagitiát. A döntés alapvetően Zsigmond politikai érdekeit tük
rözte. Német uralkodóként nem viszonyulhatott egyértelműen elutasítóan a Birodalom
ban népszerű lovagrendhez, pénzügyi érdekei is erre sarkallták, ugyanakkor viszont Len
gyelországgal sem szerette volna a viszony megromlását, a Velence és a török fenyegetés 
mellett egy újabb kétfrontos háború kockázatát. Az egyházszakadás megszüntetésére irá
nyuló erőfeszítései szintén a helyzet konszolidálását tették szükségessé: a kérdés rende
zéséhez szükséges egyetemes zsinat összehívásához minden állam klerikusainak jelenlé
tére szükség volt.104 Zsigmond kompromisszumra törekvő döntőbíráskodása nem csak az 
érintetteket nem elégítette ki, hanem a Német Lovagrenden belül is komoly ellentétekhez 
vezetett. Heinrich von Plauen nagymester ragaszkodott a maximális célok eléréséhez, 
akár háború révén is, a nagymarsall viszont, a realitásokat figyelembe véve, szóvá tette 
egy újabb háború költségeit, annak finanszírozhatatlanságát és politikai következményeit. 
Álláspontja szerint a katonai erőviszonyok mérlegelésével nagyon is kétséges egy esetle
ges háború sikeres megvívása, s a helyzet politikai szempontból is reménytelen. A Rend 
gyakorlatilag elszigetelt, érdemi támogatást sehonnan sem remélhet. Michael Küch
meister jól látta azt, hogy a balti térségben a kereszténységet már nem lehet kizárólag a 
Német Lovagrenddel azonosítani, a kép ennél sokkal árnyaltabb és összetettebb. Tapasz
talatai egyértelműen meggyőzték arról, hogy sem Zsigmond, sem pedig a birodalmi feje
delmek érdekei nem esnek egybe minden esetben a Rend érdekeivel.105 

A Makrai Benedek által vezetett, határkérdéseket vizsgáló bizottság döntéseit, melyek 
a vitatott Welun és Memel várát Samagitiához, azaz Litvániához tartozónak minősítették, 
nézetkülönbségeik ellenére a nagymester és a nagymarsall egyaránt elutasította. Makrai 
Benedek tevékenysége a Renden belül megerősítette Heinrich von Plauen helyzetét, aki 
1413 szeptemberében megbízottakat küldött Németországba zsoldosok toborzására. 106 

Lengyelország álláspontja sem a kompromisszum irányába mutatott. A Német Lovagrend 
tartozását ugyan Zsigmond magára vállalta, ennek ellenére 1413. február 5-én Jagelló ki
rály arra szólította fel a nagymestert, hogy fizesse meg a még fennálló 13 000 Schock 
cseh garast.107 
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1413 októberében Heinrich von Plauen csapatokat vonultatott fel a mazóviai határra, 
de az új háború tervét és időzítését a lovagrend vezetőinek többsége mellett a zsoldosve
zérek, a rigai érsek és a poroszországi rendek is ellenezték.108 A lovagrend tisztségviselő
inek többségét maga mögött tudva Michael Küchmeister nagymarsall visszarendelte a 
már mozgásba lendült csapatokat, s amikor ezért a nagymester felelősségre akarta vonni, 
1414. január 7-én a Rend vezetőinek testülete leváltotta tisztségéből a nagymestert. Utó
dául Michael Küchmeistert választotta meg.109 

Az újból kiéleződő helyzet megoldására Zsigmond 1414. január 15-ére ismét döntőbí
ráskodásra szólította a feleket Budára.110 A döntőbíráskodással az esztergomi érseket és 
Garai nádort bízta meg, de az ügy most még bonyolultabbnak ígérkezett, mint 1412-ben. 
A thorni békével ellentétben a lengyel fél komoly területi követelésekkel állt elő: 
Kulmerland, Pomeránia és Mihelau tartományok mellett még Jagelló halála után sem volt 
hajlandó lemondani Samagitiáról. Az újabb döntőbíráskodás előtt az új nagymester sze
mélyesen is találkozott a lengyel királlyal, de megbeszéléseik eredménytelenül végződ
tek. Micheal Küchmeister nem akart mindent egy lapra feltenni, s kizárólag Zsigmond 
döntésére hagyatkozni, ezért a küszöbön álló egyetemes zsinat elé is be kívánta terjesz
teni a vitás ügyeket. A megadott határidőre, 1414. június 24-re nem született ítélet, mert 
az egyik döntőbíró, az esztergomi érsek megbetegedett, Lengyelország pedig nem volt 
érdekelt abban, hogy a per a határidőn túlra húzódjon. Jagelló király attól tartott, hogy a 
döntés számára lesz kedvezőtlenebb, így annak elmaradása miatt 1414. július 18-án dek
larálta a háborút a Német Lovagrenddel, július 25-én pedig a lengyel-litván hadak átlép
ték Poroszország határait.111 

Az új háború az egyetemes zsinat összehívásának sikerességét is fenyegette, ezért 
Zsigmond, aki minden erejét és figyelmét annak szentelte, erőteljes nyomást gyakorolt a 
felekre a harcok beszüntetése érdekében, vitás ügyeiket pedig a zsinat döntőbíráskodása 
elé idézte. 1414. október 7-én a nyugat-poroszországi Strassburgban a pápai legátus je
lenlétében a felek két évre szóló fegyverszünetet kötöttek, s megállapodtak abban, hogy 
ügyüket a zsinat döntőbíráskodására bízzák.112 Ezzel elhárult az a veszély, hogy akár a 
lovagrend, akár a lengyel-litván állam távol marad a zsinatról. A fegyverszünet megköté
se után Michael Küchmeister elküldte megbízottait Konstanzba.113 

A konstanzi zsinat az egyházi zsinat és a birodalmi gyűlés sajátos keverékét jelentette, 
ahol Zsigmond egyházi és birodalmi kérdésekről, reformokról egyaránt tárgyalni akart. 
Ennek jegyében például 1414. augusztus 5-én a Hanza-városok képviselőit is meghív-

H. Helbing: Ordensstaat, Herzogtum Preußen und preußische Monarchie. In: Preußen. Epochen und 
Probleme seiner Geschichte. (Hg. v.: R. Dietrich) Berlin, 1964. 1-30. o., itt: 15-16. o. 
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1422. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 5.) Bad Godesberg, 1969. 
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ta.114 Az észak-európai kereskedelmet uraló Hanzától Velence-elleni nagyszabású tervei
hez akart támogatást szerezni."5 Ahogyan Konstanzban zsinat és egyfajta birodalmi 
gyűlés is volt egyidejűleg, a lengyel-lovagrendi viták is megoszlottak egyházi és világi 
részekre: a további litván misszió, valamint a határokat, kártérítéseket stb. érintő kérdé
sekre. Mindez hosszú, elhúzódó pereskedést előlegezett. A konstanzi zsinaton a Német 
Lovagrendet jórészt olyan személyek képviselték, akik 1412-ben a budai döntőbírásko
dáson is részt vettek: Johannes Wallenrod rigai érsek, Konrad von Egloffstein németmes
ter, Johann von Weiden Trappier, christburgi komtur, Peter von Wormditt, a Rend szent
széki főprokurátora, Johann Abezier ermlandi prépost, Kaspar Schuwenpflug ermlandi 
kanonok, Johann von Orsechau, a poroszországi nemesség képviselője, és Konrád 
Kasselhut, Kulm polgármestere. A lengyel küldöttségben is voltak olyanok, akik 1412-
ben ott voltak Budán, mint például Andreas Laskary poseni püspök és Paulus Vladimiri, 
a krakkói egyetem rektora.116 

A konstanzi zsinat összehívása jórészt Zsigmond érdeme volt, így nem meglepő, hogy 
ő játszotta a fő szerepet. 1414. május 11-én napirendre tűzte a lovagrend és Lengyelor
szág ügyét, s emellett Carabella bíborosból, továbbá a lovagok, illetve Jagelló király kül
döttségének tagjai közül egy-egy emberből bizottságot állított fel, hogy a megegyezés 
alapjait kidolgozzák. Az álláspontok közeledése helyett azonban az egyes küldöttségek 
inkább pártfogókat igyekeztek szerezni. A lengyelek szokatlanul bőkezű ajándékokkal 
próbálták a jelenlévők jóindulatát megnyerni. Feltehetően ez is közrejátszott abban, hogy 
XXIII. János pápa 1415. január 17-én a Német Lovagrend minden olyan kiváltságát visz-
szavonta, amit az a XIII. századtól a litván és orosz területekre vonatkozóan a Szentszék
től kapott, majd öt héttel később Jagelló királyt nevezte meg az ortodoxok katolikus hitre 
térítésének igazi képviselőjeként.117 A pénzzel bővebben rendelkező lengyel diplomácia 
eredményesebbnek bizonyult a klerikusok körében, mint a lovagrend.118 Zsigmond vi
szont, ezt ellensúlyozandó, megerősítette a Német Lovagrendet kiváltságaiban, és mint a 
Birodalomhoz tartozót, a védelmébe is vette.119 

A porosz-lengyel ügy a zsinat fontosabb kérdései közé tartozott. A Rend főproku-
rátorának tájékoztatása szerint Zsigmond, sok más ügy mellett, harmadik helyen foglal
kozott e problémával. Felszólította a feleket a strassburgi fegyverszünet betartására, s 
amíg párizsi és londoni tárgyalásain a százéves háború befejezését szerette volna elérni, 
Lengyelország és a lovagrend a döntőbíráskodásra való felkészüléssel foglalkozott. A 
lengyel küldöttség Paulus Vladimiri elméleti fejtegetéseit készítette elő, a lovagok pedig 

F. B. Fahlbusch: Kaiser Sigmund und der europäische Norden. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser 
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Jagelló és Witold elleni érveiket szerkesztették egybe. Ezek között szerepelt egy domon
kos szerzetes, Johannes Falkenberg „Satira" c. pamfletje is, amelyben azt fejtegette, hogy 
e két fejedelem valójában hitehagyott, mert szakadár és pogány alattvalóik is vannak, sőt 
korábban az oszmánokkal együtt támadták meg a keresztény Magyarországot.120 1416. 
február 13-án Jagelló követei előadhatták panaszaikat a zsinat plénuma előtt, a lovag
rendnek a hónap végén (február 23-24.) nyílt lehetősége, hogy válaszoljon a vádakra. 
Ezzel egyidejűleg Zsigmond egyik legbizalmasabb tanácsadóját, VI. Frigyes nürnbergi 
várgrófot és Johann von Wallenrode rigai érseket Marienburgba küldte azzal a megbízás
sal, ha a nagymester ígéretet tesz a Jagelló királlyal kötendő tartós békére, akkor ő haj
landó ismételten megerősíteni, hogy a Német Lovagrend és országa a Birodalomhoz tar
tozik. Ugyanakkor szerette volna, ha a lovagrend visszaváltja Lengyelországtól az 1412-
ben elzálogosított szepesi városokat, és ingyen visszaadja Neumarkot. Ez utóbbi javasla
tot Michael Küchmeister visszautasította.121 

A zsinat előtt folyó per miatt - Zsigmond közvetítésével - 1416. április 6-án Párizs
ban Lengyelország és a Német Lovagrend egy évvel meghosszabbította a strassburgi 
fegyverszünetet.122 Konstanzban a lengyel fél azzal a javaslattal állt elő, hogy a Német 
Lovagrend, mely eredeti hivatását, a pogányok elleni harcot a Balti-tenger térségében 
már nem tudja gyakorolni, telepedjen át Ciprus szigetére, és harcoljon a török ellen. A 
Rend helyzetét gyengítette, hogy a mellette érvelő domonkos szerzetes, Johannes 
Falkenberg ellen eretnekség vádja merült fel.123 1417. november 11-én V. Márton pápa 
megválasztásával sikerült megoldani az egyházszakadás kérdését. A Német Lovagrend is 
azon erők közé tartozott, amelyek V. Márton megválasztását támogatták, így tőle remélte 
ügyének kedvezőbb elbírálását. Zsigmond helyett, aki szorosabban a Birodalomhoz 
akarta kapcsolni Poroszországot, az új pápára szerette volna bízni a döntőbíráskodás ve
zetését. A lengyel küldöttség viszont - a fejlemények láttán - továbbra is Zsigmondot 
akarta döntőbírónak. Az új pápa és a német uralkodó együttes közreműködésével 1417. 
május 14-én Lengyelország és a Német Lovagrend egy évvel ismét meghosszabbította a 
fegyverszünetet.124 

1418 áprilisában V. Márton támogatását, aki inkább a lovagok érvelésének elfogadá
sára hajlott, a Rend 500 arannyal „honorálta".125 Az európai politikai közvélemény előtt a 
lengyel-litván fél is figyelemre méltó eredményt tudott felmutatni: Litvániában Witold 
fejedelem 1416 és 1417 folyamán két katolikus püspökséget alapított.126 A sikeres téríté
sekről az új pápa is elismerően szólt, s miután a zsinaton a görög egyház képviselőivel az 
esetleges unió kérdéséről kezdődtek megbeszélések, már nem kifogásolta, hogy Litváni
ában ortodox alattvalók is vannak.127 Konstanzban egyre inkább olyan kép alakult ki, 

" H. Boockmann: Johannes Falkenberg... i. m. 216-217. o. 
121 Berichte II., Nr. 157. 
122 Staats vertrage 1., Nr. 113. 
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124 Staatsverträge 1., Nr. 122. 
125 Staatsverträge 1., Nr. 130. 
126 LUB V., Nr. 2177. 
127 H. Boockmann: Johannes Falkenberg... i. m. 214-215. o. 
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hogy Európa északkeleti részére immár nem a Német Lovagrend, hanem Lengyelország 
és Litvánia terjesztheti ki a római kereszténységet. 1418. április 22-én a zsinat úgy ért 
véget, hogy a lengyel-lovagrendi viszály dolgában nem született érdemi döntés, vagy ál
lásfoglalás.128 

1418-ban Jagelló király megözvegyült, s továbbra sem volt fiúörököse. Ebben a hely
zetben Witold önálló hatalmát igyekezett erősíteni, s ezért Zsigmondhoz, illetve a Német 
Lovagrendhez közeledett. Bátorításként Zsigmond ismételten litván koronával kecsegtet
te.129 Döntését elsődlegesen ezúttal is saját politikai céljai motiválták. 1419. augusztus 
11-én meghalt bátyja, Vencel, s maga szeretett volna örökébe lépni, hogy a cseh korona 
és a választófejedelmi méltóság elnyerésével megerősítse helyzetét a Birodalmon belül. 
A cseh kérdés rendezéséhez meg akarta előzni mind a litván, mind pedig a lengyel udvar 
esetleges beavatkozását, ezért diplomáciai úton igyekezett „éket verni" Jagelló és Witold 
közé, emellett azonban mindkét fejedelemmel megpróbálta javítani viszonyát. Ebből a 
megfontolásból 1419 szeptemberében rövid látogatást is tett Lengyelországban.130 1420 
januárjában, hogy a cseh koronára támasztott igényét megerősítse, birodalmi gyűlést hí
vott össze Breslauban, amelyre a Német Lovagrendet is meghívta. A Luxemburg-párti 
katolikus cseh urak, a német világi és egyházi fejedelmek mellett harmickét birodalmi vá
ros is elküldte követeit.131 Az előző évi egyeztetések után a lovagrend és Lengyelország 
egyaránt elfogadta, hogy vitás ügyeikben a birodalmi gyűlésen újra Zsigmond döntőbí
ráskodjon.132 

Általános meglepetésre Zsigmond egyértelműen a lovagrend javára ítélt: jogszerűnek 
ismerte el az 1411. évi thorni békét, érvénytelennek nyilvánította Jagelló területi követe
léseit, a Rendet pedig arra szólította fel, hogy fizessen Lengyelországnak 25 000 magyar 
aranyforintot.133 A lengyel küldöttek azonnal tiltakoztak a döntés ellen, és annak érvény
telenítését kérték a pápától. A Szentszék azonban visszautasította a lengyel kérést. Zsig
mond döntése abból a politikai megfontolásból fakadt, hogy a Birodalomban nagy nép
szerűségnek örvendő lovagrend javára történő ítélettel megszerezze a fejedelmek és a 
rendek támogatását a cseh korona elnyeréséhez. E támogatásra annál is inkább szüksége 
volt, mert Vencel halálát követően Csehországban kirobbant a huszita felkelés.134 Zsig
mond attól tartott, hogy a helyzetet Jagelló király Szilézia és Morvaország megszerzésére 
akarja majd kihasználni. Azt követően, hogy 1420. július 14-én Vitkovnál Zsigmond ve-

~ J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 22. o. 
1- F. B. Fahlbusch: Kaiser Sigmund... i. m. 77. o. 
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131 R. Holtzmann: Der Breslauer Reichstag von 1420. In: Schleisische Geschichtsblätter 13 (1920), H. 1., 
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reséget szenvedett a huszitáktól,135 arra szólította fel a nagymestert, a litván fejedelmet és 
a lengyel királyt, hogy tartsák meg a békét.136 Az ősz folyamán, november 2-án, újabb 
vereséget szenvedett Vysehradnál.137 

A sorozatos kudarcok után diplomáciai erőfeszítései arra irányultak, hogy megelőzze 
Jagelló és a husziták közeledését, sőt, ha lehetséges, ismét jó viszonyt alakítson ki a 
krakkói udvarral, s Lengyelországot is bevonja az eretnekek elleni háborúba.138 Ennek 
érdekében azt javasolta, hogy az 1420 júliusában ismét megözvegyült Jagelló vegye fele
ségül az elhunyt Vencel király özvegyét, hozományként pedig felajánlotta Sziléziát. A 
két uralkodó november végén személyesen is találkozott Breslauban, de megbeszéléseik 
eredménytelenül végződtek,139 mert a jelen lévő pápai nuncius, Antonio Zeno, a lovag
rend érdekeit képviselve, a breslaui döntőbíráskodást fogadta el.140 Annak, hogy Zsig
mond igen komoly területi engedményre is hajlandónak mutatkozott Jagelló irányában, 
az volt az oka, hogy a kelyhesek már 1420 áprilisában felkínálták a cseh koronát a len
gyel királynak, s ezen ajánlatukat a sikertelen breslaui találkozó után, decemberben is 
megismételték, és Zsigmondot minden szláv nép közös ellenségének nyilvánították.141 A 
huszita eretnekséget elutasító lengyel egyháziak nyomására Jagelló ugyan elutasította ezt 
az ajánlatot, de hallgatólagosan tudomásul vette, hogy 1421 őszén a huszita küldöttek 
ugyanilyen ajánlattal Witoldot is megkeresték, ha a litván fejedelem katonai segítséget 
nyújtana Zsigmonddal szemben. 

Mivel 1422 februárjában Jagelló egy lengyel főnemes lányával, Sofia Holsanskajával 
kötött házasságot (aki a már hetvenes éveiben járó királyt két fiúgyermekkel ajándékozta 
meg 1424-ben és 1427-ben), megszűnt annak a lehetősége, hogy a Vencel özvegyével 
tervezett házasság és a Sziléziáról való lemondás árán helyreálljon a jó viszony a krakkói 
udvarral. Jagelló esküvőjével egy időben, 1422 februárjában Witold unokaöccse, 
Zygmunt Korybutowicz vezetésével csapatok vonultak be Morvaországba.142 Ilyen kö
rülmények között Zsigmond újra szorosabbra fűzte kapcsolatát a Német Lovagrenddel. 
Elképzelhető, hogy az ő ösztönzésének is szerepe volt abban, hogy 1422 júliusában újból 
fegyveres harc robbant ki Lengyelország és Poroszország között. Zsigmond a lovagok 
támogatására szólította fel a Birodalom rendjeit, ő maga azonban közvetlen segítséget 
nem tudott nyújtani. Az új nagymesterhez, Paul von Rusdorfhoz írott leveleiben azt kö
zölte, hogy apai örökségének, a cseh koronának a megszerzése köti le minden erejét.143 

Azt követően, hogy Melnosee mellett a litvánoktól súlyos vereséget szenvedett, 1422. 
szeptember 27-én a lovagrend békekötésre kényszerült. Le kellett mondania arról, hogy 
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Samagitia tartomány Jagelló és Witold halála után visszakerüljön a fennhatósága alá, el
ismerte, hogy a tartomány Litvániához tartozik. Területi kérdésekben Lengyelország irá
nyában is engedményekre kényszerült: a Kujáviához tartozó nessaui földet át kellett en
gednie Jagelló királynak.144 Alapvetően azonban a melnosee-i béke az 1411. évi thorni 
békén, valamint Zsigmond 1412. és 1420. évi döntőbíráskodásán alapult, tehát a lengyel 
fél is engedett korábbi követeléseiből. A melnosee-i béke viszonylagos nyugalmi helyze
tet biztosított a lovagok számára, ami azt jelentette, hogy Zsigmond kevésbé vehette 
számításba a Rendet a Krakkóval szembeni katonai-politikai nyomásgyakorlásban.145 

Mivel a békekötést követően lehetséges katonai szövetségesként nem lehetett a Német 
Lovagrendre számítani, Zsigmond gazdaságpolitikai elképzeléseinek megvalósításában 
kívánt a lovagokra támaszkodni, valamint az 1420-as évek közepétől - korábbi elképze
lésének megfelelően - a birodalmi politikájának hátországát jelentő Magyar Királyság 
déli határainak védelmét szerette volna rájuk bízni. Gazdasági ügyekben már korábban is 
gyakran fordult a lovagrendhez. Nem csak kölcsönökért, hanem kereskedelmi, üzleti 
ügyek lebonyolításában kérte a lovagok segítségét. 1404 szeptemberében például a 
nagymester megbízottjának közreműködésével kötött Sziléziával és Csehországgal ke
reskedelmi szerződést. 1420. augusztus 25-én arról a szándékáról tudósította a rend veze
tőit, hogy kereskedelmi utat kíván nyitni Kiliába az európai kereskedők számára. E terv 
megvalósításához segítségként a nagymester Witich von der Pforten testvért küldte a ró
mai király segítségére, aki korábban a Rend brügge-i kereskedelmi szervezeténél dolgo
zott és igen nagy üzleti tapasztalattal rendelkezett.146 Hosszabb távon persze, a melnosee-
i béke ellenére, politikai céljai megvalósításában Zsigmond továbbra is szerepet szánt a 
lovagoknak, ezért több levelében is kinyilvánította, hogy minden támogatást megad szá
mukra.147 

Witold szándékaival ellentétben, a Szentszék erős huszitaellenes propagandája és 
nyomása, valamint a lengyel vezető körök, különösen Zbigniew Olesnicki kancellár vé
leménye miatt 1422 végén Jagelló visszarendelte Csehországból Zygmunt Korybutowicz 
csapatait. Lépése ismét kedvező lehetőséget teremtett Zsigmond számára a kapcsolatok 
javítására. 

A két uralkodó közötti tárgyalásokban nagy szerepet játszott Frigyes brandenburgi 
őrgróf, aki kisebbik fiát még 1421 áprilisában Jagelló király Jadwiga (Hedvig) nevű lá
nyával jegyezte el.148 1423 márciusának végén a két uralkodó Késmárkon találkozott, s 
Jagelló ígéretet tett, hogy nem támogatja a huszitákat, nincsenek területi követelései 
Csehországban, és június végéig 30 000 főnyi hadsereget állít ki a husziták elleni keresz
tes háborúhoz.149 Witold nem vett részt a találkozón, nem csatlakozott a két uralkodó 

S. Ekdahi. Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahr 1422. In: Zeitschrift 
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megegyezéséhez, hanem ismét önálló politikát kezdett folytatni. Emiatt a husziták to
vábbra is reménykedtek támogatásában.150 Ez a Német Lovagrend számára is kétségessé 
tette, hogy litván részről megtartják-e a melnosee-i békét. 

Vélhetően ezzel összefüggésben született Zsigmondnak az a levele, amelyben ismétel
ten támogatásáról biztosította a Rendet.151 Annak ellenére, hogy a Jagelló által ígért 
30 000 főnyi lengyel haderő felállításából nem lett semmi, nem romlott meg viszonya 
Zsigmonddal, sőt 1424 márciusában Krakkóban a római király személyesen is részt vett a 
lengyel királyné ünnepélyes koronázásán, amelyről Witold tüntetően távol maradt.152 Ja
gelló király viszont felajánlotta, hogy kész közvetíteni Zsigmond és a kelyhesek között.153 

A litván fejedelem egyre nyilvánvalóbb ellenséges magatartása miatt 1424. március 30-
án Zsigmond újra támogatást ígért a Német Lovagrendnek, és mentesítette alattvalóit a 
császári udvari bíróság joghatósága alól.154 A tavasz folyamán Jagelló és Witold átme
netileg megegyezett egymással, s április 9-i vilniusi tárgyalásukat követően minden sze
mélyi- és áruforgalmat megtiltottak Csehországgal. Rokonuk, Zygmunt Korybutowicz vi
szont elérkezettnek látta az időt, hogy maga szerezze meg a cseh koronát, mert ekkorra 
már a kelyhesek és a taboriták közötti ellentétek is fegyveres konfliktussá fajultak. 1424 
kora nyarán mintegy 5 000 főnyi sereggel betört Morvaországba, de a lengyel király és a 
litván fejedelem nyomására kénytelen volt felhagyni vállalkozásával.155 

Az 1420-as évek közepétől Zsigmond már csak kisebb aktivitással tudott foglalkozni 
a cseh ügyekkel, mert a birodalmi rendektől nem kapta meg a szükséges támogatást, Ma
gyarország déli határainál újra komoly fenyegetést jelentett a török, s a Velencével folyó 
háborúskodás sem ért még véget. 1426-27-ben kizárólag a török elleni védelem meg
szervezésével volt elfoglalva. Újra felvetette azt a korábbi, 1397. évi tervét, hogy a déli 
határok védelmét, egészen a Vaskapuig, a Német Lovagrendre bízza. 1426-ban arra kérte 
Paul von Rusdorf nagymestert, hogy ajánlatának megtárgyalására küldjön követeket Ma
gyarországra.156 1427 tavaszán már olyan kéréssel fordult a nagymesterhez, hogy a fegy
verforgatásbanjártas lovagok s katonák mellett hajóácsokra és közel 1000 hajósra lenne 
szüksége, akik a Dunán és a Fekete-tengeren harcolhatnának a török ellen. Emellett gaz
dasági szempontok is felvetődtek, mert kereskedelemben, iparban és halászatban jártas 
danzigi és thorni polgárok áttelepedését szorgalmazta.157 Azt követően, hogy 1428 júniu
sában Galambócnál súlyos vereséget szenvedett a töröktől, még inkább szerette volna a 
déli határok védelmét a Német Lovagrendre bízni. 1428. október 9-i levelében több várat 
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ajánlott fel a déli határoknál, s egyúttal kérte a nagymestert, bocsássa rendelkezésére a 
Rend hídverésben jártas szakemberét, Hans von Ratibor testvért az Al-Dunán tervezett 
híd elkészítéséhez. 1429 áprilisában már azt tudatta a nagymesterrel, hogy a lovagrendi 
hídverő megérkezett Magyarországra.158 

Május végén a Német Lovagrend hét, más vélemények szerint tizenegy lovagja érke
zett Magyarországra Nicolaus von Redewitz vezetésével.159 A nyár végén Zsigmond a 
lovagoknak adta a Szörénységet a Temestől egészen Szörényvárig.160 A déli határvéde
lem vállalásának készségét látva 1429. szeptember 7-én az addig csak zálogként birtokolt 
Neumarkot teljes tulajdonul a Rendnek adományozta,161 egy nappal később pedig meg
erősítette a lovagokat kiváltságaikban és birtokaikban.162 Az uralkodói kegy viszonzása
ként a lovagok Zsigmondot, sőt még feleségét is, a Rend tiszteletbeli tagjává fogadták.163 

Az 1420-as évek közepétől Zsigmond a török fenyegetéssel volt elfoglalva, ezért 
Witold litván fejedelemmel, akinek továbbra is voltak határvitái a Német Lovagrenddel, 
újra a kapcsolatok javítására törekedett, hogy a magyar déli határok védelmére vállalko
zó lovagrend helyzetét stabilizálja Poroszországban. 1429-ben személyesen találkozott a 
litván fejedelemmel és a lengyel királlyal, s közös török elleni fellépést szorgalmazott.164 

Azzal a régebbi ötletével is előállt, hogy Litvániát királysággá emeli, Witoldnak pedig 
koronát ad. Javaslatának politikai célja a korábbiakkal megegyezően a lovagrendi álla
mot potenciálisan továbbra is fenyegető lengyel-litván unió felbomlasztása volt. 

Felvetése politikai szempontból jól volt időzítve, hiszen a lengyel nemesség mindad
dig még nem adta beleegyezését ahhoz, hogy Jagelló király fia, III. Ulászló örökölje a 
trónt, sőt azt a lehetőséget sem vetette el, hogy esetleg Witoldot hívja meg. A dinasztikus 
öröklés biztosítására Jagelló akár a lengyel-litván unió megszűnésébe is beleegyezett 
volna, de tanácsosainak állásfoglalása után végül elvetette ezt a lehetőséget, s határozot
tan leszögezte, hogy hozzájárulása nélkül unokatestvére nem lehet litván király.165 Zsig
mond Witold sértettségére igyekezett építeni, hiszen a litván fejedelem a királyi cím el
nyerésével szerette volna szilárdabb egységbe fogni a Balti-tengertől a Fekete-tengerig 
terjedő hatalmas birodalmát, s kifejezésre juttatni, hogy ő és országa nem Lengyelország 
„hűbérese". A Litvániához fűződő jó viszony erősítésére Zsigmond felvette Witoldot a 
Sárkányos Rendbe.166 A lengyel-litván viszony hűvösebbé válása kétségtelenül erősítette 
Poroszország biztonságát, s feltehetően ez is szerepet játszott abban, hogy a Német Lo
vagrend vállalkozott a magyar déli határok katonai védelmezésére. 

13SUo.Nr. 7132., 7261. 
159 G. Hochstrasser: Der Ordenspraeceptor... i. m. 125. o.; Mályusz Elemér: Zsigmond király... i. m. 117. 

o.; J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 32. o. 
160 E. Joachim: König Sigismund und der Deutsche Ritterorden in Ungarn 1429-1432. In: MIÖG 33 

(1912), 87-119. o.; G. Hochstrasser: Der Ordenspraeceptor... i. m. 125. o. 
161 Regesta IL, Nr. 2303. 
162 Regesta II., Nr. 2304. 
163 RI XI/2., Nr. 7522., 7568., 8232., 8237., 8464. 
164 Rí XI/2., Nr. 7146.,7160., 7162. 
165 J. Pfitzner: Großfürst Witold von Litauen als Staatsmann. Brünn, 1930. 195-207. o. 
166 RI XI/2., Nr. 7352. 
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A szörényi végek védelmi rendszerének kiépítését és fenntartását 1370 fős várőrség, 
550 lovas, 328 tüzér és 1400 dunai matróz zsoldjával együtt Nicolaus von Redewitz évi 
314 822 aranyforintra becsülte. Ennek fedezetére Zsigmond négy déli sókamara évi 
100 000 forintnyi jövedelmét engedte át a lovagoknak, továbbá Brassó és Nagyszeben 
pénzverdéinek jövedelmét, az erdélyi ökör- és juhötvenedet, a kalocsai érsekség bortize
deit, a dunai halászat bevételeit, valamint Magyarországon belül a jász-kun területek, a 
szegedi és a szolnoki gabona szállítási és értékesítési jogát. A lovagok vezetőjét kinevez
te a nagyszebeni pénzverésért felelős kamaragrófnak.167 Annak ellenére, hogy Zsigmond 
igyekezett megteremteni a Rend tevékenységéhez szükséges anyagi feltételeket, a terve
zett összeg túl magas volt, így nem meglepő, hogy a lovagok hamarosan szóvá tették jö
vedelmeik elmaradását. A nekik juttatott adományok mértéke a magyar nemesség ellen
érzését is kiváltotta. A déli várak megerősítéséhez és a Német Lovagrend 
megtelepedéséhez nyugodt körülményekre volt szükség, ezért a galambóci vereséget kö
vetően 1429 februárjában Zsigmond 3 évre szóló fegyverszünetet kötött a törökkel. 

Az 1432-ben újra induló török támadások gyorsan lerombolták a szörénységi várak 
alig megkezdett erődítési munkálatait. Nicolaus von Redewitz már 1432. március 7-én 
levélben tájékoztatta a nagymestert a helyzet tarthatatlanságáról.168 Emiatt a Német Lo
vagrend lemondott a magyar határok védelmezéséről és visszahívta tagjait a Szerénység
ből. A források tanúsága szerint azonban vezetőjük, Nicolaus von Redewitz - Zsigmond 
felé tett gesztusként - a nagymester engedélyével szörényi bánként továbbra is a király 
szolgálatában maradt.169 Minden bizonnyal az ő feladata volt a lovagok gondjaira bízott 
várak átadása és a pénzügyi elszámolás lebonyolítása. 

1431 októberében váratlanul meghalt Witold fejedelem. Örökébe Jagelló király egyik 
unokaöccse, Svitrigailas lépett, aki határozottan Litvánia önállóságának megteremtésére 
törekedett, s akinek Zsigmond szintén királyi koronát ajánlott. Witold öccse, Zygmunt 
Kiejstutowicz viszont lengyel segítséggel akart litván fejedelem lenni, ezért az unió 
fenntartása mellett foglalt állást. 1431 végére Litvániában belháborúval fenyegető helyzet 
alakult ki, ami óhatatlanul hatással volt a lengyel politikára is. Jagelló király utolsó évei
ben (fi434) a trónörökléssel és az unió fenntartásával volt elfoglalva, ezért nem tudott 
fellépni sem Csehországban, sem pedig a Német Lovagrend ellen, amely viszont egyér
telműen Svitrigailas oldalára állt.170 

Zsigmond már 1431 augusztusában azt közölte Paul von Rusdorf nagymesterrel, hogy 
eltökélt szándéka a magyar koronához tartozó Lodoméria visszaszerzése Lengyelország
tól, ami határozottan háborús fenyegetést jelentett Krakkó számára. A lengyelekkel újra 
kiéleződő viszály miatt Zsigmond igyekezett békét teremteni a Balti-tenger térségében a 
Hanza-városok és Dánia között, s arra kérte a nagymestert, hogy az ő nevében közvetít-

Draskóczy István: Zur Frage des ungarischen Salzwesens unter König Sigismund. In: Sigismund von 
Luxemburg... i. m. 186. o.; G Hochstrasser: Der Ordenspraeceptor... i. m. 112. o.; Mályusz Elemér: Zsig
mond király... i. m. 117. o.; E. Joachim: König Sigismund... i. m. 112. o. 

168 J. K. Hoensch: König/Kaiser Sigismund... i. m. 32. o. 
169 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen IV.: 1416-1437. (Hg. v.: G Gündisch) 

Hermannstadt, 1937. Nr. 2175., 2214. 
170 R. Wittram: Baltische Geschichte. München, 1954. 53. o. 
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sen a felek között.171 A Krakkó ellen szerveződő Zsigmond-Svitrigailas-lovagrend koalí
ció miatt 1432 júliusában Jagelló a huszitákkal szövetkezett.172 1432. szeptember 1-én 
Zygmunt Kiejstutowicz Litvániában nagy győzelmet aratott Svitrigailas felett, s ezt köve
tően a lengyel király aktívan fellépett a cseh ügyekben is. Ösztönzésére a husziták 1433 
elején betörtek Neumark területére, majd onnan Poroszországba, sőt Észak-
Magyarországra is. 

A nagymester elegendő katonai erő hiányában nem mert nyílt ütközetet vállalni és 
Zsigmond segítségét kérte, aki akkoriban éppen Itáliában tartózkodott. Katonai támoga
tást ugyan most sem tudott adni, de arra kérte a Bázelben ülésező egyetemes zsinatot 
(ahol akkor már folytak a tárgyalások a kelyhesekkel), hogy érje el a Danzigig előrenyo
muló huszita csapatok visszahívását.173 Svitrigailas veresége után a Német Lovagrend 
Litvániából sem remélhetett támogatást, belülről pedig a porosz rendek egyre erősebben 
követelték a békekötést. 

Az 1433. december 15-21. közötti tárgyalásokon a lovagrend és Lengyelország 12 év
re szóló békét kötött. Ennek értelmében a lovagoknak fel kellett bontaniuk a 
Svitrigailasszal kötött szövetséget, el kellett ismerniük Zygmunt Kiejstutowiczot litván 
fejedelemnek, s ígéretet kellett tenniük arra, hogy mások (azaz Zsigmond) ösztönzésére 
sem szegik meg a békét.174 Zsigmond azonban, aki Lengyelország-ellenes politikájában 
támaszkodni kívánt a lovagrendre, nem ismerte el a békét. Felszólította a nagymestert, 
hogy ismerje el Svitrigailast litván fejedelemnek.175 

1434. május 31-én 86 éves korában meghalt Jagelló király, de Lengyelország politiká
jában nem következett be érdemi változás: a 10 éves III. Ulászló mellett a politika addigi 
irányítója, Olesnicki kancellár lett a régens. A trónváltással kapcsolatos teendők miatt 
azonban a krakkói udvar a Német Lovagrendel kötött béke megtartását szorgalmazta, és 
1434 nyarán újabb megbeszélésekre invitálta a nagymestert. A lovagok Zsigmond előtt 
azzal védekeztek, hogy sem a Birodalomtól, sem pedig az egyháztól nem kaptak érdemi 
támogatást.176 Az eredménytelenül végződő tárgyalásokat követően a császár megerősí
tette a lovagrendet minden korábban szerzett birtokában és kiváltságában, s hozzájárult 
ahhoz, hogy Kulm városában egyetemet alapítson.177 Zsigmond azt tervezte, hogy 1435 
nyarán hadat vezet Lengyelországba, s abban a lovagok részvételére is számított, ezért 
1435. augusztus 8-án újabb kiváltságokban részesítette őket.178 A biztosnak tűnő katonai 
együttműködésre alapozva a nagymester újra szövetkezett Svitrigailasszal, de seregeik 
1435 szeptemberében súlyos vereséget szenvedtek. Ezt követően Paul von Rusdorf ismét 

171RegestaII.,Nr. 2328. 
172RTAX.,Nr. 319. 
173RTAXI.,Nr. 30. 
174 Staatsverträge l.,Nr. 176. 
175RIXI/2.,Nr. 10099. 
176 Rí M/2., Nr. 10728. 
1 Z H. Nowak: Bemühungen um die Gründung einer Universität in Kulm im 14. und 15. Jahrhundert. 

In: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart. (Hg. v.: U. Ar
nold-M. Biskup) Marburg, 1982. 204-208. o. 

178 Regestall.,Nr. 2388. 
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kereste a megegyezést Lengyelországgal és Litvániával, s a thorni béke, valamint Zsig
mond korábbi döntőbíráskodásai alapján 1435. december 31-én megkötötték a bresti 
„örök békét".179 A császár ezt úgy értékelte, hogy a Rend a békét legfőbb ura, a császár 
beleegyezése nélkül kötötte, ezért az érvénytelen. 

A bresti béke nem csak Zsigmond és a lovagrend viszonyában okozott feszültséget, de 
a lovagok között is egyenetlenséget szült. A németországi rendtagok, élükön a 
Deutschmeisterrel, panaszt emeltek a császárnál a nagymester ellen, s rend jövőjét is tel
jesen másképpen képzelték el, mint a poroszországi rendtagok. Álláspontjuk szerint a 
római és görög egyház uniójának létrejöttét követően a Német Lovagrendnek egyesülnie 
kellene a johannitákkal, s a török határokhoz áttelepülve folytathatná eredeti hivatását, a 
pogányok elleni harcot. A lovagrendi állam területét pedig fel kellene osztani a szomszé
dos fejedelmek között.180 Nem sokkal Zsigmond halála előtt, 1437. szeptember 4-én 
Svitrigailas is békét kötött a krakkói udvarral és elismerte Lengyelország fennhatóságát. 
Ezzel végérvényesen elmúlt az az idő, amikor a lengyel-litván uralkodócsaládon belüli 
ellentéteket Zsigmond politikai céljai érdekében tudta felhasználni.181 

A Lengyelországhoz fűződő viszony uralkodása alatt mindvégig neuralgikus pont volt 
Zsigmond számára, aki sohasem akart végérvényesen lemondani a Lodoméria, Halics és 
Moldva feletti magyar fennhatóságról, ahogyan az elzálogosított szepesi városok vissza
szerzését is állandóan tervezte. Elképzeléseiben mindvégig nagy szerepet szánt a Német 
Lovagrendnek, még akkor is, amikor 1410 után a Rend sokat veszített korábbi hatalmi 
helyzetéből. Pénzügyi, gazdasági szempontból szintén támaszkodott a lovagokra: a gya
kori hitelek mellett kereskedelemben és egyéb szakterületeken jártas, hozzáértő embere
ket kért „kölcsön". Egy 1437 júniusában kelt levél tanúsága szerint Zsigmond még nem 
sokkal halála előtt is kölcsönt vett fel a lovagoktól.182 

R. Wittram: Baltische Geschichte i. m. 53. o. 
180 J. v. Aschbach: Geschichte Kaiser Sigmunds. Bd. 4. Hamburg, 1845. 291. o. 
181 J. Coro: Geschichte Polens. Bd. 4.: 1430-1455. Gotha, 1875. 138-165. o. 
182 Regestall., Nr. 7891. 
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VESZPREMY LASZLO 

ZSIGMOND, A KATONAI REFORMER? 

A haditechnikai írásbeliség és a technikai újítások kora 

A haditechnikai írásbeliség 

A korábbi szakirodalom, elsősorban Iványi Béla munkái hatása alatt, felfigyelt arra, 
hogy az Anjou-kori kezdetek után a tüzérség Zsigmond alatt honosodott meg és érte el 
első komolyabb sikereit Magyarországon. A jelenségre a magyarázat egyfelől abban ke
resendő, hogy Zsigmond, leghosszabb ideig uralkodott királyaink egyikeként, egyszerűen 
átélte a haditechnikai változásokat, melyek akár akarata ellenére is törvényszerűen bekö
vetkeztek volna. Ugyanakkor, éppen az 1400-as évek elejétől kezdett Európában a tech
nikai traktátusok száma megsokszorozódni, s a korábbi, szóhagyományon alapuló gya
korlat írásos formát öltött: „Der Meister sol auch kennen schreiben und lesen" - ahogy az 
elterjedt Feuerwerksbuchok bevezetője szemléletesen megfogalmazta.1 Nem utolsósor
ban erre az időszakra esett a vízienergia Itáliában kimunkált, sokirányú haszosításának 
meghonosítása német földön, aminek tapasztalatait azután elsősorban a német vállalko
zók hozták magukkal Magyarországra. A jelenség azonban - véleményünk szerint - en
nél bonyolultabb, s éppen azért érdemel figyelmet, mert érdekes párhuzamul szolgálhat a 
törvényalkotó Zsigmond, általában az újító Zsigmond jellemvonásainak megragadásához. 
A hadügyet törvényekkel megreformálni igyekvő uralkodó éppen azon a területen ért el 
kétségbevonhatatlan sikereket, amely a törvényekben egyszer sem, de oklevelekben is 
igen ritkán szerepel, azaz a tűzfegyverek és a hozzájuk tartozó személyzet hazai megho
nosításában. 

E téren folytatott vizsgálódásainkat egyfelől az teszi indokolttá, hogy a Zsigmond-kori 
oklevéltár újabb köteteivel számos, korábban nem méltatott, tüzérségi témájú okleveles 
forrás vált könnyen hozzáférhetővé, másfelől az 1987. évi, Zsigmondra emlékező kiállí
tás ráirányította a figyelmet az uralkodó személyéhez (is) köthető haditechnikai kéziratok 
csoportjára. Az Iványi által megrajzolt képen alapjaiban ugyan nem tudunk változtatni, 
csak megismételni tudjuk, hogy „uralma alatt a tüzérség nálunk Magyarországon ... meg
honosodik", ám a források pontosabb és teljesebb értelmezésével immár sokkal árnyal-
tabbra rajzolhatjuk a képet.2 

Bert S. Hall: Der Meister sol auch kennen schreiben und lesen. Writings about Technology ca. 1400-
ca.1600 A.D. and Their Cultural Implications. In: Early Technologies. Invited Lectures on the Middle East. 
(Ed.: D. Schmandt-Besserat) Vol. 2. Los Angeles, 1978. 47-58. o. 

" Iványi Béla: A tüzérség története Magyarországon a kezdetektől 171 l-ig. Hadtörténelmi Közlemények (a 
továbbiakban: HK) 27,1926/1-tői, több folytatásban. Hasonló szellemben ír Rázsó Gyula is, az új Magyaror
szág hadtörténete vonatkozó kötetében, Budapest, 1985. 83. o.: „Zsigmond uralkodása alatt a dalmát városok
ban és a szorosabban vett Magyarországon is alkalmazni kezdték a tűzfegyvereket." Mályusz Elemér: Zsig
mond kori okmánytár, 1- k. Budapest, 1951. Újabb kötetek Borsa Iván szerkesztésében: III. k. 1411-1412. 
Budapest, 1993. és IV. k. 1413-1414. Budapest, 1994. (A továbbiakban: ZsO) Az V. k. kéziratban, kiadás 
alatt, amelyet a Szerkesztő és Szentgyörgyi Mária szívességéből használhattam. A kéziratokra 1.: Iványi Béla: 
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Magyarországi törvényeiben - birodalmi törvényeivel ellentétben3 - érdekes módon 
nem kerülnek szóba a tűzfegyverek, aminek oka nyilván az lehet, hogy előírásuk a hadba 
vonulók számára akkor még túlságosan súlyos terhet jelentett volna. A törvények hallga
tása ellenére azonban hosszú uralma alatt mégis látványos a fegyvernem térhódítása. 

Az újabb adatok birtokában éppen Zsigmond uralmának első évtizedei értékelhetők 
pontosabban ebből a szempontból: Nikápoly és az országból hat évre történt elutazása 
(1412 december) között tűnnek fel a király személyével is kapcsolatba hozható első for
rások. A második korszak, a hat éves távollét, a Velence elleni kereskedelmi embargó 
időszaka a technikai újítások és a tűzfegyverek terjedése szempontjából döntőnek nevez
hető. Utazásai alatt a király tudatosan kereste az építészeti és technikai újdonságokat, s 
az akkor szerzett tapasztalatok nyilván megerősítették a tűzfegyverekbe vetett bizalmát. 
A későbbi, megszaporodott számú említések mögött egyik okként e hatást fedezhetjük 
fel. A Zsigmondot uralkodása utolsó évtizedeiben ért külföldi befolyásokat jól ismerjük, 
köztük legjelentősebbnek az tekinthető, amikor 1430 és 1434 között Itáliában megismer
kedett Taccolával, és a Taccola-kéziratokkal. Hosszasan lehetne sorolni azokat a nyugat
európai eseményeket, amelyek során, éppen külföldi utazásai ideje alatt, a tűzfegyverek 
döntő szerephez jutottak például várostromokban, elég ha az 1419-től kezdődő huszita 
háborúkra utalunk.4 

A témát már azért is érdemes érinteni, mert vizsgálatuk elvezet Zsigmond emberi ar
cánakjobb megismeréséhez is. A technikai-haditechnikai témák és kéziratok iránti érdek
lődésében az uralkodói méltóságon is áthatoló emberi kivácsiság, a technikai újítások 
iránt érdeklődő és fogékony reneszánsz szellem érhető tetten. Talán túlzás lenne vonza
lomról beszélni, mindenesetre a Zsigmonddal valaha is kapcsolatba hozott kéziratok nem 
kis része éppen az ilyen témájúak közül kerül ki. Legutóbb éppen Jörg Hoensch adózott 
monográfiájában elismeréssel Zsigmond technika és építészet iránti vonzalmának a 
Wolfgang von Stromer, Endrei Walter, Zolnay László, Kubinyi András és Marosi Ernő 
által elemzett példák alapján. A király érdeklődését igazolják az általa építetettett budai 
Friss palota valószínűsített európai előképei: 1414-ben Sienában megszerezte az Ospe-
dale della Scala vázlatát, egy évre rá pedig Avignonban elkészíttette a pápai palota mére
tarányos rajzát, s azt „exemplar seu formám" magával is vitte.5 Ide sorolható az is, hogy 
1414-ben Nürnbergben meglátogatta Georg Stromeir első németföldi papírmalmát. 
Egyébként már 1413-ban kérte Stromeiertől, küldje Magyarországra egy alkalmazottját, 
hogy az, egy meg nem nevezett helyen, papírmalmot létesítsen.6 Szintén közismert, hogy 
Zsigmond környezetében már uralkodása első éveitől feltűntek a német kereskedőházak 
megbízottjai, mint például a Kamerer és Seiler Társaság képviselője, Ulrich Kamerer, aki 

i. m. 9-15. o. és Veszprémy László: Illusztrált haditechnikai kéziratok Zsigmond korában. In: Művészet Zsig
mond király korában. II. k. Budapest, 1987. 212-225. o. 

Ezekre I. Heinrich Koller: Zur Reformpolitik Kaiser Sigismunds. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser 
und König in Mitteleuropa 1387-1437. (Hg.: J. Macek, E. Marosi, F. Seibt) Warendorf, 1994. 19-25. o. 

4 Kelly Devries: Gunpowder Weaponry in the Hundred Years War. In: The Medieval City under Siege. 
(Ed.: /. A. Corfis, M. Wolfe) Woodbridge, 1995. 227-244. o. 

Marosi, Ernő: König Sigismund von Ungarn und Avignon. In: Orient und Okzident im Spiegel der 
Kunst. Festschrift Heinrich Gerhard Franz. Graz, 1986. 231-232. o. 

W. v. Stromer: Ein Wirtschaftsprojekt des deutschen Königs Sigismund. Vierteljahrsschrift für Sozial 
und Wirtschaftsgeschichte 51, 1964. 374-382. o. 
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a textiliparban, a kereskedelemben, a bányászatban és a pénzügyi műveletekben egyaránt 
otthonosan mozgott, s 1394-1397 között harmincad- és bányaurbura-ispán lett Magyaror
szágon. Jól mutatja az említett német (és nem említett itáliai) vállalkozások újítások iránti 
fogékonyságát - elsősorban a vízienergia felhasználása, a selyemcérna- és drótgyártás, 
valamint a bányaipar terén - , hogy Klaus Kesinger (a Kesingerek a Kamerer és Seiler-
cég vezető alkalmazottai voltak) 1415-ben a lengyel királytól bányavízműre kapott sza
badalmat. Nem véletlen, hogy Budán is egy nürnbergi rézműves, talán szintén a 
Kamerer-cég alkalmazottja, Hartmann Stainpeck készítette a budai várpalota vízvezeté
két, amiért Zsigmond 1416-ban 2000 forinttal tartozott. Selmecbányán 1422-ben a 
Kamerer cég további zsidó vízmérnök szakértőket is alkalmazott, akik esetleg még az 
iszlám vízműtani ismereteit is közvetíthették, s a felvidéki bányákban (Szomolnok, 
Bélabánya, stb.) a legmodernebb vízkiemelő rendszereket, taposómalommal meghajtott 
nyomószivattyúkat alkalmazták.7 A német textilipari újításokat pedig a kassai posztó és 
barchentipar megteremtésekor hasznosították. Mindezeket azért tartottam szükségesnek 
megemlíteni, mert Zsigmond haditechnika iránti érdeklődése nyilván a mindennemű újí
tás iránti fogékonyságával magyarázható, de egyben azt is megvilágítja, hogy - amiként 
az Kyeser és Taccola kézirataiból is látható -mennyire összefonódtak már a korban a 
polgári és katonai élet technikai újításai. A német vállalkozóktól az itáliai újítások és 
szabadalmak magas színvonaláról és nagy számáról is értesülhetett. Magunk is felfigyel
tünk arra, hogy a középkori latinitás manganum (= kővetőgép) szava azonos a textilipar
ban használatos „mángorló" szóval. A mángorló a korán meghonosodott német szavak 
közé tartozik, első előfordulása Magyarországon, nem véletlenül, éppen Zsigmond Kas
sának adott, 1411. évi privilégiumában olvasható „Mangel-maister" formában, és egyéb
ként is a szó igen korai adatolt felbukkanásai közé tartozik.8 

A Regesta Imperii megőrizte továbbá, hogy német királyként első oklevelei egyikében 
Zsigmond magyarországi építkezéseivel törődött, s a bécsi tanács támogatását kérte 
Johann Weissenstein budai polgár épületfa-vásárlásához.9 A Regesta Imperii lapjain 
1418-ban további három ágyúmester nevével találkozunk, egy bizonyos Ádáméval, a 
stuttgarti Martinéval és a müncheni Ottóéval. Az Otto von Münchenre vonatkozó híradás 
a legérdekesebb, mivel a kialkudott összeg felét előlegként helyezte kilátásba arra az 
esetre, ha Magyarországra jönne. Mesteremberek Magyarországra küldéséről értesülünk 
ezen kívül a Saint-Denis-i Szerzetes krónikájából - 1416-ban egyenesen 300 párizsi 
mesterről esik szó - , vagy éppen az uralkodója kíséretében tartózkodó Rozgonyi István 
szintén 1416-os leveléből. A mesteremberek Magyarországra hívása 1416-1418 között 
kétségkívül egybeesett az uralkodó szándékaival. 10 Nem lehet véletlen az sem, hogy a 

Endrei, Walter - Wolfgang v. Stromer: Textiltechnische und hydraulische Erfindungen und ihre Inno
vatoren in Mitteleuropa im 14-15. Jh. Technikgeschichte 41, 1974. 89-117. o.; W. v. Stromer: Die Gründung 
der Baumwollindustrie in Mitteleuropa. Stuttgart, 1978. 

Veszprémy László: A kővetőgép egy elfelejtett említése a magyar krónikában. HK Új folyam 35, 
1988.139-141.0. 

Regesta Imperii XI/1. {Altmann, W.: Die Urkunden Kaiser Sigismunds. Bd. 1-2. Innsbruck, 1896-1900.) 
Nr. 1851., Nr. 3621-3624., 3670. skk. Párizsból, 1416 tavaszán. Idézi Jörg Hoensch: Kaiser Sigismund. 
Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit, 1368-1437. München, 1996. 489., 604. o. Magyarokra 1. még 
Gerevich László: A budai vár feltárása. Budapest, 1966. 284. skk. o. 

1 Csernus Sándor: Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról. In: Kelet és nyugat között. Kristó 
Gyula emlékkönyv. Budapest, 1995. 116. o.; franciák budai jelenlétére: Gerevich László: i. m. 286. o. 
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Német Lovagrend Szörényi végekre való telepítésének terveiben már nem kevesebb, mint 
328 tüzér szerepelt." 

A Zsigmond udvaráról szóló, az utóbbi években egyre szaporodó tanulmányok között 
sajátos színt jelent Csapodi Csaba írása, aki merőben más módon közelít az uralkodóhoz 
„állítólagos könyveinek reális számbavétele ... nem járul hozzá ahhoz, hogy kedvezőbb 
vonással egészítsük ki azt a meglehetősen kiábrándító képet, amelyet éppen Mályusz raj
zol Zsigmondról, Nagy Sándor-i ambíciók, de vesztes csaták sorozata, lovagi magatartás 
és mégis a személyes bátorság hiánya, szadizmusig menő kegyetlenkedések. Nagyszabá
sú építkezései pedig nem művészetszeretetének, hanem megalomániájának megnyilatko
zásai voltak."12 

A Zsigmond művészetpártolásának kérdésében mutatkozó mértéktartás amúgy teljes 
mértékben indokolt: a könyvek és kéziratok az uralkodó szemében bizonyosan nem vol
tak részei a hozzá méltó reprezentációnak, nagy számban kerülhettek a környezetébe, ám 
sorsukkal nem törődött, fennmaradásuk esetleges lehetett. Sienai bevonulásának (1432) 
leírása is arról tanúskodik, hogy inkább a puskás testőrök tartoztak a reprezentációhoz, 
mint a kéziratok. Problémás a Zsigmondnak ajánlott művek azonosítása is, nehéz őket 
elkülöníteni IV. Károly és Vencel könyveitől. Noha egy műben a dedikációs kép őt mu
tatja; arcvonásai, az „ideális császár" portréjaként, messze túlélték földi életét. Csapo
dinak a Zsigmond-kori könyvkultúrára vonatkozó szigorú ítélete ismét csak a haditechni
kai kéziratok csoportjára irányítja a figyelmet, mert azok, ha mecénás voltát nem is, két
ségbevonhatatlan érdeklődését mégis bizonyítják. A környezetébe bekerülni szándékozó 
művészek és mesterek Európa-szerte tudhattak arról, hogy a királyt nem illuminait kóde
xekkel, hanem technikai kéziratokkal lehet megkörnyékezni. 

E kéziratcsoport legismertebb darabja Konrád Kyeser „Bellifortis" c. munkája, mely 
eredetileg a nikápolyi hadjárat hatására, Zsigmond-ellenes éllel íródott 1402-1405 körül, 
éppen azért, hogy a keresztények tökéletesítsék haditechnikai tudásukat: „..per que victo-
res eritis omnium gencium barbarorum et paganorum in hoc mundo". A királyt a kiáb
rándult szerző hermafroditának aposztrofálta - „inauditae audaciae principis Sygismundi 
regis ermifrodati Ungarie suorumque dominorum et regnicolarum repentinam fugám 
speculabat" - , de az 1410-es években, római királlyá választása után, elhagyták belőle a 
Zsigmond-ellenes sorokat, s a császár dicsőségét hirdető, népszerű kiadványként másol
ták. A budapesti Akadémiai könyvtár töredékének provenienciáját maga Csapodi kap
csolta Zsigmond udvarához, amit azután a nemzetközi szakirodalom is átvett. A kézirat 
technikatörténeti jelentősége, a tűzfegyverekről adott, rajzokkal illusztrált konkrét infor
mációi miatt a szakterület első, úttörő kézikönyvének tekinthető, mely többek között a 
szerző realisztikus igényű portréját is megőrizte. Használhatóságát bizonyítja, hogy ké
sőbb német fordítása is készült és illusztrációit kiegészítették, napra késszé tették.13 

Erre 1. Pósán László írását a jelen számban, a megfelelő hivatkozással. 
" Csapodi Csaba: A magyar könyvkultúra Zsigmond korában. Magyar Könyvszemle 111, 1995. 14. o. 

Theresia Berg - Udo Friedrich: Wissenstradierung in spätmittelalterlichen Schriften zur Kriegskunst: 
Der „Bellifortis" des Konrad Kyeser und das anonyme „Feuerwerkbuch". In: Wissen für den Hof. Der 
spätmittelalterliche Verschriftungsprozeß am Beispiel Heidelberg im 15. Jh. (Hg.: Jan-Dirk Müller) München, 
1994. 169-232. o.; Pamela O. Long: Power, Patronage, and the Authorship of Ars. From Mechanical Know-
How to Mechanical Knowledge in the Last Scribal Age. Isis 88, 1997. 6-8., 21. o. 
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A kéziratok közvetkező csoportjába itáliaiak tartoznak. Mariano di Jacopo detto il 
Taccola kéziratait - De ingeneis, De rebus militaribus - magunk sem próbáltuk Zsig
mond Budán birtokolt könyveiként igazolni, ugyanakkor a császár személyéhez kapcso
lásuk kétségbevonhatatlannnak tűnik. Taccola munkássága minden bizonnyal valóban 
kivívta a császár figyelmét, mivel „de Humelis," illetve „de Thomasinis" néven 1432. 
november 18-án királyi familiáris lett, 1433. szeptember 24-én pedig Mantovában, talán 
éppen a kézirat átnyújtásával egy időben, comes palatínus. A „De ingeneis" harmadik 
könyvének bevezetőjében olvashatók természetesen még a császár koronázása előtt 
íródtak, Zsigmond 1431. évi megérkezésekor: „E könyv tartalmazza Zsigmond, a kiváló 
fejedelem és legyőzhetetlen római király, Isten kedvezése folytán a császári fejdísszel 
való megkoronázás várományosa, számos hozzám intézett kérdésére adott válaszomat. 
...És ahol szándékom megvalósítására szellemem elégtelennek bizonyulna, feddjen meg 
(ti. császár) és folytonosan oktasson ki az általam nem tudott dolgokról, a különböző sú
lyok és mértékek mindegyikéről...".14 

Még konkrétabb a szerző ajánlása a „De ingeneis" első könyvében: „... (a szerzőt) 
méltóztassa udvara familiárisai közé befogadni és kiváltságlevele tekintélye alapján a 
vízszerkezetek tervezésének magiszterévé (ingeniorum super aquis magister) kinevezni. 
(A szerző) szándéka az, hogy Magyarország vidékén lakhasson és napjait ugyanott vé
gezhesse be, és hogy valamennyi víziépítményre felügyelhesen, s hogy Magyarország ki
rályainak és elődeiteknek összes tetteit és viselt dolgait kódexekbe lejegyezhesse, legjobb 
képessége szerint mindenhonnan összegyűjthesse...".15 

A „De machinis bellicis" köztudomásúlag Mátyás-kori másolatban maradt fenn Bu
dán, s került valószínűleg onnan Konstantinápolyba. így csak a mű Zsigmondhoz való 
kapcsolása lehetséges, a kéziraté konkrétan nem. Mégis bizonyosra vehetjük, hogy az 
uralkodó ismerte a könyvet, mert míg a „De ingeneis" a polgári élet találmányait sorolja 
elő, addig az utóbbi munka, címének megfelelően, a hadiélet technikai újdonságait tárja 
az olvasó elé. A legújabb kutatás szerint 578 itáliai részesült Zsigmondtól címadomány
ban, de csak 141-en jutottak több címhez, s köztük volt szerzőnk, Taccola is.16 

Nem véletlen, hogy Taccola, akit sienai Archimedesnek is neveztek, a bevezetőben 
éppen a víziszerkezetek terén szerzett jártasságára hívta fel Zsigmond figyelmét: a hegyre 
épült Sienát a szomszédos hegyekből kellett vízzel ellátni, biztonsági meggondolásokból 
a felszín alatt, amit Taccola hidraulikus találmányok sorával oldott meg. A szökőkutak és 
vízvezetékek építése valóban az uralkodó érdeklődésének homlokterében állt, s mint 
Zolnay László és von Stromer kimutatták, már az 1410-es évek óta igénybe vette külföl
di, német mesterek szaktudását. A Regesta Imperii-ből tudjuk, hogy a nürnbergi Hart
mann 1416-ban a budai várba történő vízvezetés megoldásért kapott fizetséget,17 1424-
ben Péter vízépítőmester pedig budai és visegrádi munkájáért; az adatokat még hosszan 
sorolhatnánk.18 Bertrandon de la Brocquière leírásából tudjuk, hogy Zsigmond komolyan 

Esetleg utalás Zsigmondnak a mértékegységekre vonatkozó reformelképzeléseire. 

Valószínűleg nem jött Magyarországra, mint legutóbb is megírta P. O. Long: i. m. 14. o. 
Gisela Beinhoff: Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410-1437). Frankfurt am Main-Berlin-Bern, 

1995, 245. o. és ismertetésünk: HK 109, 1996. 3.sz. 169-170. o. 
17 RI No. 1997. Leeds, 1416. júl. 8. 

V. ö. Zolnay László: Buda középkori vízmüvei. Történelmi Szemle 4, 1961. 16-54. o. 
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gondolkozott egy Duna-zárólánc megépítésén, s a munkának neki is láttak. Az ötlet 
egyébként megvalósítható lett volna, később Mátyás Bécsnél létesített egyet, majd 1543-
ban a törökök Budánál.19 

A Csapodi által említett attribúciós problémák jogosságát szépen mutatja a bécsi 
Kunsthistorisches Museumban őrzött „Kriegs- und Pixenwerch" (Ms. P 5014), amely a 
korábbi kutatás, például a kitűnő Gerhard Schmidt szerint is, Zsigmondhoz kapcsolha
tó.20 A kézirat datálásban, vagyis abban, hogy az 1450 körüli, a kutatók egyeértenek, de 
újabban Willibald Katzinger a posztumusz dedikációs képet - a kézirat belső, tartalmi 
jellemzői alapján is - határozottan III. Frigyesnek tulajdonítja.21 A helyzetet csak bo
nyolítja, hogy Katzinger azonosítása után három évvel a kéziratról Wielfrid Tittmann 
még mindig mint Zsigmond hadikönyvéről szól22. 

Most külön nem térünk ki a korszak népszerű műfajára, az 1420-tól egyre szaporodó 
ún. Feuerwerkbuch-okra, melyekre klasszikus munkájában már Iványi Béla is felhívta a 
figyelmet, s bécsi gyűjteményekből ismerteti is őket.23 

Történeti adatok 

Magyarország két irányból is igen korán kapcsolatba került a tűzfegyverekkel, nyuga
ton a német, délen az itáliai hatás érvényesült. Nem tévedünk, hogy ha a XV. század 
elejéig a déli hatást - a dalmáciai és boszniai hadjáratok miatt - sokkal fontosabbnak ér
tékeljük. Délről nem egyszerűen balkáni hatással kell számolni, hanem a mögötte álló 
itáliai, elsősorban velencei tapasztalattal és befolyással is. 

Ha sorba vesszük legkorábbi forrásainkat, azt találjuk, hogy az ágyú „bombarda"-ként 
való legkorábbi előfordulásai déli hatásra mutatnak, nem véletlenül mindkettő a zágrábi 
belharcokhoz kapcsolódik. Iványi ezeket, éppen partikularitásuk miatt, nem méltatta fi
gyelemre. Ugyanakkor jelentőségüket éppen az adja, hogy a tűzfegyvereknek a királyi 
hatalomtól független terjedését tanúsítják. Zsigmond ugyanis 1392. január 8-án rendelte 
el, hogy vizsgálják ki: milyen körülmények között lövetett háromszor ágyúból a zágrábi 
püspök a városra.24 Nem meglepő az sem, hogy 1397. január 8-án viszont éppen a püs
pök vádolta meg a polgárokat tűzfegyverek használatával.25 A szövegezésre jellemző az 
ágyúk korai megjelenését övező gyanakvás és ellenszenv. A szöveg szerint a polgárok 
ágyúzását inkább a pogányok és törökök művének lehetne tartani, s az írnok Dámján 
ágyúmestert nigromaticus-nak, azaz ördöngös ismeretek tudójának nevezi. 1422-ban is-

19 Kalmár János: Duna-zárólánc a XVI. századból. Budapest, 1947. 9sz. 345-346. o. 
- G. Schmidt: Zsigmond császár és a könyvfestészet. I. m. 183. o. (2. sz. jegyzet). 
21 W. Katzinger: Fortschritt im Krieg. Zum Aufkommen der Feuerwaffen in Europa. In: Kaiser Fridrich III. 

Innovationen einer Zeitenwende. (Hg.v.: W. Katzinger - Fritz Mayrhofer) Linz, 1993. 46. o. 
" W. Tittmann: Die importierte Innovation. China, Europa und die Entwicklung der Feuerwaffen. In: 

Europäische Technik im Mittelalter 800 bis 140. Tradition und Innovation. Ein Handbuch. (Hg. v.: Uta Lind-
gren) Berlin, 1996.318.0. 

" Összefoglalóan 1. P. O. Long: i. m. 16-21. o. 
24 Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae...(Ed.: Ivan Krst Tkalcic) U Zagrebu, 1889. T. 1. 

(a továbbiakban: Mon. Zagrab I.) 330. o., Nr. 355. Ugyanarról január 9-én 330-331. o., Nr. 356. 
25 Mon. Zagrab I. Nr. 378-384. 
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mét a kanonokok nyitottak tüzet - talán kézi fegyverekből is {pixides) - a polgárvárosra, 
amit a polgárok ugyanazon évben viszonoztak.26 

Az erős itáliai, balkáni hatás és a balkáni fegyverkereskedelem ismeretében a magyar 
„puska" szó német etimológiáját illetően is óvatosabbak lennénk. A szó kétségkívül a 
német „büchsen"-nel közös eredetre vezethető vissza, igen valószínű azonban, hogy nem 
hazai hangtani fejlődés eredménye, hanem magukkal az importált déli fegyverekkel 
együtt érkezett. Az ilyen vonatkozású korai magyar-délszláv érintkezés a XIV. század 
közepére nyúlik vissza: a velencei szenátus 1351-ben Zárába küldött puskásokat a ma
gyarok ellen „sclopi VIII, cum quibus prohici possint sagitamenta et balote cum igne".27 

Jól ismertek a további, részben magyar vonatkozású adatok is.28 1428-ban Galambóc ost
romakor állítólag olasz puskások harcoltak a magyarokkal, számukat 200-ra tették, s az 
ostrom egyúttal az első olyan királyi oklevelek kiállítására adott alkalmat, amelyek rész
letesen és dicsérőleg említettek ágyúsokat (Rozgonyi Cecília „ex pixidibus et bombardis" 
löveti a várat, Rozgonyi István saját kezűleg céloz az ágyúkkal). Az első, királyi kegyet 
élvező királyi tüzér, „magister pixidum nostrae maiestatis" a bátor tetteket végrehajtó 
Johannes Gansar de Argentina alias Strasburg volt, nevének említésére 1421. május 25-
én kerül sor Trencsénben, de 1430-ban is olvashatunk a „királyi ágyúk mesteréről", akit 
akkor Johannes de Peillimanaw-nak hívtak. Bizonyos, hogy a dubrovniki kistanács 1428. 
augusztus 7-én „puscas sive schipos"-t említ. Az 1430 körüli latin-magyar Schlägli-
szójegyzék „pixis/puska" tételének forrása - esetleg egy már meglévő „doboz" jelentésű 
„puska/buksza" szó jelentésátvitelének kiváltója - így nyugodtan lehet egy délszláv szó
alak.29 Végül jelezzük, hogy a szakirodalomban a Zsigmond-kori magyar tüzérség 
gyöngyszemeiként szoktak hivatkozni a francia utazó, Bertrandon de la Brocquière által 
1433-ban megcsodált belgrádi ágyúkra. Vélhetően a legnagyobb ágyú megegyezik azzal, 
amit még Lazarevics István despota zsákmányolt 1425-ben Szrebrenyica környékén a 
bosnyákoktól és székvárosában helyezett el.30 

A tűzfegyverek terjedése legjobban egy forrástípusban, a városi számadáskönyvekben 
követhető nyomon. 1390 körűiről, a XIV. század végéről pontosan nem datálhatóan em
lítik a nagyszebeni számadáskönyvek a „buchseynmeister"-t, és a „buchsyn"-hoz szüksé
ges kerekeket, Sopronból pedig 1404-ben értesülünk az első tűzfegyverekhez való alkat-

" Mon. Zagreb II. Nr. 31. 1422 május, június, július: „machinas et pixides sonorosas" (29. o.), majd uo. 
Nr. 32. 1422 szeptember 7. „missis ... bambardis". 1473-ban értelmezve említi (uo. Nr. 290.): „pixides sive 
bombardae manuales" 

27 Fire-Arms in the Balkans on the Eve of and After the Ottoman Conquests of the 14th and 15th 
Centuries. In: War, Technology and Society in the Middle East. (Ed.: V. J. Parry) London, 1975. 165. o. 

28 Miklósy Zoltán: Nagy Lajos tüzérsége. HK 28, 1927. 520-552. o., kiegészítése HK 29, 1928. 137-141. 
o. E fegyverek igen korai balkáni terjedésére Ágoston Gábor: A tűzfegyverek elterjedése a muszlim világban. 
In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. (Szerk.: Tusor Péter) Budapest, 1998. 176-184. o. 

~ Schlägli szójegyzék in: Régi magyar glosszárium. Budapest, 1984. 582. o.; Mollay Károly: Német
magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, 1982. 452-453. o. bizonyítja, hogy hangtan i lag a 
németből is származhat. A „pixis" (=„doboz") latin szó a XIII. században tűnik fel, Mollay valószínűsíti, hogy 
a magyar „puska" már ekkortól adatolható. Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Budapest, 
1974. (2. kiadás) 725-726. o. szintén a német-magyar elsőség mellett van, s úgy gondolja, éppen a magyarból 
kerülhetett át a horvátba. 1432-ben Vlad Dracul román nyelvű levelében szintén a puska szót használja. In: 
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Vol. 4. Hermannstadt, 1937. Nr. 474. 

30 
Fire-Arms ..., 1. m. 185. o. 
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részekről, („chanuner," „schieszeug"). A Zsigmond-kori oklevéltár első, pontosan datál
ható városi tűzmester-adata 1415. január 23-áról származik, amikor a pozsonyi városi ta
nács előtt megjelent „Heinrich der Puchsenmayster."31 Zuzana Nemcova kutatásai szerint 
ugyanő már 1414-ben feltűnt a városban.32 Az 1439-1441 közötti évekből pedig már 
számos pozsonyi adattal rendelkezünk, tudjuk például, hogy egy nagyobb és egy kisebb 
kaliberű ágyú, két, kőgolyókat lövő ágyú és legalább 50 puska készült el. 1440-ben pedig 
az egyiket ki is próbálták a városi zsidó temetőnél.33 

A Zsigmond-kori oklevéltár újabb köteteiben is található egy-egy fontos ágyú
előfordulás. Érdekes módon az adatok sora 1411-el kezdődik, jelezve, hogy a tűzfegyve
rek térnyerésének első jelentős évtizede az 1410-es évekre eshetett. Zsigmondnak a kas
sai bíróhoz és esküdtekhez írott levelét már Iványi is nagyra értékelte, s az eredetijét ol
vasta is. Ebből nem kevesebb derül ki, mint hogy a királynak saját ágyúi voltak, melyek 
sorsát figyelemmel kísérte. Iványi még úgy vélte, hogy a kilenc kocsival Budáról Kassára 
csak egy nagy ágyút küldtek, ám a teljes szövegből kiderül, hogy a szekereken több ágyút 
szállítottak, s pontos számukról jelentést várt a király.34 

Zsigmond 1412. február 11-i, Sebenico városának szóló levelét azonban nem ismerte 
Iványi. Ebben arra kérte a várost a király, hogy mivel rövidesen Dalmáciába vonul sere
gével, tegyék alkalmassá az utakat ágyúi „bombardae nostrae" szállítására.35 Ugyanazon 
év október 30-án Zágrábból a cividalei tanácsnak és városnak üzent tanácsosa által, hogy 
seregének tervezett friauli megérkezése előtt készítsék elő számára a lovakat, hadigépe
ket, ágyúkat, kocsikat és létrákat.36 

Zsigmond 1413. május 26. után, vélhetően Észak-Itáliából kelt, Stibor erdélyi vajdá
nak szóló levelét hasonlóképpen nem ismerte Iványi. Abban arra ad utasítást a király, 
hogy a magyarok által ostromolt Dévénnyel szemben nem kell ostromtornyokat építeni. 
Nagy ágyúja ugyanis teljes felszerelésével és Mihály ágyúmesterrel együtt Budán van, s a 
király azt sejteti, hogy azt bármikor a vár alá tudja küldeni. 37 A két oklevélből az tűnik 
valószínűnek, hogy a király ágyúit Budán tartotta készenlétben, s az egyes hadjáratokhoz 
onnan indította útnak azokat, mint fentebb láttuk Kassára, vagy tervezte küldeni - nyil
ván vízi úton - Dévényhez. 

A városi számadáskönyvekben az 1420-as évektől kezdve folyamatos említések bizo
nyítják a tüzérség városi jelenlétét. Az ágyúk, puskák számát városonként nagyobb 
mennyiségűnek lehet tekinteni, bár figyelemre érdemes, hogy az ágyúmesterek száma 
még igen alacsony, általában egy-két fő. (Igaz, az időben Prágában sem voltak többen.)38 

31 Szentgyörgyi Mária szíves közlése az akkor még megjelenés alatt álló V. kötetből (No. 122., 88. o.) 
" Archiv Hl. Mesta SR Bratislavy, Fond Mesto Br., Magistrátny protokol 2 a 1., fol. 79.; Zuzana 

Nemcova: Počiatky puškarskeho remesla v Bratislave. Vojenská História 2, 1998. 87-89. o. 
33 Uo. 

ZsO III. Nr. 57. : a „quaedam bombarda" a „bombardum" többes tárgyesete.; Iványi Béla: A tüzérség ... 
i. m. 19. o. 

35 ZsO III. Nr. 1728. 
36 Uo. Nr. 2853. 
37 ZsO IV. Nr. 662. 

Miloslav Polívka: Prager Waffenhandwerke des 14. und 15. Jhs. Zum Stand und zu den Veränderungen 
in der Hussitenzeit. In: Das andere Wahrnehmen. Festschrift August Nitschke. Köln-Weimar-Wien, 1991. 
309-322. o. 
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Ugyanakkor a források a tüzérséggel kapcsolatos német szaknyelv általános használatára 
utalnak. A szétszórt forráshelyekből az ágyúmesterek feladatköre is rekonstruálható.39 

A XV. század első évtizedeire, Zsigmond uralkodásának végére a tüzérség minden jel 
szerint, a az európai fejlődéssel lépést tartva, a magyarországi haderő szerves részévé 
vált. Olyan természeteséggel, mint ahogyan Vegetius 1457 és 1460 közötti angol para
frázisában már az ostromgépek között szerepelnek az ágyúk.40 Az ország a német és 
észak-itáliai tűzmesterek és fegyverkereskedők felvevő piacaként részesült a technikai 
fejlődésből, de ez Közép-Európában másutt is így történt. E folyamatot vélhetően elő
segítette a világlátott, sokat utazó Zsigmond és udvara, sőt - elsősorban Stromer eredmé
nyeire hivatkozva - állíthatjuk, hogy különböző megfontolásokból, több-kevesebb in
tenzitással segítette, támogatta is azt. Zsigmond, a politikai reformer arcképéhez 
bizonyosan hozzá tartozik a „technika pártfogója" jelző, ami jól kiegészíti az előbbit, s 
annál sok tekintetben igazabb is.41 A művészet és a technika a korban nem állt messze 
egymástól, a tervezők, a „Künstleringenieur"-ök igazi művészeknek tartották magukat és 
nem véletlen, hogy az első technikai traktátusok valójában képes enciklopédiák voltak, 
sokszor igényes illusztrációkkal. Megkockáztatjuk, hogy az uralkodót nem is elsősorban 
a katonai szempontok vezették, hanem fordítva, az új építészeti, hidraulikai megoldások 
ismertették meg vele kora haditechnikai újításait. Az egyre gyarapodó feldolgozások és 
források inkább arra utalnak, hogy az uralkodó technikai kíváncsisága a művészetek, a 
polgári és haditechnika hazai fogadtatására egyaránt kedvező befolyást gyakorolt. 

Sopron város felfogadja a nürnbergi Wieland Sebaldot egy esztendőre, 1546. augusztus 1.: „ Nevezett 
köteles a kijelölt és neki átadott nagy és kis ágyúkat oly sokszor, amint az szükséges, szorgalmasan tisztogatni, 
parancsra történő tüzeléshez mindenkor készenlétben tartani, a lőport és egyéb szükségleteket kezelni, gondo
san ügyelni a lőszerre és egyéb eszközökre, az észlelt hiányokra és fogyatékokra a város vezetőit figyelmez
tetni, békés és háborús időkben, ahányszor szükséges, az adott parancsra tüzelésnél és tűzszer készítésében 
készségesnek és szófogadónak mutatkozni és hasznosítania magát, a város javát és hasznát előmozdítani, a 
kártól megóvni és tehetsége szerint mindazt megtenni, ami egy derék, hűséges fegyvermesterhez illik. A pol
gármester tudta nélkül a bel-, vagy külvárostól egy éjszakánál hosszabb ideig nem lehet távol". In: Tirnitz Jó
zsef - Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái. I. 1533-1554. Sopron, 1996. 
Nr. 114., 58. o. 

4 M G. A. Vale: New Techniques and Old Ideals: The Impact of Artillery on War and Chivalry at the End 
of the Hundred Years War. In: War, Literature and Politics in the Late Middle Ages. (Ed.: C. T. Allmand) Li
verpool, 1976. 70. o. 

41 Leghatározottabban ezt eddig W. v. Stromer fogalmazta meg: Die Gründung ... i. m. 104-105. o. 
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BORSA IVAN 

A ZSIGMONDKORI OKLEVÉLTÁR ÉS AZ IDŐK VÁLTOZÁSAI 

Amikor Fejérpataky László, a Nemzeti Múzeum 32 éves tisztviselője 1889-ben a Ma
gyar Tudományos Akadémia történettudományi bizottsága előtt bemutatta egy Zsig
mondkori oklevéltár tervezetét, nem csak egy, a levéltári forráskiadás szempontjából el
hanyagolt fél évszázadra hívta fel a bizottság nála lényegesen idősebb tagjainak figyel
mét, hanem a levéltári források újszerű közlési módjával meg is botránkoztatta a bizott
ság tagjainak jelentős részét. Fejérpataky ugyanis eredeti elgondolásában a Mohács előtti 
Magyarország levéltári forrásanyagának lehető teljességét kívánta számításba venni ke
vésbé értékesnek tartott irattípusok (pl. perhalasztások) részbeni kihagyásával, ugyanak
kor, az oklevéltárak esetében addig általánosan alkalmazott teljes szövegű közléssel 
szakítva, latin nyelvű kivonatba illesztett eredeti latin szövegrészekkel vélte növelni az 
egy köteten belül közölhető levéltári egységek számát. 

Fejérpataky javaslatát a bizottság elvetette és úgy határozott, „hogy az oklevéltárban 
az oklevelek egész terjedelmekben közöltössenek; csakhogy a kiadandó oklevelek meg
választása nagy körültekintéssel történjék és egyedül az ország általános politikai, műve
lődési és egyházi történetét érdeklő oklevelek vétessenek föl", „kiváló figyelmet fordítva 
a donatiokra, azon korban előkelő szerepet vitt, az ország történetére döntő hatással bíró 
családok múltjára és általában arra, hogy minden a gyűjteménybe leendő felvétele az el
mondott szempontok valamelyikével indokolható legyen."1 

Fejérpataky nem tehetett mást, nekilátott a munkának és 1895-ig zömmel saját kezű
leg másolt le 3000-nél több oklevelet közel 80 levéltárban. Nincs adat arra, hogy a Nem
zeti Múzeumban, a budapesti egyetemen és az Akadémián egyaránt aktív, egyre nagyobb 
tudományos tekintélyre szert tett tudós foglalkozott volna további anyaggyűjtéssel, vagy 
meglevő másolatainak kötetté formálásával. Kéziratát 1923-ban bekövetkezett halála óta 
előbb az Akadémia Történettudományi Bizottsága, majd könyvtárának kézirattára őrizte, 
illetve őrzi. Annak megismerése érdekében, hogy milyen szakmai körülmények között 
zajlott le Fejérpataky vázolt kezdeményezése, nem árt ugyancsak nagy vonalakban átte
kinteni a Mohács előtti levéltári források feltárására és közzétélelére vonatkozó főbb tö
rekvéseket és akadályokat. 

A Váradi Regestrum 

A műfaj első megvalósult produktuma a Fráter György váradi püspök által 1550-ben 
Kolozsváron kinyomtatott Váradi Regestrum volt.2 Hogy ezt - az akkoriban már kb. 350 
éves jegyzőkönyvet - milyen célból tartották szükségesnek nyomtatásban megjelentetni, 
tulajdonképpen csak találgathatjuk. Lehet, hogy esetleg a püspöknek, vagy kísérete va-

1 Mályusz Elemér: A Zsigmondkori oklevéltárról. Századok 116. (1982) 923-958. o. 
" Ritus explorandae veritatis, quo Hungarica natio in dirimendis controversiis ante annos trecentos et 

quadraginta usa est, et eius testimonia plurima in Sacrario summi templi Varadien. reperta. Colosuarii 1550. 
Karácsonyi János - Borovszky Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. Budapest 1903. 
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lamelyik tagjának már volt a kezében III. Ince pápa regestrumainak nyomtatott kiadása, s 
ennek mintájára született meg a váradi egyház regestrumának kiadása Kolozsváron.3 

Egy azonban biztos, e jegyzőkönyv-jellegű, kb. 350 éves kézirat kinyomtatása a törté
neti érteket felismerő humanista szellemet dicséri. Akár magának a püspöknek, akár va
lamelyik tanácsadójának köszönhetjük a közzététel ötletét, benne a Mohács előtti ma
gyarországi levéltári anyag első publikálóját tisztelhetjük, aki - sajnos - sokáig nem 
talált követőre. Azt sem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy ez a közzététel felmérhetet
len szolgálatot tett a későbbi századok középkor-kutatóinak, mert a Váradi Regestrum 
nélkül sokkal szegényebb lenne a tatárjárás előtti évtizedek története. 

(Zárójelben, némi rezignáltsággal jegyezhetjük meg: szerencsés körülmények között 
született meg ez a publikáció. A kötet ugyanis nem tartalmazott a levéltárfenntartó érde
keit sértő adatokat, így közzététele nem ütközhetett akadályba.) 

A jezsuiták és követőik 

Az általános európaitól lényegesen eltérő magyarországi viszonyok között Hevenesi 
Gábor (1656-1715) volt az első, aki történeti kutatásához levéltári anyagot kívánt fel
használni, bár az is lehetséges, hogy a zömmel Mohács előtti levéltári anyag másolatban 
való hozzáférhetővé tevésével csupán a jezsuita egyháztörténészek munkáját kívánta 
segíteni. Ő volt az első, aki 1702-ben Kolonich Lipót esztergomi érsektől engedélyt ka
pott a prímasi levéltárban végzendő kutatásra és másolatok készítésére. A levéltári anyag 
ily módon történő gyűjtését elősegítendő jelentette meg Modus matériáé conquirendae 
pro annalibus ecclesiasticis regni Hungáriáé continuandis című módszertani írását.4 

Munkásságának eredményét 96 kötetbe kötve az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
könyvtárának kézirattára őrzi. 

Hevenesi több intézménynél végzett kutatásokat, így a Magyar Kamara archívumában 
is. Biztosra vehető, hogy ezekben a kötetekben - ha nem is nagy számban - vannak olyan 
oklevélszövegek, amelyek csak itt maradtak ránk. 

Hevenesinek kor- és rendtársa volt Cseles Márton, akinek 12 kötetnyi iratmásolatát 
ugyancsak a budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára őrzi. Feltehetően Cseles volt az el
ső magyar, aki a vatikáni levéltárban is járt forrásgyűjtő tevékenysége során. 

A XVIII. században folytatódott a forrásfeltárásnak (kutatásnak) az a sajátos módja, 
hogy ha valaki a régi századok története iránt érdeklődött és olyan iratokba kapott bete
kintési lehetőséget, amelyeknek lemásolását is engedélyezték (esetleg a birtoknevek el
hagyásával), a féltve őrzött iratot, oklevelet legtöbbször teljes szövegével lemásolta, s a 
másolatokat gyűjteménnyé formálta. Ezt a forrásfeltáró és -gyűjtő tevékenységet a szá
zadban legeredményesebben Kaprinai István jezsuita (1714-1786) művelte, legalábbis 
ránk maradt 156 kötetes gyűjteménye - ugyancsak a budapesti Egyetemi Könyvtárban -
erre enged következtetni. 

Sirleto, G: Innocentii tertii pontificis maximi decretalium atque aliarum epistolarum tomus I. Romae 
1543. 

4 Hölvényi György: Hevenesi Gábor útmutatásai a történeti forrásanyag gyűjétéséhez. In: Az Egyetemi 
Könyvtár Évkönyvei VI. (1972) 147-152. o. 
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A század forrásfeltárói között meg kell említeni Cornides Dánielt (1732-1787) is, aki
nek „kéziratos gyűjteményében - félig-meddig meg is szerkesztve - együtt volt a közép
kori Magyarország addig legrendszeresebb, kritikailag alaposan ellenőrzött oklevéltára."5 

Diplomatariumának 12 kéziratos kötetét a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára 
őrzi. 

A Hevenesi, Cornides és Kaprinai nevével fémjelzett, lényegében az elérhető levéltári 
egységek másolását és a másolatok gyűjtését jelentő korszak utolsó képviselője, egyben 
ezt a rendszert továbbfejleszteni kívánó személyisége Kovachich Márton György (1744-
1821) volt. A forrásfeltárást, Cornidesszel egyetértve, ő is a Mohács előtti korszakra 
szűkítette, amelyben viszont teljességre törekedett. Céljának megvalósulását egy olyan 
intézetben képzelte el, amely korszak teljes anyagának (másolatban történő) gyűjtését 
tartja feladatának, éspedig a másolatokat jelzetrendben őrizve, meghatározott adatokat 
tartalmazó kivonatokkal, időrendi, személynév-, helynév- és tárgymutatóval ellátva. 
1792-ben nyomtatott kötetben vázolta fel ennek az Institutumnak a feladatát, amely töb
bek tetszését elnyerte. Az Intézetbe többen jelentkeztek munkatársnak, köztük Skerlecz 
Miklós és Hajnóczy József. Az új Intézet működése azonban nem tartott soká. Az 1794. 
év jakobinus eseményei súlyos csapást mértek a vállalkozásra. Kovachich, intézeti tervét 
feladva, gyűjtését 1797-ben eladta az Institutum kiemelkedő támogatójának, Széchényi 
Ferencnek, így a másolatokat ma az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.6 

A XVIII-XIX. század történetírói az előbbiekben ismertetett, XVII-XVIII. századi 
feltárások során létrejött iratmásolatokból merítettek. A gyűjtemények alapján önálló, 
nyomtatott forráspublikáció nem született, egyedül a Fejér György által szerkesztett 
Codex diplomaticus támaszkodott számottevő módon rájuk, felhasználva ugyanakkor a 
Magyar Kamara archívuma, továbbá egyes egyházi és családi levéltárak rendelkezésére 
bocsátott másolatait, kiegészítve azokat hazai és külföldi kiadványok közleményeivel.7 

Összefoglalóan: a vázlatosan ismertetett korszakot alapvetően az határozta meg, hogy 
a levéltárak élő jogokat biztosító iratokat őriztek, ezért a tulajdonosoknak (a levéltárak 
fenntartóinak) érdeke volt, hogy illetéktelenek ne jussanak olyan adatokhoz, amelyek az 
ő birtok- vagy egyéb jogaikat sérthetnék, személyükre vagy családjukra kompromittáló 
adatokat hoznának nyilvánosságra. A védekezés legjobb módja a teljes elzárás volt, 
egyes iratokhoz hozzájutni, azokat lemásolni, majd publikálni csak személyes kapcsola
tok révén lehetett 

Felmerülhet a kérdés, hogy amikor Kovachich Márton György 1792-ben a teljes 
Mohács előtti iratanyag gyűjtését tűzte ki célul intézete elé, vajon a mai értelemben teljes 
Mohács előtti iratállományra gondolt-e, vagy csupán azokra az oklevelekre, iratokra, 
amelyeket a tulajdonosok/fenntartók lemásoltatni, így publikussá tenni engedélyeztek 
volna? Kérdés lehet az is, hogy Kovachichnak - akárhány levéltárban megfordult is az 

Jakó Zsigmond: A középkori okleveles források kutatása Erdélyben. In: Erdélyi okmánytár I. (1023-
1300) 17. o. 

Kovachich Márton György intézetéről bővebben: V. Windisch Éva: Kovachich Márton György és a ma
gyarországi levéltári anyag feltárása a XIX. század elején. Levéltári Közlemények XXXVII. (1966) 63-112. o.; 
uő: Kovachich Márton György és a magyar tudományszervezés első kísérletei. Századok 102. (1968) 90-144. o. 

7 A XVII-XVIII. századra vonatkozóan bővebben 1. Borsa Iván: A magyar medievisztika forráskérdései. 
Medievisztika és a levéltári anyag. Levéltári Közlemények XLIV-XLV. (1973-1974) 104-120. o. 
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országgyűlések nyomait keresve - lehetett-e egyáltalában fogalma arról, hogy a (mai ér
telemben vett) teljesség hány százezer darabra rúghat? Minthogy a második kérdésre a 
válasz minden bizonnyal nem, így az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy 
Kovachich csak a várhatóan engedélyezendő iratokra gondolt. 

A korszak viszonyainak felvázolásához választ kell adni arra a kérdésre is, hogy az 
akkori másolók miként másolták a Mohács előtt írt latin szövegeket? Minthogy az akkori 
latin nem csak írott, hanem beszélt latin is volt, általánosnak mondhatjuk, hogy a saját 
korukban általánosnak tartott helyesírást követték. Vagyis a középkori „e"-t, ha „ae" he
lyett írták, „ae"-nek másolták; a magánhangzó előtti „ti" szótagot nem írták „ci"-nek; az 
„u"-„v"-„w" betűk alkalmazása egyenetlennek mondható, az „u" és „v" hangértéke gyak
ran felcserélődött. A magyar és más vulgáris nevek/szavak esetében a másoló szabadon 
dönthetett: vagy átvette saját korának írásmódját, vagy betűhíven másolt. 

Fejér Codex diplomaticusa még a latin nyelv elsődlegességét bizonyítja; a bevezető, 
az egyes szövegek elé írt kivonatok (Kopfregest) és szerkesztői megjegyzések stb. latinul 
íródtak, ez azonban akkor természetesnek számított, hisz az országban 1843-ig a latin 
volt az állam hivatalos nyelve. 

A levéltárak megnyitásától a második világháború végéig 

1848 - ha nem is egy csapásra - lényeges változásokat eredményezett mind a levéltári 
anyag hozzáférhetősége, mind szabad publikálása terén. A levéltárak megnyíltak a törté
neti kutatás számára. A nagyobb levéltárak már nem csak raktárakkal és munkaszobákkal 
rendelkeztek, gondoskodniuk kellett „dolgozó szobák"-ról is, ahol történetkutatók levél
tári anyaggal dolgozhattak. A 22 éves Franki (később Fraknói) Vilmos 1863-ban kapott 
kutatási engedélyt a magyar kamara levéltárában egyháztörténeti kutatás végzésére. 
1874-ben az Archívum regniből jött létre az Országos Levéltár, s hivatott lett arra, hogy 
megszűnt központi szervek iratanyagát átvegye. Az átvett iratok kutatása 1790-ig sza
baddá vált. A történetkutatók közül különösen a Mohács előtti korszak kutatói mutattak 
nagy aktivitást. 

Az Árpád-kori új okmánytár 
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága szinte megalakulá

sától elsődleges feladatának tekintette, hogy a magyar történet írásos forrásait, s azokon 
belül a Mohács előtti korszak levéltári anyagát, sorozatokba illesztve, közzétegye. Ebben 
nagy szerepet játszott Wenzel Gusztáv, aki 1854-ben terjesztette a bizottság elé egy Ár
pád-kori új okmánytár tervét. (Feltehetően Fejér Codex diplomaticusának Árpád-kori 
köteteit tekintve régi okmánytárnak.) Wenzel - részben korrigálva Fejér köteteit, részben 
azokat kiegészítendő - négy kötetre tervezte sorozatát. Ekkor még nem ismerhette a Ma
gyar Kamara levéltárának gazdag anyagát és feltehetően arra sem számított, hogy egyes 
családi levéltárak is segíteni fogják sikeres köteteit. 1860 és 1874 között a tervezett négy 
kötet helyett tizenkét kötetben tett közzé Árpád-kori okleveleket a pannonhalmi levéltár, 
az Országos Levéltárba akkoriban bekerült központi levéltárak és számos családi levéltár 
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anyagából, de vett át szövegeket az előző korszak másolóitól és külföldi publikációkból 
is. Munkáját Czinár Mór, Érdy János, Knauz Nándor, Szabó Károly és mások segítették. 

Wenzel eleinte csak teljes szövegeket közölt, élükön magyar nyelvű felírással (rövid 
regesztával), a publikált szöveget új bekezdésben a forrás idézése követi. Eredetiből tör
tént közlés esetén a forrás annak idején csak az őrző levéltár megjelölést jelentette (pl. 
szentmártoni főapátság, budai kir. kamarai levéltár, a főméit, herczeg Batthyány család 
levéltára stb.), közelebbi jelzet nélkül. Ha viszont nem eredetiből vette a szöveget, hanem 
kapta, így írja le a forrást: „Leírta Horvát István az Amadé grófok csalóközi(!) levéltárá
ból. Érdy." Nyomtatásból átvett szöveg esetében bibliográfiai leírást adott, illetve csak 
rövid kivonatot közölt. A II. kötettől kezdődően a forrás idézését megelőzi az oklevél 
anyagának és pecsétjének rövid leírása, bár eleinte még nem következetesen. 

A helyesírást illetően előszavában ezt írja: „úgy írtam a szöveget, miképp azt írták 
volna, ha az akkor általában szabályul elismert orthographiât szigorúan követik." Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy közszavak kezdetén meghagyta a nagy kezdőbetűt, 
ugyanígy az „u", „v" és „w" betűket, hangértéküktől függetlenül; a „ti"-„ci" és magán
hangzó esetében az írta, amit látott, kivéve a pápai okleveleket, ahol minden esetben a 
„ti" írását tartotta szabályosnak. 

A kötetekhez index készítését még nem tartották követelménynek, így a 12 kötet mu
tató nélkül jelent meg. Az igény nem sokkal később feléledvén az akadémiai bizottság a 
kötetekhez közös mutatót készíttetett.8 

Wenzel Gusztáv - mondhatni - megalapítója volt a Mohács előtti levéltári források 
alkorszakonként történő közlésének és ezen belül a teljességre való törekvésnek; első 
közlés esetében mindig teljes szöveget adott; a latin szövegek közlésekor nem követte a 
XIX. század első felében a folyamatosság jegyében akkor még létezett latin helyesírást, 
de nem követte azt a közlési módot sem, amely azt tartotta helyesnek, hogy az eredeti 
minden betűjét (a kis és nagy betűt is) szolgaian utánozzák még esetleg szó közepén is. 
Az interpunkciót is az eredetinek megfelelően közölte, ennek következtében egyik-másik 
oklevél szövegében alig akadt pont vagy vessző a közölt szóhalmazban.9 

Félreértések elkerülése végett meg kell jegyezni, hogy már az előző korszakban is 
voltak főleg hely- és intézménytörténeti forráspublikációk történeti munkák szövegébe 
iktatva, vagy függelékként csatolva. A XIX. század harmadik harmadában megindult a 
vármegyék, városok, egyházi intézmények, családok levéltárában levő, vagy reájuk vo
natkozó, Mohács előtti oklevelek publikálása is. Vizsgálódásunk ezekre nem terjedt ki. 

Az Anjou-kori okmánytár 
Az Árpád-kori új okmánytár 12. kötetét két évvel - 1876-ban - követte az Anjou-kori 

okmánytár I. kötete, amelynek előszavát Nagy Imre akadémiai levelező tag írta. Elősza
vából megtudjuk, hogy a még előkerülő Árpád-kori oklevelek (az általa szerkesztett) Ha
zai okmánytárban és a Történelmi Társulat oklevéltárában (a Hazai oklevéltárban) fog
nak napvilágot látni, és hogy az „Akadémia Történelmi Bizottsága ... elérkezettnek látta 

Wenzel-idézet az Árpádkori új okmánytár I. kötetének bevezetéséből. Az indexet Kovách Nándor készí
tette és 1899-ben jelent meg. 

9 Például a Hazai okmánytár I. kötete. 
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az időt, hogy az oklevelek kiadásában az Anjou-házból származott királyaink korszakára 
terjeszkedjék ki", és a szerkesztéssel Nagy Imrét bízta meg.10 

Az előszó nem közli, hogy az anyaggyűjtést mely levéltárakra terjesztik ki, azonban 
úgy tűnik, hogy az Országos Levéltárban végzett kutatásokon kívül, amelyekről nem 
történik említés, nagy szerepet szántak egyes levéltártulajdoncsok és kutató történészek 
által felajánlott szövegeknek, amelyekért a szerkesztő - másokat buzdítandó - hangsú
lyozott köszönetet mondott. - Az előszóban nincs semmiféle utalás a nagy másolatgyűj
teményekre, melyek akkor már kikerültek a kutatók látóköréből, talán mert megnyílt az 
eredetiek bő kínálata, vagy mert nem tartották azokat kellő forrásértékűnek és a nagy tö
megben nem volt könnyű eligazodni. Feltehetően mindez közrejátszott abban, hogy a 
másolatgyűjtemények a mai napig nem tartoznak az általánosan kutatott források közé. 
Pedig az elmúlt negyedszázadban már többször esett szó arról, hogy biztos van olyan 
másolat is, amelynek eredetije azóta elveszett vagy elkallódott, netán nagy mértékig meg
rongálódott, s ezért a megmaradt másolat hasznos lehetne a kutatás számára. 

Az Anjou-kori okmánytár I. kötetének szövegközlési módja nem tért el lényegesen 
Wenzel gyakorlatától. Meg kell viszont említeni, hogy az akadémiai bizottság döntése 
értelmében a II-VT. kötetek szövegközlésében „az oklevelek közönségesen ismert formu
lái, a czímek, solemniák s az olyan mondatok, melyek a tárgyukra nézve egymáshoz ha
sonló oklevelekben legtöbbnyire ugyanazon szavakkal jönnek elő, kihagyattak." Ez az 
idézet Tasnádi Nagy Gyulának a VII. (utolsó) kötet szerkesztőjének 1920 április havában 
írt előszavában olvashatók, s azt is megtudjuk, hogy a szerkesztő ezt az utasítást célsze
rűtlennek, „sőt a tudomány szempontjából egyenesen károsnak" minősítette, ezért a Szá
zadok 1920. évi pótfüzetében megjelent szabályzatot vette figyelembe. 

Az oklevéltárnak VIII. kötete is készült. Az 1940-es évek végén Sinkovics István, az 
Országos Levéltár osztályvezetője vette a kéziratot gondozásba, de kiadhatóságának re
ménytelensége, illetve Sinkovics Istvánnak az egyetemre történt áthelyezése következté
ben az ügy lekerült napirendről. 

A két világháború közötti két évtized nem kedvezett a Mohács előtti levéltári anyag 
publikációjának. Ezt legjobban az Anjou-kori okmánytár VIII. kötetének sorsa illusztrál
ja, hisz Tasnádi Nagy Gyula kézirati hagyatékát sem sikerült tető alá hozni. Kiemelkedő 
volt viszont e két évtized alatt Szentpétery Imrének Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke című munkája. Az Akadémia Történelmi Bizottsága által 1913-ban el
fogadott terv értelmében Szentpétery Imre két évtized alatt három füzetben (1923, 1927, 
1930) tette közzé az I. kötetet IV. Béla okleveleivel bezáróan. Ezt a háború alatt (1943) a 
II. kötet 1. füzete követte V. István okleveleivel. 

A háború alatt központi kezdeményezéssel két Mohács előtti oklevélpublikáció 
hagyta el a nyomdát. Az egyik 1941-ben a Documenta históriám Valachorum in 
Hungária illustrantia usque ad annum 1400 címmel Fekete Nagy Antal és Makkai László 
munkája, a másik 1943-ban A nagykállói Kállay család levéltára I-II. kötet (1224-1386) 
Szentpétery Imre szerkesztésében, alkalmi munkacsoport közreműködésével. Az első la
tin szövegeket közölt francia nyelvű apparátussal, a másik a latin oklevelekről magyar 

Nagy Imre nevéhez a fent említetteken kívül még olyan középkori forráskiadványok is kapcsolódnak, 
mint Sopron vármegye és a Zichy család oklevéltára. 
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nyelvű kivonatokat adott közre. Mindkettő politikai indíttatású volt: az első a magyar ál
láspontot kívánta dokumentálni a román kontinuitási elmélettel szemben, a másik Kállay 
Miklós miniszterelnök népszerűségét remélte ezzel segíteni. Mindkettő „rohammun
kával" készült. 

Kristó Gyula szegedi egyetemi tanár hervadhatatlan érdeme, hogy olyan nagy fába 
vágta fejszéjét, mint az Anjou-kor teljes levéltári anyagának kivonatokban történő közzé
tétele. Az iskolát alapított professzor, tudósjelölt és tudóssá vált tanítványaira támasz
kodva, a 80-as években kezdett könyvészeti és levéltári anyaggyüjtő munka eredménye
képpen sorozatában 1990 és 1998 között kilenc kötetet jelentetett meg 6989 magyar 
nyelvű kivonattal. (A kilenc kötet közül öt saját munkája.) 

Mint az I. kötet előszavából megtudható, célja az volt, hogy az induló sorozatban he
lyet kapjon „minden Anjou-kori okmány függetlenül attól, hogy már megjelent nyomta
tásban vagy sem". Levéltári anyaggyűjtésük a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai 
Levéltárának és Diplomatikai Fényképgyüjteményének anyagára épült és oly mértékig 
törekszik a teljességre, hogy az eredeti, az átírt és a tartalmilag átírt okleveleken kívül - a 
megbízó oklevelektől eltekintve - kiterjed az oklevelek említésére is. 

Ugyancsak az előszó tájékoztat arról, hogy az egyes oklevélszövegekről készült 
„regeszta az irat minden fontos információjára tekintettel van, a formulas részeket azon
ban - a szavatossági formulára történő utalást kivéve - nem közli". Az egyes köteteket 
névmutató zárja. A papírral való takarékoskodást levéltárak, könyvtárak és folyóiratok, 
köz- és tulajdonnevek tekintetében számos erős rövidítés segíti. 

Tiszteletre méltó vállalkozás. 

A második világháború után 

A Zsigmondkor i oklevéltár 
Fejérpataky Lászlónak, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárosának 1889-ben tett ja

vaslatát e cikk első bekezdéseiben vázoltam. Javaslatának lényege közel 110 év távlatá
ból is koncepciózusnak mondható és elgondolkoztató. Javaslatának elutasításában is van 
megszívlelendő. 

Mályusz Elemér professzortól származik az a paradoxonnak tűnő megállapítás, hogy 
Magyarország tulajdonképpen „szerencsés" helyzetben van középkori levéltári anyagá
nak mennyiségét illetően, mert a mennyiség nem áttekinthetetlen, mint a tőlünk nyugatra 
fekvő országok esetében, és nem olyan reménytelenül kevés, mint a tőlünk keletre levők
nél. Amikor professzora, Fejérpataky László a Zsigmondkori oklevéltárra megtette javas
latát, elsőnek tűzte ki célul, hogy az akkori ország teljes levéltári anyagát számításba ve
szi, de azzal is tisztában volt, hogy az az oklevelek teljes szövegű közlésével 
megvalósíthatatlan. Ezért javasolt olyan latin nyelvű kivonatokat, amelyekbe csak az ér
demi részeket emelték volna át szó szerint az eredeti szövegekből. 

A bizottság a tervezetet, Hajnik Imrének, a korszak elismert jogtörténészének adta ki 
véleményezésre. Hajnik nem lelkesedett a kivonatokért, mert jogi részletek eltűnésétől 
tartott. Meg kell állapítani, hogy félelme nem volt alaptalan, bizonyára a Történelmi Tár 
kivonataira gondolt, amelyek a jogi finomságokra ritkán voltak tekintettel. (Meg-
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jegyezendő azonban, hogy a teljes szövegű közlések is ritkán vették figyelembe az előla
pon levő kancelláriai jegyzeteket, még kevésbé a hátlapon levő, az oklevél kibocsátásá
val kapcsolatos feljegyzéseket, kézjegyeket, továbbá az ügy további fázisaival kapcsola
tos feljegyzéseket.) 

Mályusz Elemér 1942-ben ismerte meg Fejérpataky kéziratát és koncepciójának két 
pontját némi módosítással magáévá is tette. Fejérpataky - minimális kivétellel - az ak
kori országban őrzött Mohács előtti levéltári anyag összességére kívánta kiterjeszteni a 
gyűjtést. Az általa megjelölt irattípusok elhagyása - becslésem szerint - nem érte volna 
el az 5-10 százalékot. Ezt a célt sem a második világháború alatt, sem az azt követő 
években nem lehetett célul tűzni. Mályusz Elemér csak az általa eredetiben, fényképen, 
vagy mikrofilmen elérhető okleveleket vette számításba, de azokból is válogatott, rész
ben azért, mert bizonyos egységeket nem tartott fontosnak, részben mert a szigorúan 
megszabott ívterjedelmet nem léphette túl. E meggondolásokból a kiadásban már megje
lent szövegek alapján készült regeszták és az eredeti alapján készült kivonatok esetében 
még adatszelektálást is végzett. 

Mályusz Elemér a kiadatlan oklevelek közlési módjára vonatkozóan úgy módosította 
Fejérpataky kivonatolási elgondolását, hogy eredetiből másolt szövegrészeket magyar 
nyelvű kivonatokba illesztett. Emiatt, elsősorban külföldről, több kritika érte, bár volt 
olyan vélemény is, amely szerint az eredeti szövegrészek sokszor jól mutatják a magyarul 
nem tudó külföldinek, hogy miről van/lehet szó az iratban. 

Ilyen szellemben készítette el a Zsigmondkori oklevéltár I. és II. kötetét (1387-1410); 
a két kötet terjedelmét tekintve három kötetet tesz ki. Ennek jegyében végezte a III. kö
tetbe (1411-1420), illetve annak alszámos köteteibe szánt egységek gyűjtését, előkészíté
sét azzal az elgondolással, hogy az utolsó alkötet lesz az előzők név- és tárgymutatója. 

Az így gyűjtött és készült kéziratokat Mályusz Elemér átadta az Országos Levéltárnak 
azzal, hogy a Diplomatikai Levéltár újabb növedékeit már nem tudta átnézni és több fel
adat vár elvégzésre a mikrofilmen hozzáférhető anyag tekintetében is." 

Hogyan tovább? 

Amikor Fejérpataky először vetette fel, hogy a teljes szövegek közlésével szemben az 
általa javasolt kivonatokkal több oklevelet lehet egy kötetben közzétenni, tulajdonképpen 
azt fogalmazta meg, hogy így lehet a költségeket csökkenteni. Ez a helyzet azóta is 
fennáll. Lehet és kell a legrégibb okleveleket minden szövegváltozatot gondosan feltünte
tő kritikai kiadásban megjelentetni, lehet egy levéltár legrégibb okleveleit teljes szöveg
gel és fordítással közzé tenni; lehet teljes szöveggel kötetet, tanulmányt illusztrálni, de 
oklevelek ezreit, sőt tízezreit ilyen módon kinyomtatni ma már nem csak pénzkérdés. 
Azért is lehetetlen, mert szakképzett, megfelelő latin nyelvtudással, paleográfiai és dip
lomatikai ismeretekkel rendelkező és az ilyen munkát nem alacsonyabb rendűnek tekintő 
medievistákban is szűkölködünk. 

A Zsigmondkori oklevéltár elő- és valós történetével kapcsolatban 1. még az 1. jegyzetet, az oklevéltár I-
V. köteteinek előszavát és Borsa Iván: A Magyar Országos Levéltár és a Zsigmondkori oklevéltár című cikkét. 
Levéltári Közlemények LXVII. (1996) 9-20. o. 
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Vannak, akik szinte elvszerüen idegenkednek a kivonatos közléstől, pedig kivonat és 
kivonat között különbséget kell tenni. Ha egy kivonat csak olyan igénnyel készül, hogy 
az ugyanaznap ugyanazon kiadó által kiadott okleveleket meg lehessen egymástól külön
böztetni, akkor tényleg nem való egy teljes szöveget pótolni hivatott kivonatokat közlő 
kötetbe, legfeljebb utalóként, hogy a kiadott oklevél könyvészetileg elérhető helyére 
mutasson. 

Milyen legyen tehát egy latin/német nyelvű oklevélről/iratról teljes szöveget pótolni 
képes kivonat? Erre a kérdésre már 52 évvel ezelőtt - nem kellő tapasztalat birtokában -
igyekeztem választ adni, amelyet 1988-ban átdolgozva tettem közzé és amelyet az alábbi 
kiegészítéssel ma is javasolok.12 

A Zsigmondkori oklevéltár munkálatai során figyeltem fel arra, hogy az oklevél-
publikálók - tisztelet a kivételnek - az általánosan ismert kancelláriai jegyzetek 
(commissio, relatio, lecta, correcta, Ria) kivételével milyen ritkán közlik, hogy az oklevél 
kiadása előtt vagy/és az ügy további intézése során milyen feljegyzések kerültek az okle
vél hátlapjára, esetleg az első lapjára is, noha azok nem csak az oklevélben szereplő ügy 
szempontjából lehetnek érdekesek, hanem az ügyet írásba foglaló kancellária, hiteles
hely stb. tevékenységére nézve is hasznos adatokat tartalmazhatnak. 

Az itt leírtak olvasása közben joggal merülhet fel a kérdés, hogy ezek az eltérő, vagy 
kiegészítő szempontok miként érvényesülnek a Zsigmondkori oklevéltár újabb (III-V. -
1411-1416) köteteiben? Az elmúlt öt évben megjelent három kötet és a remélt további 
kettő egyaránt az előző kötetek kétnyelvűségét alkalmazza. Az eredeti szövegekről a 
kézirat átvétele óta készült kivonatok (ezek legvégén nincs zárójelben F. vagy M. betű) 
követik az eredetik gondolatmenetét, tehát nem alkalmaznak mai logika szerinti összevo
násokat. A III. kötettől az újonnan készült kivonatok a határjárásokat eredeti, teljes szö
veggel adják. Ez a megoldás várható a VI. kötetben a Mályusz Elemér által alkalmazott, 
égtáj nélküli, összevont határleírások helyett is. (Ez lesz az első eset, hogy az átadott 
kézirat szövegét nemcsak kiegészítettük, vagy javítottuk, hanem részben kicseréltük.) -
Az V. kötettől kezdve a kivonatok végén latinul szerepelnek a kijelölt királyi, nádori stb. 
emberek, az egyes privilégiumok végén található méltóságsor meglétére pedig a kivonat 
végén levő „Méltóságsor" jelölés hívja fel a figyelmet. A mályuszi kéziratoktól való ap
róbb közlési eltérésekről a III-V. kötetek előszavában kaphat tájékoztatást az érdeklődő. 

* 

Az előbbiekben felvázolt, három évszázados előzmények után - amelyekből a 
Zsigmondkori oklevéltár története maga is hosszabb egy évszázadnál - el kell monda
nom, hogyan képzelem ma a Zsigmondkori oklevéltár jövőjét. 

Remélem, hogy a sors kegyes lesz hozzám és megengedi, hogy kezembe vegyem az 
1420-ig terjedő két kötetet. 

'" A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: a Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei.) Le
véltári Közlemények XXIV. (1946) 47-70. o.; A Szent-Ivány család levéltára 1230-1525. A Magyar Országos 
Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 14. Budapest, 1988. 7-10. o. 
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Meg kell említenem, hogy a Mályusz Elemér által „IV. kötetnek" tekintett, az 1421-
1430 közötti évek okleveleit felölelő köteteknek vannak előmunkálatai. Fügedi Erik és 
Engel Pál 1980 és 1983 között, Muzsnainé Kállai Erzsébet pedig ugyanekkor egy éven át 
végzett anyaggyűjtést; a munkák során 3000-nél több regeszta és kivonat készült. Ezek
hezjárul még a Rasztik Tibor által készített szerény számú regeszta és kivonat. Logikus
nak látszik, hogy a munkát az 1420-as évek levéltári anyagával kell folytatni. Ugyanak
kor el kell gondolkodni azon is, hogy a Zsigmond uralkodásának közel első felét jelentő 
első kötetek akkor készültek, amikor sokkal kevesebb - eredetiben, mikrofilmen, vagy 
fényképen - elérhető oklevél volt, s különböző okok miatt még azok számát is csökken
teni kellett. Ezek a pótkötetek elérhetővé tehetnék a célul kitűzött teljességet. 

Meggondolandó továbbá, szükséges-e a külföldön kiadott források felderítésére, átné
zésére annyi időt és energiát fordítani, mint egykori professzorunk tette nemcsak idehaza, 
hanem külföldi útjain is, ha ideje engedte. Elképzelhetőnek tartom, hogy e munkát le le
hetne szűkíteni a szomszédos országokra, egyes esetekben azok Kárpát-medencébe eső 
területeire, ugyanakkor viszont jobban kellene törekedni az utolsó 80 év ottani Mohács 
előtti forráspublikációinak teljességére. 

A további munka szempontjából elérhetőnek azt az oklevélszöveget kellene nyilvání
tani, amelynek legfontosabb adatai megvannak a Magyar Országos Levéltár Mohács 
előtti számítógépes adatbázisában. Bízzunk abban a becslésben, hogy a Kárpát-medence 
Mohács előtti levéltári anyagának mintegy 90 százaléka megvan ebben az adatbázisban, 
egyszersmind reménykedjünk, hogy az illetékesek nem adják fel a fennmaradó 10 száza
lék felkutatására és az adatbázis ilyen irányú, naprakész állapotban tartására irányuló tö
rekvéseiket. 

Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy az információs technika fejlődése folytán 
az ilyen jellegű forráspublikációkra talán már nem is lesz lehetőség, vagy szükség, és az 
Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményeinek kutatási segédletrendszere nem csak a 
regesztákra épülne, hanem az eredeti szövegekből - a Zsigmondkori oklevéltár megjelent 
kötetei név- és tárgymutatóinak igényességével - csupán kigyűjtené az egyes szövegek 
címszavait. A címszavakat szakértő levéltáros iránymutatásával kellene betáplálni a 
megfelelő gépi rekordokba. Ez esetben a kutató „on line", a címszavak segítségével ke
reshetné ki az őt érdeklő oklevelek jelzetét és kérhetné ki azok szövegét a kutatóterem
ben. 

Vivant sequentes! 
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JÖRG K. HOENSCH 

AZ 1945 UTÁNI ZSIGMOND-KUTATÁS SÚLYPONTJAI 

Zsigmond életét és működését ellentmondásosság jellemezte. Életrajzi adatai jól is
mertek: 1368-ban született IV. Károly és Pomerániai Erzsébet fiaként a Luxemburgi 
házban, 1387-tól a magyar, 1410-11-től a német-római, 1420-tól a cseh korona viselője, 
akit 1433-ban Rómában még császárrá is koronáztak. A magas intelligencia, az alapos 
iskolázottság és jámborság jól megfért benne a könnyelműséggel, az asztal örömeinek 
kedvelésével, miként az uralkodói öntudat egy sajátos, már-már modern értelemben vett 
életérzéssel; a pragmatizmus és „dörzsöltség," vagy éppen csökönyösség pedig a politi
kai tehetetlenséggel. Mindezek alapján a történetírás ellentmondásos képet rajzolt Zsig
mondról, sokkal kevésbé értékelte pozitív tulajdonságait és figyelemre méltó eredmé
nyeit, mint emberi gyengeségeit és fiaskóit. A késő-középkor hanyatló időszakként való 
értékelése is közrejátszott abban, hogy ne vegyenek tudomást a nagyvonalú tervekkel 
sziporkázó, de gyakran kudarcot valló uralkodó történelmi teljesítményéről. Az összetett 
feladatok, amelyekkel szembesülnie kellett, behatárolt anyagi forrásai, hiányzó birodalmi 
politikai bázisa és a személyével szemben megmutatkozó határozott ellenállás számtalan 
kezdeményezését megakadályozta, s arra kényszerítette, hogy tervein hirtelen változtas
son és a legsürgetőbb kihívásokkal nézzen szembe. így nem csoda, hogy a király és csá
szár Zsigmond azon történelmi személyiségek egyikévé vált, akiknek jelentőségét soká 
nem ismerték fel. 

Hiába tette közzé Joseph von Aschbach négy kötetes, anyaggazdaságának és meggyő
ző értékeléseinek köszönhetően máig imponáló életrajzát1 1838 és 1845 között, 150 évig 
mégsem akadt Németországban történész, aki már a kortársak által is ellentétesen meg
ítélt császár-királynak életrajzi müvet szentelt volna. A Deutsche Reichstagsakten2 kiadá
sa 1878 és 1906 között (Dietrich Kerler, Hermann Herre, Gustav Beckmann), majd a 
12 350 oklevelet és levelet közzé tevő Regesta Imperii3 kiadása 1896-97-ben (Wilhelm 
Altmann) számos diplomáciatörténeti disszertáció megszületését segítette elő, még ha 
azokban az uralkodót csak ritkán méltatták is. A forrásbázis szélesítéséhez az Acta con-
cilii Constanciensis4 közzététele (Heinrich Finke), valamint oklevélkiadások sora (Franti
šek Palacky,5 Joseph Caro,6 Hermann Heimpel7) járult hozzá. Ötven éves magyarországi 

1 Aschbach, Joseph von: Geschichte Kaiser Sigmunds. 4 Bde., Hamburg, 1838-1845. Reprint: Aalen, 
1964. 

2 Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe (1376-1486). Hrsg. durch die Historische Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bde 7-9.; Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 1-3. 
Abt. (1410-1431) (Hrsg. von Dietrich Kerler) München, Gotha, 1878-1887.; Bd. 10.; Deutsche 
Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 4. Abt. (1431-1433) (Hrsg. von Hermann Herre) Gotha, 1906., Bde 
11. und 12.; Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. 5-6. Abt. (1433-1437) (Hrsg. von Gustav 
Beckmann) Gotha, 1898-1901. Reprint: Göttingen, 1956. 

3 Böhmer, Johann Friedrich: Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437), 
verzeichnet von Wilhelm Altmann. Bde 1-2, Innsbruck, 1896-1900. Reprint: Hildesheim, 1967. 

4 Finke, Heinrich u. a. (Hrsg.): Acta concilii Constanciensis. 4 Bde, Münster, 1896-1928. Reprint: 
Münster, 1976-1982. 

5 Palacký, Franz: Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 1419-1436. 2 
Bde, Prag, 1873. Reprint: Osnabrück, 1966. 
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uralkodását csak Fejér György 1829 és 1844 között kiadott, hiányos, Codex diplomaticus 
Hungáriáé8 című forráskiadványából ismerhetjük meg. Zsigmond levelei és oklevelei bő 
válogatásban a nyolc részre tagolt tizedik kötetbe kerültek bele. A két világháború kö
zötti időszakban a magyar történészek közül mindenekelőtt Mályusz Elemér, Deér József 
és Szilágyi Loránd foglalkozott Zsigmond hosszú uralkodásának különböző aspektusai
val. Eredményeiket Horváth Henrik9 vette figyelembe kissé rövidre sikeredett, a kor is
mereteit egyéni módon összegző monográfiájában. 

A második világháború után a magyar történészek változatlanul törekedtek a források 
korszerű közzétételére,10 Zsigmond személyiségének, törekvéseinek és a magyar történe
lemben elfoglalt helyének reális értékelésére. Ismét Mályusz Elemér volt az, aki a Zsig
mond-korral való életre szóló érdeklődését adatgazdag, időközben német fordításban is 
megjelent monográfiával11 koronázta meg. Ebben imponáló adatbőséggel világította meg 
Magyarország társadalmi és gazdasági viszonyait, az uralkodó politikai tevékenységét, 
de szemmel láthatóan már nem volt ereje ahhoz, hogy ismereteit egy mindent átfogó 
szintézisben dolgozza fel. Kollégái és tanítványai, Engel Pál, Kubinyi András, Marosi 
Ernő és Székely György alapkutatásokat végeztek a gazdaság- és társadalomtörténeti 
fejlődés, a diplomáciatörténet, a prozopográfia, a művészet- és művelődéstörténet terüle
tén, eredményeiket a Zsigmond koronázásának 600., halálának 550. évfordulójára rende
zett kiállítás katalógus- és tanulmánykötetében12 olvashattuk. Az 1987 júliusában Buda
pesten megrendezett szimpózium előkészítői és résztvevői között a magyarok mellett 
német, osztrák, cseh, szlovák és svéd kutatók is részt vettek, hogy megemlékezzenek „a 
német historiográfiában nemzedékek óta tartó későközépkor-absztinencia eredményeként 
elfeledett uralkodóról"13 

A német történetírásban a XIV. század végét és a XV. század első felét gyakran illet
ték a „válságperiódus" meghatározással, amivel a pestis, az éghajlatváltozás, a megválto
zott termelési technika és a háborúk következményeire utaltak, mivel azok az ország fej
lődésének végét jelentették, általános kiábrándultsághoz és stagnáláshoz vezettek.14 

6 Caro, Joseph: Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. In: AÖG 9 (1879), 1-175. o. 
7 Heimpel, Hermann: Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. In: Archiv für Urkundenforschung 12 (1932), 

111-180. o. 
8 Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér. Bde 1-11. (43 

részben), Budae, 1829-1844. 
9 Horváth Henrik: Zsigmond király és kora. Budapest, 1937. 
10 Zsigmondkori oklevéltár. 2. k. (Kiad.: Mályusz Elemér) Budapest, 1951-1958.; Zsigmondkori oklevél

tár. 3. és 4. k. (Kiad.: Borsa Iván) Budapest, 1993. és 1994.; Décréta regni Hungáriáé 1301-1457. 
(Publicationes archivi nationalis Hungarici II., Fontes 11.) Collectionem manuscriptam F. Dőry additamentis 
auxerunt, commentariis notisque illustraverunt G Bónis, V. Bácskai. Budapest, 1976. 

11 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984.; uő: Kaiser Sigismund in 
Ungarn 1387-1437. Budapest 1990. 

" Marosi Ernő, Székely György, Nagy Emese (Kiad.): Művészet Zsigmond király korában 1387-1437. 
Tanulmányok-Katalógus. 2 k., Budapest, 1987. 

13 Maček, Josef-Marosi, Ernő-Seibt, Ferdinand {Hrsg): Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in 
Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 
1400. Warendorf, 1994. Az idézet F. Seibt-töl. 

14 Bühl, Walter L.: Krisentheorien. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Übergang. Darmstadt, 1984.; 
Seibt, Ferdinand und Eberhard, Winfried (Hrsg.): Europa 1400. Die Krise des Spätmittelalters. Stuttgart, 
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Ebből a kétségbe vonható értelmezésből elsősorban a gazdaság- és társadalomtörté
neti kutatások profitáltak, amelyek a mezőgazdasági háttér kimerüléséből kiindulva 
megkísérelték felfedni a bérek és árak alakulásával összefüggő folyamatos inflációt, va
lamint a társadalmi rétegek értékrendjének ezekre visszavezethető, komoly következmé
nyekkel járó elbizonytalanodását. A kor egészének, társadalmi feszültségeinek, a korláto
zott anyagi lehetőségeknek, valamint a mezőgazdasági és kézműipari termelés 
alakulásának megértését nagyban megkönnyítik többek között W. Abel, M. Born, K. 
Fritze, F. W. Henning, B.-U. Hergemöller, H. Kellenbenz, F. Lütge, E. Müller-Mertens, 
W. Rösener és B. Töpfer publikációi. Ráadásul az utóbbi időben egyre gyakrabban hang
súlyozzák, hogy a XV. század egyfajta differenciálódási folyamat átmeneti állapotát je
lentette, amely a virágzó középkorban kezdődött s az újkorba vezetett át. Eközben Zsig
mondot „a XV. század legjelentősebb német királyaként" emlegetik, akinek „minden 
hibája ellenére javára írható rendkívüli sokoldalúsága" s a jövőre irányuló dinasztikus 
politikája.15 

A legújabb kutatási eredmények hatására több, a késő-középkorral foglalkozó össze
foglalás szentel tekintélyes teret a császár és király Zsigmond uralmának, személyét és 
politikáját megértően mutatják be.16 Wolfgang von Stromer munkái kifejezetten a luxem
burgi időszak gazdasági életével foglalkoznak, igen alaposan tárgyalják a délnémet ke
reskedők magyarországi befolyását, Zsigmondnak a Velencei Köztársaság ellen elrendelt 
kereskedelmi zárlatát,17 a Fekete-tengeri és Földközi-tengeri kereskedelmi politikát an
nak külpolitikai hátterével együtt.18 Utalva Pach Zsigmond Pál, Draskóczy István, 
Jaroslav Mezník és Ondrej R. Halaga nyugati nyelveken is hozzáférhető munkáira is, e 
publikációk a Zsigmond uralma alá tartozó országok társadalmi-gazdasági viszonyainak 
szinte minden vonatkozását tárgyalják. 

Míg a késő-középkor más uralkodói, mint Zsigmond nagyapja, Vak János,19 apja, IV. 
Károly császár,20 testvére, IV. Vencel,21 veje és utóda, V. illetve II. Albert,22 dédapja, III. 

1984.; uők (Hrsg.): Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit. Stuttgart, 1987. L. még Graus, 
František: Das Spätmittelalter als Krisenzeit. Ein Literaturbericht als Zwischenbilanz. In: Medievalia 
Bohemica I, Suppl. 1. Praha, 1969. 4-75. o.; Vierhaus, Rudolf: Politische und historische Krisen. Auf dem 
Weg zu einer historischen Krisenforschung. In: Jahrbuch der Max Planck-Gesellschaft 1979. 72-85. o.; 
Kriedte, Peter: Spätmittelalterliche Agrarkrise oder Krise des Feudalismus? In: Geschichte und Gesellschaft 1 
(1981), 42-68. o. 

Meuthen, Erich: Das 15. Jahrhundert (Grundriß der Geschichte, Bd. 9) . München, 1980. 1-26. o. 
16 Thomas, Heinz: Deutsche Geschichte im Spätmittelalter 1250-1500. Stuttgart, 1983. 377-437. o.; Voes, 

Ludwig: Europäische Geschichte im Spätmittelalter. Stuttgart, 1997. L. még Boockmann, H.: Johannes Fal
kenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren 
Mittelalters. Göttingen, 1975.; wo: Stauferzeit und spätes Mittelalter. Deutschland 1125-1517. Berlin, 
\987.;Moraw, P.: Von Offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 
bis 1490. Berlin, 1989.; Krieger, Karl-Friedrich: Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich 
III. Stuttgart, 1994., valamint 'Lückerath, Carl August und Uffelmann, Uwe (Hrsg.): Das Mittelalter als 
Epoche. Versuch eines Einblicks. Idstein, 1995. 

Stromer, Wolfgang von: Landmacht gegen Seemacht. Kaiser Sigismunds Kontinentalsperre gegen 
Venedig 1412-1433. In: ZHF22 (1995), 145-189. o. 

18 La 114. szjegyzetet! 
19 Spéváček, Jiŕí: Kral diplomat. Praha, 1982.; uő: Jan Lucembursky a jeho doba. Praha, 1994.; Margue, 

Michel (Hrsg.): Un itinéraire européen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de de Bohême 1296-
1346. Bruxelles, 1996. 
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Nagy Kázmér, apósa,23 a magyar Nagy Lajos,24 az angol uralkodó, V. Henrik,25 VI. Ká
roly francia király,26 vagy Félelemnélküli János,27 II. Jó Fülöp28 és Merész Károly29 bur
gundi hercegek életét nem is egyszer terjedelmes biográfiákban méltatták, addig Zsig
mondról csak egy-egy vékonyka tanulmánykötet vett tudomást (Heinrich Koller,30 

Siegfried Hoyer31). 1993-ban történt meg először, hogy Wilhelm Baum egy főleg a csá
szár/király32 külpolitikai tevékenységére koncentráló életrajzot tett közzé. Ez azonban 
nem mindig követte a kutatás legfrissebb eredményeit, s a német nyelvű irodalmon kívül 
szinte teljesen észrevétlen maradt. Ezt követően Jörg K. Hoensch vállalkozott egy széles 
forrásbázisú életrajzi munkájában a Luxemburgi dinasztia utolsó jelentős uralkodója 
személyiségének és politikai teljesítményének méltatására.33 Határozott népszerűsítő cé
lokat követett elsősorban az uralkodó cseh tevékenységét bemutató vázlatában Václav 
Drška.34 

Közben Zsigmond korát a ponyvairodalom is felfedezte, mintegy kulissza gyanánt. Az 
udvarban 1412 és 1433 között tevékenykedett orvos fiktív beszámolójából azonban hi
ányzik a valószerű történelmi háttér, a korabeli problémák és személyek nem kapnak fi
gyelmet, a történetet kitalált, romantikus események töltik ki, bizonyítva a szerző szerény 
történelmi ismereteit és a pszichológiai beleérzés képességének hiányát.35 

20 Seibt, Ferdinand: Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1346-1378. München, 1978.; Patze, Hans (Hrsg.): 
Kaiser Karl IV., 1316-1378. Forschungen über Kaiser und Reich. Neustadt/Aisch, 1978.; Spéváček, Jifi: Karl 
IV. Sein Leben und seine staatsmännische Leistung. Köln, 1978.; wo: Karel IV. Život a dílo (1316-1378). 
Praha, 1979.; Engel, Evamaria (Hrsg.): Karl IV. Politik und Ideologie im 14. Jahrhundert. Weimar, 1983.; 
Stoob, Heinz: Kaiser Karl IV. und seine Zeit. Graz,. 21990.; Moraw, Peter: Kaiser Karl IV. im deutschen 
Spätmittelalter. In: HZ 229 (1978), 1-24. o.; Kavka, František: Vláda Karia IV. za jeho cisafství (1355-1378). 
Zemč České koruny, rodová, ríšska a evropská politika. 2 k., Praha, 1993. 

21 Spéváček, Jiŕi: Václav IV. 1361-1419. Praha, 1986. 
22 Hôdl, Günther: Albrecht IL, 1438-1439. Wien, 1975. 
23 Kaczmarczyk, Zdzisiaw: Kazimierz Wielki. Warszawa, 1948.; Wyrozumski, Jerzy: Kazimierz Wielki. 

Wroclaw, 1981. 
24 Vardy, S. B. u. a. (Hrsg.): Louis the Great, King of Hungary and Poland. New York, 1986. 
25 Wylie, J. Hamilton und Waugh, W. Tempelton: The Reign of Henry V. 3 Vol., London, 1914-1929. 

Reprint: 1968; Hutchison, Harold Frederick: Henry V. London, 1967.; Harriss, G L. (Ed.): Henry V. The 
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alters. München, 1984. 277-300. o. 
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Összehasonlító forrásanyag alapján Conrad Peyer utalt arra, hogy a birodalomban a 
római királyok udvarát és kormányzati központját - főváros hiányában, kényszerűségből 
- folyamatos mozgásban kellett tartani.36 Ugyanakkor Anna Maria Drabek bécsi disszer
tációjában Zsigmond, III. Frigyes és I. Miksa utazási szertartásának összehasonlító vizs
gálatát végezte el.37 A császár tartózkodási helyei és útvonalai modern kutatási eredmé
nyeket is magában foglaló jegyzékének sokszor felpanaszolt hiánya időközben 
megoldódott egy, a kéziratos levéltári anyagot is feldolgozó itinerárium38 kiadásával. Ko
rábban Engel Pál kísérelte meg térképeken szemléltetni Zsigmond útvonalait,39 de hely
hiány miatt a pontos dátumok és forrásmegjelölés nélkül. 

A német, főképpen az egykori nyugatnémet történetírás kézikönyvekben, szintézisek
ben, mélyenszántó monográfiákban és számtalan tanulmányban figyelemre méltó módon 
járult hozzá az 1400 utáni időszak viszonyainak megértéséhez, amelyeket nem utolsósor
ban Zsigmond sokoldalú tevékenysége alakított. Talán nem is akad olyan téma, amelyhez 
a gießeni mediévista, Peter Moraw ne fűzött volna értő megjegyzéseket. A késő
középkort áttekintő müve,40 kézikönyv-fejezetek,41 helytörténeti, prozopográfiai vizsgá
lódások mellett az igazgatás-, pénzügy- és társadalomtörténeti kérdések42 sem kerülték el 
figyelmét és tartalmas dolgozatokban tárgyalta azokat. így született meg az általa irányí
tott Sabine Wefer imponálóan magas színvonalú disszertációja, Zsigmond császár politi
kai rendszerének elemzése,43 mely azt mutatja be, hogy a birodalomban hatalmi bázis 
nélküli uralkodó miként folytathat sikeres politikát - akár az öntudatos tartományurak 
ellenállása közepette is. 

Amint azt Heinz Angermeier,44 Manfred Straube45 és Karl-Friedrich Krieger46 munkái 
bizonyítják, Zsigmond teljes mértékben felismerte egy alapvető birodalmi reform szük
ségességének gondolatát. A császár nevével összeforrott Reformatio Sigismundi című 

ib Peyer, Hans Conrad: Das Reisekönigtum des Mittelalters. In: VSGW 51 (1964), 1-21. o. 
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írásművel kiterjedt és ellentmondásos szakirodalom foglalkozik (J. Bärmsann, K. Beer, 
H. Boockmann, T. Buycken, L. Graf zu Donna, M. Hiersemann, F. Irsigler, H. Koller, K. 
Mommsen, T. Struve, H. Thomas stb.), noha azt egy névtelen bázeli szerző, aki a csá
szárra mint tetterős és mintaszerű uralkodóra emlékezett és különösen értékelte a radiká
lis változásokra irányuló igyekezetét, a polgárság hatalmának döntő módon való megnö
velésére irányuló szándékát, legkorábban két évvel az uralkodó halála után vetette 
papírra. 

Különös figyelmet szentelt a kutatás a városok és városlakók jelentőségének a 
Landfrieden- és egyesítő politikában, a birodalmon belüli kormányzat biztosításában.47 A 
korábban nem használt forrásanyag és szabatos kérdésfelvetés eredményeként sikerült 
korrigálni és árnyaltabbá tenni a régebbi kutatások eredményeit (F. Dietz, H. Finke, O. 
Heuer, M. Weigel). A király és a városok közti viszonynak szentelte bőséges anyagot 
hasznosító, óvatos, mégis meggyőző értékelésekben bővelkedő disszertációját Friedrich 
Bernward Fahlbusch.48 E viszony igazgatástörténeti szempontjait mindenekelőtt Paul 
Joachim Heinig49 és Bernhard Isenmann50 dolgozta fel, míg Brigitte Berthold a városok
nak a birodalmi reformban betöltendő szerepét, valamint Zsigmond visszatérő, de siker
telenül erőltetett városszövetség-terveit elemezte.51 A például Lübeckben, Boroszlóban, s 
különösen a huszita háborúk alatt Csehországban a magisztrátusok és a patrícius-uralom 
elleni felkelésekben megnyilvánuló társadalmi konfliktusokra többek között R. Barth,52 

K. Czok, W. Ehbrecht,53 F. Graus, C. Haase, E. Maschke54 mértékadó kutatásai vetettek 

Angermeier, Heinz: Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter. München, 1966.; Pfeiffer, 
Gerhard: Die politischen Voraussetzungen der fränkischen Landfriedenseinungen im Zeitalter der Luxem
burger. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 33 (1973), 119-166. o. 
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Verfassungsgeschichte. Wiesbaden, 1983. 

50 Isenmann, Eberhard: Reichsstadt und Reich an der Wende vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. 
In: Engel, Josef (Hrsg.): Mittel und Wege früher Verfassungsgeschichte (Kleine Schriften 1). Stuttgart, 1979. 
9-223. o. 

Berthold, Brigitte: Städte und Reichsreform in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Töpfer, 
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fényt. Csehország esetében J. Kejf,55 Magyarország esetében Kubinyi András56 vizsgáló
dásai bizonyultak útmutatónak. Götz Landwehr57 dolgozatai középpontjába a birodalmi 
városok elzálogosításának jog- és pénzügypolitikai aspektusai kerültek. Ezeket Zsigmond 
többnyire hosszú lejáratra engedte át hitelezőinek; ellentétben azonban apjával, IV. Ká
rollyal, megkísérelte azokat birodalmi fennhatóság alatt tartani. 

A pénzügyi kényszerpálya problémájával Zsigmondnak egész életében küzdenie kel
lett, amit nem csak pazarlási vágya és felesleges bőkezűsége, hanem az elégtelen adóki
vetési és -behajtási rendszer is jellemzett. A király pénzügyi tanácsadói többször is terve
ket dolgoztak ki a bevételek tartós emelésére, amelyek közül azonban csak az 1427-ben 
kiadott Reichskriegssteuer emelkedett törvényerőre. A korábbi kutatások eredményeire 
(többek között A. Nuglischéra) építve Eberhard Isenmann58 és Werner Wild59 értékelte 
újra a birodalmi pénzügyeket és birodalmi adókat. Zsigmond legfontosabb „pénzcsi-
nálója", Konrad von Weinsberg Reichserbkämmerer alakjával Dieter Karasek megalapo
zott dolgozata foglalkozik.60 Ez a ragyogó személyiség nem csak gazdasági tevékenysé
gével,61 hanem a bázeli zsinat62 védnökeként is magára vonta a kutatók figyelmét. Nem 
utolsósorban az ő kezdeményezésére vezethető vissza a zsidók egyre súlyosbodó meg
adóztatása, miként azt Friedrich Battenberg,63 Karl Schumm64 és Markus J. Wenninger65 

Kejf-, Jiŕí: Organisation und Verwaltung des königlichen Städtewesens in Böhmen zur Zeit der Luxem
burger. In: Rausch, Wilhelm (Hrsg.): Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklung und Funktion. Linz, 
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kimutatta. A királyi védelem bizonyos mértéke csak akkor illette meg őket, ha zokszó 
nélkül fizették az újabb és újabb adóterheket. Zsigmondot és kamarai tisztségviselőit 
teljesen hidegen hagyta a vallási indíttatású antiszemitizmus, teljesen közömbösen álltak 
a zsidókkal szemben, kizárólag fiskális érdekeket követtek.66 

A súlyos kiindulási helyzetet tekintetbe véve kérdéses volt, hogy képes lesz-e Zsig
mond élni a IV. Vencel és Pfalzi Ruprecht alatt szétesett királyi hatalommal? Már 1411-
es - csak a második fordulóban eredményes - római királlyá választása megmutatta, 
mekkora ellenállásra számíthat mindenekelőtt az öntudatos választófejedelmek és a kö
vetkezetesen saját területi hatalmukat építgető tartományurak részéről. Ezek a konfliktu
sok a husziták elleni csehföldi katonai vereség és a birodalmi politika elhanyagolása kö
vetkezményeként odáig fajultak, hogy 1424-ben, a választófejedelmek bingeni gyűlése
kor, a királynak letételétől kellett tartania. E fejlődésről Ernst Schubert67 és Christiane 
Mathies68 nyújtott szakszerű áttekintést; a szokatlanul kemény kihívásokat és az uralkodó 
válaszlépéseit Bak János,69 František Graus, Heinrich Koller, Karl-Friedrich Krieger és 
Peter Moraw vette számba.70 Tanulmányaik a reichenaui „Vorträge und Forschungen" 
sorozat 32., Reinhard Schneider szerkesztette kötetében jelentek meg. Mindazonáltal a 
birodalmi jogszolgáltatás színvonalának javulása Zsigmondnak köszönhető, mivel - mi
ként arra Friedrich Battenberg71 meggyőzően hívta fel a figyelmet - elődeinél gyakrab
ban élt a jogfosztás (Acht) eszközével, s személyes igazságszolgáltatói jogát a kamarai 
bíráskodás formájával (Kammergericht) intézményesítette, anélkül azonban, hogy javí
tani tudott volna a végrehajtás elégtelen körülményein.72 

Az 1378. évi kettős pápaválasztás előidézte nagy egyházszakadás mielőbbi megszün
tetését és az alapvető egyházreform megvalósítását az egyház „feje és tagjai" tekinteté
ben Zsigmond már német-római királlyá választatása előtt elhatározta. így 1411 után a 
nyugat egyházi és politikai megosztottságának felszámolására koncentrált és a konstanzi 
zsinat egybehívásával és levezetésével már a kortársak által is elismert legnagyobb sike
rét érte el. Személyes sürgetése és közbelépése nélkül az 1431. évi bázeli zsinat sem ült 
volna össze és munkáját sem tudta volna folytatni. Húsz János máglyahalálának 550. 
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Amsterdam, 1985. 19-42. o.; uö: Reichsacht und Anleite im Spätmittelalter. Köln, Wien, 1986. 

72 Krieger, Karl-Friedrich: Rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten römisch-deutscher Königsherr
schaft im 15. Jahrhundert. In: Schneider, Reinhard (Hrsg.): Das spätmittelalterliche Königtum im Vergleich. 
Sigmaringen, 1987. 465-499. o. 
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évfordulója alkalmat kínált arra, hogy tanulmánykötetek73 és tanulmányok sokasága74 

vonja meg a korábbi kutatási eredmények mérlegét. Az Annuarium Históriáé 
Conciliorum-ban (1969 óta) és a Walter Brandmüller által kiadott Konzilsgeschichtében 
forráspublikációk, dokumentumgyűjtemények és új értelmezések egyaránt75 megjelentek, 
amelyek Zsigmond király szerepének megérdemelt méltánylását is lehetővé tették. A bá
zeli zsinattal kapcsolatos kutatásokat időközben Johannes Helmrath tekintette át.76 A 
Zsigmond és IV. Jenő pápa között a császárkoronázás és a bázeli napirend miatt kialakult 
feszült viszonyt Joachim W. Stieber vizsgálta.77 

A cseh történetírás - részben a Húsz elítélésében és követői eretnekként való megbé
lyegzésében játszott szerepe, részben a fivére, IV. Vencel 1419-es halála után reászállt 
korona birtokában folytatott hadügyi politikája és elnyomó uralma miatt - alig talált al
kalmat arra, hogy a király cseh földi kormányzati intézkedéseiben valami pozitívumot 
kimutasson. A huszita forradalomról szóló szintéziseikben František M. Bartoš,78 Robeit 
Kalivoda79 és Josef Maček,80 miként a résztanulmányok szerzői is, tárgyalták az 1420. 
áprilisi huszita kiáltványt,81 a keresztes seregek megsemmisítő vereségének okait,82 

Zsigmondnak a huszita vezetőkkel való 1429. évi pozsonyi találkozását,83 elemezték a 

Franzen, August und Müller, Wolfgang (Hrsg.): Das Konzil von Konstanz. Beiträge zu seiner 
Geschichte und Theologie. Freiburg, 1964.; Mayer, Theodor (Hrsg.): Die Welt zur Zeit des Konstanzer 
Konzils. Reichenau-Vorträge im Herbst 1964. Konstanz, 1965.; Bäumer, Remigius (Hrsg.): Das Konstanzer 
Konzil. Darmstadt, 1977. 

Fink, Karl August u. a.: Das Konzil von Konstanz. Seine weit- und kirchengeschichtliche Bedeutung. 
In: Feger, Otto (Hrsg.): Ulrich Richental: Das Konzil von Konstanz. Kommentarband. Starnberg, Konstanz, 
1964, 11-20. o.; Engels, Odilo: Der Reichsgedanke auf dem Konstanzer Konzil. In: Hjb 86 (1966), 80-106. o.; 
Boockmann, Hartmut: Zur politischen Geschichte des Konstanzer Konzils. In: ZfKG 85 (1974), 45-63. o. 

75 Brandmüller, Walter: Papst und Konzil im Großen Schisma (1378-1431). Studien und Quellen. 
Paderborn, 1990.; uő: Das Konzil von Konstanz 1414-1418. 2 Bde, Paderborn, 1991. und 1997. L. még Gill, 
Joseph: Konstanz und Basel-Florenz. Mainz, 1967.; Loomis, Louise Ropes: The council of Constance. Lon
don, 1962.; Frenken, Ansgar: Die Erforschung des Konstanzer Konzils (1414-1418) in den letzten 100 Jahren. 
Paderborn, 1994.; Stump, Philip H: The Reforms of the Council of Constance (1414-1418). Leiden, 1994.; 
Schelle, Klaus: Das Konstanzer Konzil 1414-1418. Eine Reichsstadt im Brennpunkt europäische Politik. 
Konstanz, 1996.; Hlaváček, Ivan und Patschovsky, Alexander (Hrsg.): Reform von Kirche und Reich zur Zeit 
der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449). Konstanz, 1996. 

76 Helmrath, Johannes: Das Basler Konzil 1431-1449. Forschungsstand und Probleme. Köln, Wien, 1987. 
Stieber, Joachim W.: Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Ecclesiastical 

Authorities in the Empire. The Conflict over Supreme Authority and Power in the Church. Leiden, 1978. 
78 Bartoš, František M.: Husitská revoluce. 2 Bde, Praha, 1965/66.; uő: The Hussite Revolution 1424-

1437. Boulder, 1986. 
79 Kalivoda, Robert: Revolution und Ideologic Der Hussitismus. Köln, Wien, 1976. 

Maček, Josef: Die hussitische revolutionäre Bewegung. Berlin/DDR, 1958.; uő: Jean Hus et les 
traditions hussites. Paris, 1973. 

81 Hruza, Karel: Die hussitischen Manifeste vom April 1420. In: DA 53 (1997), 119-177. o. 
82 Klučina, Petr u. a. (Hrsg.): Vojenské dejiny Československa. Bd. L: Do roku 1526. Praha, 1985. 212-

272. o. 
83 Maček, Josef: Die Versammlung von Preßburg 1429. In: Folia diplomatica 1 (1971), 189-207. o.; uő: 

Zur Preßburger Versammlung im Jahre 1429. In: Maček, Josef-Marosi, Ernö-Seibt, Ferdinand (Hrsg.): 
Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser 
Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400. Warendorf, 1994. 109-115 o. L. még Cook, William 
R.: Negotiations between the Hussits, the Holy Roman Emperor and the Roman Church, 1427-1436. In: East 
Central Europe 5 (1978), 90-104. o.; Eberhard, Winfried: Der Weg zur Koexistenz: Kaiser Sigmund und das 
Ende der hussitischen Revolution. In: Bohemia 33 (1992), 1-43. o. 
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császár szerepét az 1433. évi bázeli zsinati határozatok megfogalmazásában és elfogadá
sában,84 értékelték az 1436. évi iglaui országgyűlésen született és a hatalom megszerzését 
véglegesen biztosító megegyezést, s mindezek kapcsán a Luxemburgiak megbízhatatlan
ságát hangsúlyozták, valamint kiemelték a cseh anyaország nemzeti forradalmának okai 
és törekvései iránti bizalmatlanságát és értetlenségét. Lényegesen árnyaltabb fejtegetése
ikben Howard Kaminsky,85 Frederick G. Heymann86 és időközben František Šmahel87 ar
ra mutattak rá, hogy Zsigmond hamar rádöbbent a husziták legyőzhetetlenségére és a 
konfrontáció helyett a politikai megoldásért szállt síkra. Ferdinand Seibt érdeme, hogy a 
kérdés folyamatos kutatása eredményeként, egy terjedelmes kézikönyv-fejezetben, mo
nográfiákban88 és számos tanulmányában,89 a huszitizmus valamennyi fontos aspektusát 
egyéni megközelítésben tárgyalva, Zsigmond taktikai és gyakorlati képességeit is új 
megvilágításba helyezte. 

A Német Lovagrend történetét, a Rendnek a lengyel-litván államhoz, valamint Ma
gyarországhoz és a Német Birodalomhoz való viszonyát a második világháború után 
számos tanulmány vizsgálta;90 különösen az Erich Weise gondozta Staatsverträge,91 va
lamint a lovagrend Generalprokuratorai által a Kúriának92 küldött jelentések kiadása 
bővítette lényegesen a forrásbázist. Ottokar Israel93 disszertációját követően, a teljes for
rásanyag figyelembe vételével, Wilhelm Nobel94 és Carl August Lückerath95 tanulmányai 
jelentették Michael Küchmeister és Paul von Rusdorf nagymesterek politikájának alapve-

Krchňák, Josef: Cechové na basilejském koncilu. Praha, 1966.; Kej f, Jifí: Česká otázka na basilejském 
koncilu. In: Husitský Tábor 8 (1985), 107-132. o. L. még Jacob, Ernest F.: The Bohemians and the Council 
of Basel, 1433. In: Seton-Watson, Robert W. (Hrsg.): Prague Essays. Oxford, 1949., 81-123. o. 

85 Kaminsky, Howard: A History of the Hussite Revolution. Berkeley, 1967. 
86 Heymann, Frederick G.: Jan Žižka and the Hussite Revolution. Princeton, 1955.; uő: The Crusades 

against the Hussites. In: Setton, Kenneth M. (Hrsg.): A History of the Crusades. Bd. 3., Madison, Wis., 1975. 
586-646. o. L. még Schmistechen, Volker: Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie. 
Weinheim, 1990. 

87 Šmahel, František: Husitská revoluce. 4 Bde, Praha, 1993. 
88 Seibt, Ferdinand: Hussitica. Zur Struktur einer Revolution. Köln, Graz, 1965.; uő: Revolution in 

Europa. Ursprung und Wege innerer Gewalt. Strukturen, Elemente, Exempel. München, 1984. Közben jelen
tette meg a következő, sok újdonságot tartalmazó gyűjteményes kötetet: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, 
Konfessionen. Vorträge des internationalen Symposiums in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993. Mün
chen, 1997. 

Uő: Hussitenstudien. Personen, Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution. München, 1987. 
90 A téma irodalmára 1. Hoensch, Jörg K: König/Kaiser Sigismund, der Deutsche Orden und Polen-

Litauen. Stationen einer problembeladenen Beziehung. In: ZfO 46(1997), 1-44. o. 
91 Weise, Erich (Hrsg.): Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. Bd. 1. 

(1398-1437). Marburg, 21970.; Bd. 2. (1438-1467). Marburg, 1955. 
" Forstreuter, Kurt (Hrsg.): Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie. 

Bd. 2.: Peter von Wormditt (1403-1410). Göttingen, 1960; Bd. 3/1. und 3/2.: Johann Tiergart (1419-1436). 
Göttingen, 1966-1971.; Bd. 4/1. und 4/2.: (1429-1438). Göttingen, 1973-1976. 

93 Israel, Ottokar: Das Verhältnis des Hochmeisters des Deutschen Ordens zum Reich im 15. Jahrhundert. 
Marburg, 1952. 

4 Nobel, Wilhelm: Michael Küchmeister. Hochmeister des Deutschen Ordens 1414-1422. Bad 
Godesberg, 1969. 

95 Lückerath, Carl August: Paul von Rusdorf. Hochmeister des Deutschen Ordens 1422-1441. Bad 
Godesberg, 1969. L. még Neitmann, Klaus: Politik und Kriegsführung des Hochmeisters Paul von Rusdorf 
1422/23. In: ZfO 34 (1985), 330-378. o. 
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tő feldolgozását; Klaus Neitmann nem csak a rendtörténetet96 megvilágító alapos tanul
mányok szerzője, hanem az ő érdeme annak kimutatása is, hogy a rend, erőszakos telepí
tési politikája mellett, miként törekedett a szomszédaival való békét biztosító új jogi 
normák kialakítására.97 Bemhart Jähnig megbízható tanulmányban mutatta be Johann von 
Wallenrode98 rigai érseket, aki a konstanzi zsinat idején Zsigmond bizalmasainak legbel
ső köréhez tartozott és végül a gazdag lüttichi (liège-i) püspökséget kapta jutalmul. Az 
1410. évi tannenbergi (grünwaldi) vereség és a konstanzi zsinat utáni rendi politikát 
Hartmut Boockmann választotta kivételesen alapos habilitációs munkája témájául, ame
lyet a középkor fénykorának és hanyatlásának nagy beleérzéssel megírt szintézisébe 
ágyazott.99 A lengyel historiográfiát különösen intenzíven foglalkoztatta a rend történeté
nek problematikája, melyről Karol Górski és Marian Biskup alapvető munkákat írt. 
Zsigmond korszakának elismert specialistája a toruni Zenon Hubert Nowak, aki disszer
tációja100 óta több tanulmányban és monográfiában dolgozta fel a Zsigmond által elősze
retettel gyakorolt, de csak ritkán eredményes döntőbíráskodást,101 felvázolta birodalmi 
terveit,102 fontos eredményekkel gazdagította a korszak diplomáciatörténetét103 és a len
gyel Zsigmond-historiográfia104 számos sztereotípiáját tárta fel. 

Zsigmond külpolitikájával az utóbbi öt évtizedben viszonylag kevés szerző foglalko
zott és ők is elsősorban a birodalmat nyugatról, Burgundiától az északi területekig fenye
gető területi veszteségek elleni erőfeszítéseit tárgyalták. Ebben a vonatkozásban Alois 
Gerlich,105 Heinz-Dieter Heimann,106 Sabine Wefers107 es Jean Schoos108 különböző 

Neitmann, Klaus: Zur Revindikationspolitik des Deutschen Ordens nach Tannenberg. Die Auseinander
setzung zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen um die Ratifizierung des Friedensvertrags vom 
Melnosee 1422/23. In: JbbGOE 31 (1983), 50-80. o.; uő: Ludwig von Landsee. Ein Gebietiger des Deutschen 
Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. Beobachtungen zur Außenpolitik des Ordens. In: JbbGOE 36 (1988), 
161-189.0. 

97 Neitmann, Klaus: Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen, 1230-1449. Köln, Wien, 1986.; 
1. még uő: Papst und Kaiser in den Staatsverträgen des Deutschen Ordens in Preußen 1230-1466. In: AfD 33 
(1987), 293-321. o. 

98 Jähnig, Bernhart: Johann von Wallenrode O.T. Bad Godesberg, 1970. 
9 Boockmann, Hartmut: Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. 

Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Göttingen, 1975.; uő: Stauferzeit und spätes 
Mittelalter. Deutschland 1125-1517. Berlin, 1987. 

Nowak, Zenon Hubert: Polityka polnoczna Zygmunda Luksemburskiego do roku 1411. Toruň, 1964. 
101 Uő: Internationale Schiedsprozesse als ein Werkzeug der Politik König Sigmunds in Ostmittel- und 

Nordeuropa 1411-1425. In: Blätter für deutsche Landesgeschichte 111 (1975), 172-188. o.; uő: Miedzy-
narodowe procesy polubowne j ako narzçdzie poltyki Zygmunta Luksemburskiego w pólnocznej i árodko-
woschhodniej Europie 1412-1424. Toruň, 1981.; uő: Materiály žrodlowe do sprawy wyroku wroclawskiego 
Zygmunta Luksemburskiego w procesie polsko-krzyžackim z. 1420 r. In: Zápisy historyczne 41 (1976) 3., 
149-165.0. 

" Uő: Die imperialen Vorstellungen Sigmunds von Luxemburg und der Deutsche Orden. In: uő: (Hrsg.): 
Die Ritterorden zwischen weltlicher und geistlicher Macht im Mittelalter. Toruň, 1990, 87-98. o. 

103 Uő: Kaiser Sigismund und die polnische Monarchie (1387-1437). In: ZHF 15 (1988), 423-436. o.; uő: 
Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Wladyslawa JagieHy (1382-1434). In: Biskup, Marian (Hrsg.): 
História Dyplomacji Polskiej. Bd. 1. Warszawa, 1980. 299-383. o. 

104 Uö: Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii. Funkcjonowanie stereotypu. In: Acta 
Universitatis Nicolai Copernici 1988, 115-123. o. 

105 Gerlich, Alois: Die Westpolitik des Hauses Luxemburg am Ausgang des 14. Jahrhunderts. In: ZGOrh 
107(1959), 114-135.0. 
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szempontok szerint haladva jutott új eredményekre. A kantonok szövetségét és a biroda
lom megváltozott kapcsolatait nem csak a Peter Rück és Heinrich Koller szerkesztette ta
nulmánykötet szerzői,109 hanem Kari Mommsen110 és Heidi Schuler-Alder111 is bemutat
ják a szakirodalom kimerítő feldolgozásán alapuló munkáikban. Marija Wakounig bécsi 
disszertációja tárgyául Zsigmondnak a Velencei Köztársaság elleni sikertelen harcát vá
lasztotta, melynek során a király Friaul, Aquileia és Dalmácia birtokában az északi Adria 
feletti uralmat is meg szándékozta szerezni.112 Zsigmond oszmánok elleni, nem csak Ma
gyarország érdekében folytatott harcát,113 az előbbiekkel szemben, csupán magyar és né
met történészek rövidebb lélegzetű áttekintései114 tárgyalják. 

Heimann, Heinz-Dieter: Zwischen Böhmen und Burgund. Zum Ost-Westverhältnis innerhalb des 
Territorialsystems des deutschen Reiches im 15. Jahrhundert. Köln, Wien, 1982. 

107 Wefers, Sabine: Versuch über die „Außenpolitik" des spätmittelalterlichen Reiches. In: ZHF 22 
(1995), 291-316. o. 

108 Schoos, Jean: Der Machtkampf zwischen Burgund und Orleans und den Herzögen Philipp dem 
Kühnen, Johann ohne Furcht von Burgund und Ludwig von Orléans. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Auseinandersetzungen im deutsch-französischen Grenzraum. Luxemburg, 1956. L. még Grüneisen, Henny: 
Die westlichen Reichsstände in der Auseinandersetzung zwischen Reich, Burgund und Frankreich bis 1473. 
In: Rheinische Vierteljahresblätter 26 (1961), 22-77. o.; Malaczek, Werner: Österreich-Frankreich-Burgund. 
Zur Westpolitik Herzog Friedrichs IV. in der Zeit von 1430-1439. In: MIÖG 79 (1971), 111-155. o.; Zingel, 
Michael: Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 15. Jahr
hunderts. Sigmaringen, 1995.; Sieber-Lehmann, Claudius: Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgun
derkriege am Oberrhein und in der Eidgenossenschaft. Göttingen, 1995. 

Rück, Peter und Koller, Heinrich (Hrsg.): Die Eidgenossen und ihre Nachbarn im Deutschen Reich des 
Mittelalters. Marburg, 1991. 

110 Mommsen, Karl: Eidgenossen, Kaiser und Reich. Studien zur Stellung der Eidgenossenschaft inner
halb des heiligen römischen Reiches. Basel, Stuttgart, 1958. 

111 Schuler-Alder, Heidi: Reichsprivilegien und reichsdienste der eidgenössischen orte unter könig Sig
mund 1410-1437. Bern, 1985. 

112 Wakounig, Marija: Dalmatien und Friaul. Die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxem
burg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum. Wien, 1990. L. még általában 
Krekič, Barisa: Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages. London, 1980. 

Werner, Ernst: Die Geburt einer Großmacht - die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des 
türkischen Feudalismus. Wien, 21972.; Coles, Paul: The Ottoman Impact on Europe. London, 1968.; Inalčik, 
Halil: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. London, 1973.; Setton, Kenneth Meyer (Hrsg.): A 
History of the Crusades. Vol. Ill: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. London, 1975.; Sugar, Peter F.: 
South-Eastern Europe under Ottoman Rule (1354-1804). Seattle, 1977.; Fine, John V.: The Late Medieval 
Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, 1987. 

Rázsó Gyula: A Zsigmondkori Magyarország és a török veszély, 1393-1437. In: Hadtörténelmi Közle
mények Új folyam 20 (1973), 403-444. o.; Szakoly Ferenc: Phases of Turco-Hungarian Warfare before the 
Battle of Mohács (1365-1526). In: AOASH 33 (1979), 65-111. o. (Magyarul: Mohács. Tanulmányok a Mohá
csi csata 450. évfordulója alkalmából. [Szerk.: Rúzsás Ferenc-Szakály Ferenc] Budapest, 1986. 11-58. o.); 
Tardy, Lajos: Ungarns antiosmanische Bündnisse mit Staaten des Nahen Ostens. In: Anatolica. Annuaire 
Internationale 4 (1971/72), 139-156. o. L. még Stromer, Wolfgang von: Diplomatische Kontakte des 
Herrschers vom Weißen Hammel, Uthman genannt Qara Yulug, mit dem deutschen König Sigismund. In: 
SOF 20 (1961), 267-272. o.; uő: Eine Botschaft des Turkmenenfürsten Qara Yulug an König Sigismund auf 
dem Nürnberger Reichstag im März 1431. In: Jahrbuch für Fränkische Landesforschung 22 (1962), 433-441. 
o.; uő: König Sigmunds Gesandte in den Orient. In: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag. Bd. 
2., Göttingen, 1972. 591-609. o.; Gündisch, Gustav: Siebenbürgen in der Türkenabwehr, 1395-1526. In: 
Revue Roumaine d'Histoire 13 (1974), 415-443. o.; Mertens, Dieter: Europäischer Friede und Türkenkrieg im 
Spätmittelalter. In: Duchhardt, Heinz: Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Köln, Wien, 1991.45-90. o. 
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Friedrich Bernhard Fahlbusch115 mutatta be a király azon törekvését, hogy az európai 
északon is elismertesse hatalmát, mivel mélyen meg volt győződve a birodalom univer
zális hatalmi állásáról és a császárság tündöklő szerepéről. Fahlbusch egy korábbi, 
Heinrich von Kluxról116 szóló tanulmányában Zsigmond és V. Henrik angol király kap
csolatainak alakulásához fűzött fontos megjegyzéseket. A királynak a zsinat megnyitása 
előtti párizsi és londoni tartózkodását feldolgozó Friedrich Schoenstedt"7 kutatásai saj
nos csak részben kerültek publikálásra, ami e diplomáciatörténeti témakörben arra fi
gyelmeztet, hogy a kutatásnak a király és császár itáliai államokhoz fűződő kapcsolatait 
is újra át kellene tekintenie. 

A Német Lovagrend nagymestereinek és vezetőinek életrajzaitól"8 eltekintve megle
pően kevés prozopográfiai munka jelent meg nyomtatásban. Peter Moraw kéziratban ma
radt heidelbergi habilitációs dolgozatában a király környezetében lévő vezető réteg fo
lyamatosságát és szerkezetét vizsgálta119 és felhívta a figyelmet e szempontjelentőségére. 
A király közvetlen környezetéből - a már említett Konrad von Weinsberg mellett120 -
Kaspar Schlickröl,121 Hans I. von Lupfenról,122 Johannes Scheie123 lübecki püspökről, a 
hosszan Zsigmond szolgálatában állott minnesangerről, Oswald von Wolkensteinről124 és 
Henman Offenburg bázeli bankárról állnak rendelkezésünkre életrajzi művek.125 Dietrich 

Fahlbusch, Friedrich Bernward: Kaiser Sigmund und der europäische Norden. Ein Überblick. In: 
Maček, Josef-Marosi, Ernő-Seibt, Ferdinand (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in 
Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 
1400. Warendorf, 1994. 67-81. o. 

Fahlbusch, Friedrich Bernward: Härtung von Klux. Ritter König Heinrichs V. - Rat Kaiser Sigmunds. 
In: uő: und Johanek, Peter (Hrsg.): Studia Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag. 
Warendorf, 1989. 353-403. o. 

11 Schoenstedt, Friedrich: König Sigmund und die Westmächte 1414-1415. In: Die Welt als Geschichte 
14(1954), 149-164.0. 

118 L. a 94. sz. jegyzetet! 
Moraw, Peter: König, Reich und Territorium im späten Mittelalter. Prosopographische Unter

suchungen zu Kontinuität und Struktur königsnaher Führungsgruppen. Bd. 1., Heidelberg, 1971. (Kézirat); 
uő: Personenforschung und deutsches Königtum. In: ZHF 2 (1975), 7-18. o. 

120 L. a 60., 61. és 62. sz. jegyzetet! 
121 Heinig, Paul Joachim: War Kaspar Schlick ein Fälscher? In: Fälschungen im Mittelalter. Internatio

naler Kongreß der MGH 1986. Hannover, 1986. 247-281. o. 
Heyer, Carmen: Hans I. von Lupfen. Singen, 1991. 

123 Hödl, Günther: Zur Reichspolitik des Basler Konzils. Bischof Johannes Scheie von Lübeck (1420-
1439). In: MIÖG 75 (1967), 46-65. o. 

" Schwob, Anton: Oswald von Wolkenstein. Bozen, 31979.; uő: Probleme des mittelaterlichen 
Fürstendienstes und literarische Fiktion. Oswald von Wolkenstein als Diener und Rat König Sigmunds. In: 
SodA 22/23 (1979/80), 5-25. o.; uő: Der Dichter und der König. Zum Verhältnis zwischen Oswald von 
Wolkenstein und Sigmund von Luxemburg. In: Maček, Josef-Marosi, Ernő-Seibt, Ferdinand (Hrsg.): 
Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser 
Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400. Warendorf, 1994. 201-219. o.; Baum, Wilhelm: Kaiser 
Sigismund und Oswald von Wolkenstein. In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 4 (1986/87), 
201-228. o.; Kühn, Dieter: Ich Wolkenstein. Eine Biographie. Frankfurt, 21980. 

" Gilomen-Schenkel, Eisanne: Henman Offenburg (1379-1459). Ein Basler Diplomat im Dienste der 
Stadt, des Konzils und des Reichs. Basel, 1975. 
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von Moers 126kölni érsek tevékenységét is megírták, aki azonban inkább csak lazább kap
csolatban állt a királlyal, miként a kurpfalzi tanácsos, Job Vener, akit Hermann Heimpel 
jelentős, kései művében127 örökített meg maradandóan. Kimerítő bibliográfiai útmutató
val ellátott dolgozatában Franz-Reiner Erkens Zsigmond kancellárjairól128 és kancelláriá
járól közölt fontos megállapításokat. Zsigmond gyakorlata igazodott az elődeitől örökölt 
mintákhoz, ami által nagyfokú folyamatosságot, stabilitást és hatékonyságot ért el, ám 
nem volt képes elszánni magát arra a szokatlan újítást jelentő lépésre, hogy az egyre dif
ferenciáltabbá váló igazgatás szerteágazó feladatainak ellátásra világi állású főkancellárt 
nevezzen ki. A király/császár szolgálatában állt számos itáliairól Gisela Beinhoff mód
szertanilag és tartamilag meggyőző disszertációját129 olvashatjuk. A Ciliéi grófok történe
téről, akik közül Zsigmond második felesége, Borbála130 is származott, Heinz 
Dopschnak131 és Hans Pircheggernek132 köszönhetően méltó feldolgozás készült. A 
Zsigmond által 1422-ben jóváhagyott „St. Jörgenschild"133 lovagi társulatokról és azok 
tagjairól Hermann Mau máig klasszikus műve mellett Hermann Hold134 és Herbert 
Obenaus135 nyújtott új (életrajzi) adatokat. 

Az utóbbi évtizedekben megkülönböztetett figyelem irányult Zsigmondra, részben 
mint mecénásra, építtetőre, buzgó műgyűjtőre, részben az őt ábrázoló képekre és szob
rokra. A budapesti kiállítás kétkötetes művészet- és művelődéstörténeti katalógusa és ta
nulmánykötete mellett136 számos illusztrált tanulmány jelent meg a Josef Maček gondozta 
konferencia-kötetben.137 Eközben bizonyosodott be a bécsi Kunsthistorisches Museum 

" Droege, Georg: Verfassung und Wirtschaft in Kurköln unter Dietrich von Moers (1414-1463). Bonn, 
1957.; uö: Dietrich von Moers, Erzbischof und Kurfürst von Köln (etwa 1385-1463). In: Rheinische 
Lebensbilder 1 (1961), 49-65. o. 

" Heimpel, Hermann: Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162-1447. Studien und Texte zur 
Geschichte einer Familie sowie des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung 
und der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel. 3 Bde, Göttingen, 1982. 

" Erkens, Franz-Reiner: Über Kanzlei und Kanzler König Sigismunds. Zum Kontinuitätsproblem in der 
deutschen Königskanzlei unter dem letzten Luxemburger. In: AfD 33 (1987), 429-458. o. 

129 Beinhoff, Gisela: Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410-1437). Frankfurt/M., 1995. 
Krzenck, Thomas: Barbara von Cilli - eine „deutsche Messalina"? In: Mitteilungen der Gesellschaft 

für Salzburger Landeskunde 131 (1991), 45-67. o. L. még Heimann, Heinz-Dieter: Herrscherfamilie und 
Herrschaftspraxis. Sigismund, Barbara, Albrecht und die Gestalt der luxemburgisch-habsburgischen Erbver
brüderung. In: Maček, Josef-Marosi, Ernő-Seibt, Ferdinand (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg. Kaiser und 
König in Mitteleuropa 1387-1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen 
Geschichte um 1400. Warendorf, 1994. 53-66. o. 

131 Dopsch, Heinz: Die Grafen von Cilli - ein Forschungsproblem. In: SodA 17/18 (1974/75), 9-49. o. 
" Pirchegger, Hans: Die Grafen von Cilli, ihre Grafschaft und ihre Untersteirischen Herrschaften. In: 

Ostdeutsche Wissenschaft 2 (1955), 157-200. o. 
3 Mau, Hermann: Die Rittergesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben. Stuttgart, 1941. 

Hold, Hermann: Adelsbünde und Rittergesellschaften im Spätmittelalter. Beiträge zur Entstehung, 
Form und Funktion der genossenschaftlichen und hierarchischen Gruppen. 2 Bde, Wien, 1975. 

Obenhaus, Herbert: Recht und Verfassung der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben. 
Untersuchungen über Adel, Einung, Schiedgericht und Fehde im 15. Jahrhundert. Göttingen, 1961. 

136 L. a 12. sz. jegyzetet! 
7 L. a 13. sz. jegyzetet! 
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szőrmesapkás férfi-mellképéről, hogy az Antonio Pisanello138 hiteles Zsigmond-portréja. 
Zsigmond megjelenése teljes mértékben megfelelt a kor szépségideáljának, arcvonásai és 
a neki tulajdonított viselet jellemzői a XV. század elejétől kezdve a képzőművészetben 
az uralkodói típus formakincsévé váltak. Magyar kutatók mellett - Nagy Emese, Marosi 
Ernő és Gerevich László - főleg a Svédországban tanító művészettörténész B. Kéry139 

szerzett érdemeket a nemzetközi gótika egységes stíluskorszakából származó hagyatékok 
összegyűjtésével és értékelésével, valamint azzal, hogy jegyzéket készített a hitelesnek 
tekinthető képmások állományáról. Az e témakörről szóló irodalmat Elfriede Regina 
Knauer140 is fontos kiegészítésekkel és értő magyarázatokkal gazdagította. 

Zsigmond már 1402-ben, birodalmi helytartóként is használta pecsétjén a számára a 
birodalom eszméjét szimbolizáló kétfejű sast. Az ezzel kapcsolatos szándékairól közben 
Bettina Pferschy-Maleczek tette közé tanulmányát.141 

A politikai rendszer átalakulásának hatása alatt a politikai, társadalmi és gazdasági 
„hanyatlás" korszakának tekintett késő-középkor kutatása hosszú időn át kevés figyelmet 
kapott.142 Azzal a felismeréssel azonban, hogy a stagnálással és válsággal egyidejűleg az 
anyagi, kulturális, intellektuális és vallási szükségletek sokoldalú fejlődési folyamata is 
megfigyelhető, s hogy mindezenközben a hagyomány és az újítás nagyjából egyensúly
ban tartotta a mérleg nyelvét, elsősorban a német történetírás érdeklődése a késő XIV., 
illetve a XV. század felé fordult. Azóta már jelentős tanulmányok születtek Luxemburgi 
Zsigmond hosszú uralkodásának számos problémaköréről, a differenciálódás és az indi
vidualizálódás korszakaként mutatva be azt. A bennük közzétett eredményeknek köszön
hető, hogy a jelentőségében mindezidáig oly gyakran félreismert király és császár tudo
mányos igényeket kielégítő életrajza egyáltalán megszülethetett. 

8 Degenhart, Bernhard: Das Wiener Bildnis Kaiser Sigismunds ein Werk Pisanellos. In: Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N. F. 13 (1944), 359-376. o.; Vayer, Lajos: Analecta Iconographica 
Sigismundiana. In: Sborník Národního Múzea v Praze 21 (1967), 285-289. o. 

Kéry, B.: Kaiser Sigismund. Ikonographie. Wien, München, 1972. 
Knauer, Elfriede Regina: Kaiser Sigismund. Eine ikonographische Nachlese. In: Grisebach, Lucius 

und Renger, Konrad (Hrsg.): Festschrift für Otto von Simson zum 65. Geburtstag. Berlin, 1977. 173-196. o. 
Pferschy-Maleczek, Bettina: Der Nimbus des Doppeladlers. Mystik und Allegorie im Siegelbild Kaiser 

Sigmund. In: ZHF 23 (1996), 433-472. o. 
" A későközépkor német historiográfiáját illetően 1. Moraw, Peter und Press, Volker: Probleme der 

Sozial- und Verfassungsgeschichte des heiligen römischen Reiches im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit (13.-18. Jahrhundert). In: ZHF 2 (1975), 95-108. o., vonatkozó rész: 96. skko. 
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MEMORIA RERUM SIGISMUNDI REGIS 

Summary 

The treatises under the comprehensive title „Memoria rerum Sigismundi regis" in the present 
volume of our quarterly examine the campaign and battle cf Nicopolis of 1396 extensively and 
their aim is to contribute to a deeper scientific cognition of the age of Emperor and King Sigis-
mund, a sovereign of indefatigable energies and high erudition of his period. With the exception of 
those having been written specially for the purpose of our commemorative arrangement the above 
studies have been selected from the materials of different scientific conferences of the Sigis-
mund/Nicopolis-anniversary (18-20 September 1996, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hun
gary; 18 October 1996, Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Centre national de la 
recherche scientifique, Conseil régional de Bourgogne, Dijon, France; 27 September 1997, War 
History Institute and Museum, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary). 

The study of Ernő Marosi - A Debt of the History of Arts of the Age of Sigismund. Eberhard 
Windecke's Illustrated Biography of King Sigismund and the Illustrated Chronicles of the Middle 
Ages - analyzes the illustrations in the Windecke-, Thuróczi-, Richenthal- and Tschachtlan-
chronicles and demonstrates the mutual influence of portraits or biographies of sovereigns in the 
Middle Ages. Finally he emphasizes the importance of a Hungarian edition of the Windecke-
manuscript. 

Páí Engeľs study - The First Years of the Ottoman-Hungarian Wars, 1389-1392 - deals with 
the advance of the Ottoman Empire on the Balkan Peninsula. With the help of a chronological ta
ble and a map the author peruses the campaigns and recites the military efforts of the Kingdom of 
Hungary in defense of its southern borders. 

From the essay of János Hóvári - The Battle of Nicopolis. A Landmark in the History of the 
Ottoman Conquest of the Balkan - one can get acquainted with the diplomatic background of Bul
garia's and Serbia's getting into the hands of the Ottomans. The campaign of Nicopolis - apart 
from János Hunyadi's efforts some fifty years later - was the last action in the expectation of suc
cess in order to stop the advance of the Ottomans on the Balkan with military force. 

Bertrand Schnerb's treatise - The participation of the French-Burgundian Contingent in the 
Campaign of Nicopolis - deals with the organization and composition of the knightly body of 
troops what joined to King Sigismund's army, with special respect to the personality of its partici
pants and their fate after the disastrous end of the „voyage de Honguerie". 

The study of Norman Housley - Marshal Boucicaut at Nicopolis - treats the life and activity of 
Marshal Boucicaut, one of the leading military personalities of the French-Burgundian contingent. 
The author follows the career of the Marshal with attention from the beginning to the tragic defeat 
on the basis of a contemporary — and idealizing - biography and stresses that although the classic 
„crusader" mentality had already became empty by that time, yet it was able to mobilize the war
like and war-loving nobility of the West. 

László Veszprémy's survey - The Evaluation of the Campaign of Nicopolis in the Military 
Historiography of the Later Years - directs attention to the fact that the estimation of the oeuvre of 
Emperor and King Sigismund has been radically changed during the seventies and eighties. By 
now he is thought to be one of the most important sovereigns of medieval Hungary - and the main 
reason of the change was just the better knowledge of his anti-Ottoman politics. 

With the analysis of diplomas and records the contribution of Iván Bertényi — The Hinterland 
of the Army of Nicopolis. Hungary from Summer 1396 to Early Spring 1397 - depicts a relatively 
quiescent and peaceful country. The actions-at-law - mostly cases of possessory right -, however, 
prove that the country was conscious of the threat of war and that people had to live together with 
the menace of the Ottoman advance. 
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The first part of the study of József Gerics - The Place of the Diet of 1397 in the History of 
National Assemblies - examines the criteria of the (feudal) diets on the basis of the Roman and 
canonical laws. In the second part, after having defined the proper criteria with the use of the out
comes of the international researches, the author proves that it is just the 1397 Temesvár Diet of 
King Sigismund which can be regarded to be the only regular and properly constituted (feudal) 
diet among the different (national) assemblies of the century. 

By way of introduction the study of Erzsébet Ladányi-Gerics - „Iobagio (Liber Iobagio) - Ig-
nobilis". The Origins of the Militia Portalis and Particular Nobility - analyzes the statute of the 
1397 Diet which secured the right to settle or move for all commoners. Further on the author ex
amines the constitutional meanings of the word „ignobilis" (= commoner) and points out that it 
was this statute which founded the future of particular nobility. At the same time the study proves 
that it is improper to mention militia portalis in Hungary on the basis of the statute of 1397; it was 
only the statute of 1435 which obliged the landowners to equip soldiers by the number of lands 
held in villeinage. 

László Pósán's contribution - King Sigismund and the Teutonic Order - gives an all-round 
survey about the role of the Teutonic order in King Sigismund's imperial politics and shows how 
the sovereign tried to draw the knights into the orbit of the defence against the Ottomans. 

The study of László Veszprémy - King Sigismund - A Military Reformer? The Age of the Use 
of Records in Military Engineering and the Age of Technical Innovations — helps us to know King 
Sigismund better. As a Renaissance man the sovereign' mind was open to any technical innova
tions and novelties of military engineering. This can be easily proven by a number of treatises 
dedicated to or owned by him. By the first decades of the 15th century artillery had became part of 
the Hungarian armed force and the interest what the king had taken in innovations has surely had a 
great deal in the reception of any technical news in Hungary. 

In his essay - The Archives of the Age of Sigismund in the Changing Times - Iván Borsa sur
veys the history of a venture started by László Fejérpataky and followed by Elemér Mályusz, Erik 
Fügedy, Pál Engel and Erzsébet Kállai-Muzsnainé up to the present time. 

The contribution of Jörg K. Hoensch - The Main Points of the Sigismund-Researches after 
1945 - gives a comprehensive historiography of the topic in order to help in drawing a reliable 
portrait of King Sigismund, a true Renaissance sovereign of sparkling plans and repeated failures. 
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MEMORIA RERUM SIGISMUNDI REGIS 

Résumé 

Dans le présent numéro de la Revue d'Histoire Militaire, les essais qui se trouvent sous le titre 
collectif „Mémoire du roi Sigismond" examinent de plusieurs points de vue la campagne militaire 
et la bataille de Nicapolis d'il y a 600 ans, et désirent de contribuer à une connaissance et une 
compréhension plus exactes et plus profondes de la période de cinquante ans de l'histoire 
européenne et hongroise, qui est marquée par le nom du roi et empereur Sigismond, souverain 
énergique, infatigable et cultivé de son époque. Il y a certains essais qui ont été préparés spéciale
ment pour notre numéro commémoratif. Les autres étaient sélectionnés de la matière de différentes 
conférences scientifiques commémoratives de l'anniversaire de Sigismond et de Nicapolis (18-20 
septembre 1996, Université Kossuth Lajos, Debrecen, Hongrie; le 18 octobre 1996, Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Centre national de la recherche scientifique, Conseil 
régional de Bourgogne, Dijon, France; le 27 septembre 1997, Institut et Musée d'Histoire 
Militaire, Université Eötvös Loránd, Budapest, Hongrie). 

Ernő Marosi, dans son essai intitulé „Une dette de l'histoire d'art de l'âge de Sigismond" 
analyse la matière d'illustration de la biographie de Sigismond d'Eberhard Windecke, et les 
illustrations des chroniques de Thuróczi, de Richenthal et de Tschachtlan, et il présente l'influence 
réciproque des portraits et des biographies des souverains du Moyen Age. En même temps, 
l'auteur attire l'attention à l'importance de la publication hongroise du manuscrit de Windecke. 

Pál Engel, dans son étude - Les premières années des guerres turco-hongroises, 1389-1392 -
examine l'avance des Ottomans sur les Balkans de campagne en campagne. Des plans et une table 
chronologique aident également à suivre les événements. L'auteur s'occupe également des efforts 
militaires et diplomatiques du royaume hongrois pour la protection de ses frontières de Sud. 

János Hóvári, dans „La bataille de Nicapolis. Tournant dans l'histoire des conquêtes otto
manes sur les Balkans" nous fait connaître les dessous diplomatiques de l'occupation de Bulgarie 
et de l'État Serbe par les Ottomans. La campagne de Nicapolis - à part les efforts de Hunyadi, 50 
ans plus tard - était la dernière action militaire de la part des Hongrois, menée dans l'espoir du 
succès, qui a essayé d'arrêter l'avance des Ottomans sur les Balkans. 

L'essai de Bertrand Schnerb, intitulé „La participation du contingent franco-burgonde à la 
campagne militaire de Nicapolis" examine l'organisation et la composition du corps de troupes de 
chevalerie, venu pour aider Sigismond et rallié à l'armée du roi et empereur. L'auteur analyse 
également la personnalité et le destin postérieur des participants. 

Ľ essai de Norman Housley, „Le maréchal Boucicaut à Nicapolis" nous présente la vie et 
l'activité du maréchal Boucicaut, qui était l'un des chefs militaires les plus importants du 
contingent franco-burgonde. L'auteur suit la carrière du maréchal, à partir des débuts jusqu'à la fin 
tragique, sur la base d'une biographie (idéalisée) de l'époque. L'auteur montre également qu'à 
cette époque-là, „l'esprit des croisés" classique a déjà perdu sa signification originale, mais il était 
quand même capable de mobiliser la noblesse prête au service militaire de l'Ouest. 

László Veszprémy, dans „L'évaluation de la campagne de Nicapolis dans l'historiographie 
militaire des dernières années" attire l'attention au tournant qui s'est passé jusqu'aux années 70 et 
80. Aux années 70-80, l'évaluation de l'oeuvre du roi-empereur Sigismond a changé. Il est devenu 
évident que Sigismond était l'un de nos rois les plus importants du Moyen Age. L'une des raisons 
du changement de son appréciation est la connaissance plus précise de sa politique menée contre 
les Ottomans. 

Iván Bertényi dans son essai intitulé „L'arrière-pays de l'armée de Nicapolis. - La Hongrie de 
l'été de 1396 jusqu'au début du printemps de 1397" nous donne l'image d'un pays relativement 
calme et paisible. Dans son étude il examine des chartes de l'époque. Mais ce sont surtout des 
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actes de droit de propriété qui marquent que le pays voyait clairement le danger de la guerre et que 
les gens ont appris à vivre leur vie quotidienne avec la menace ottomane. 

József Gerics, dans „La place de la diète de 1397 dans l'histoire des diètes" s'occupe d'abord 
de la définition exacte des diètes, à !a base du droit romain et canonique. Puis, il prouve, à la base 
des critères constatés selon les résultats des recherches internationales que parmi les réunions 
différentes du siècle c'est jutement la diète de Sigismond en 1397 à Temesvár dont nous pouvons 
dire qu'elle était à l'époque la seule diète régulière de tous les points de vue. 

Erzsébet Ladányi-Gerics, dans „»Iobagio (liber iobagio) - ignobilis.« Les origines de Militia 
Portalis et de la noblesse particulariste" analyse d'abord la loi de la diète de 1397 qui assure pour 
tous les ignobilis le droit du libre déplacement. Puis, elle examine les significations de droit public 
du mot ignobilis, et elle prouve que c'était cette loi qui a consolidé le futur de la noblesse 
particulariste. En même temps, l'étude prouve qu'à la base de la loi de 1397 nous ne pouvons pas 
encore parler de Militia Portalis en Hongrie. C'était seulement la loi de 1435 qui a obligé les 
seigneurs fonciers à donner un nombre de soldats après un certain nombre de tenure de serf. 

László Pósán, dans son essai intitulé „Sigismond et l'Ordre de Chevalerie Teutonique" 
examine l'apparition de l'Ordre de Chevalerie Teutonique dans la politique impériale de Sigis
mond. Comment Sigismond a-t-il essayé d'utiliser l'Ordre Teutonique dans la défense contre les 
Ottomans ? 

L'étude de László Veszprémy, intitulée „Sigismond, un réformateur militaire ? L'âge de l'usage 
de l'écriture dans la technique militaire et la période des innovations techniques" aide à mieux 
connaître la personnalité du roi Sigismond. Sigismond s'intéressait intensivement aux sujets et aux 
manuscrits techniques et techniques militaires - comme vrai souverain et esprit „renaissance", il 
était ouvert à toutes sortes d'innovations. Le grand nombre des textes sur ces sujets qui sont en 
rapport avec le roi, ou qui lui ont été dédiés prouvent son intérêt. Aux premières décennies du XVe 

siècle, convenablement au développement européen, l'artillerie faisait déjà partie de la force armée 
hongroise. L'intérêt de Sigismond jouait un rôle incontestable dans ce fait. 

Dans „La collection de chartes de l'âge de Sigismond et les changements des temps", Iván 
Borsa suit le destin d'une entreprise, commencée en 1889 par László Fejerpataky, continuée par 
Elemér Mályusz, Erik Fügedi, Pál Engel et Erzsébet Kállai-Muzsnai, et qui fonctionne de nos 
jours également, dans des conditions changées. 

Jörg K. Hoensch, dans son étude intitulée „Les points principaux des recherches de Sigismond 
après 1945" nous donne une ample historiographie des 50 dernières années sur les recherches de 
Sigismond. Avec son essai il contribue à dessiner un portrait plus précis d'un vrai souverain 
renaissance: un souverain plein de projets grandioses, qui devait quand même souvent subir des 
échecs au cours de sa carrière. 
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MEMORIA RERUM SIGISMUNDI REGIS 

Resümee 

In dieser Ausgabe der „Hadtörténelmi Közlemények" wird der vor 600 Jahren stattgefundene 
Feldzug gegen Nikopol von den unter dem Titel „König Sigismunds Gedächtnis" zusammen-
gefassten Schreiben vielseitig und in einem großen Rahmen untersucht. Diese Schreiben tragen 
viel zum besseren und tieferen Verständnis der 50 Jahre der europäischen und der ungarischen 
Geschichte bei, die vom unermüdlichen und gebildeten König und Kaiser Sigismund geprägt 
wurden. Die Beiträge, ausgenommen die extra für diese Ausgabe geschriebenen, haben wir aus 
den Beiträgen der Sigismund Konferenzen vom 18-20. September 1996 in Debrecen (Universität 
Lajos Kossuth, Philosophische Fakultät), vom 18. Oktober 1996 in Dijon (Académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Dijon, Centre national de la recherche scientifique, Conseil régional de 
Bourgogne), und vom 27. September 1997 in Budapest (Militärgeschichtliches Institut und 
Museum, Universität Eötvös Loránd) ausgewählt. 

Ernő Marosi stellt uns in seinem Schreiben „Eine Schuld der Kunstgeschichte der Sigismund-
Zeit. Eberhard Windeckes illustrierte Sigismund-Biographie und die mittelalterlichen 
Bilderchroniken" mit Hilfe der Analyse des Illustrationsmaterials von Eberhard Windeckes 
Sigismund-Biographie, der Thuróczi-, Richtenthal- und der Tschachtlan-Chroniken die Wirkung 
der mittelalterlichen Herrscher-Porträts und Herrscher-Biographien aufeinander vor. Gleichzeitig 
macht er uns auf die Wichtigkeit der ungarischen Ausgaben des Windecke-Manukripts 
aufmerksam. 

Pál Engel untersucht in seiner Studie „Die ersten Jahre der türkisch-ungarischen Kriege, 1389-
1392" mit Hilfe der Planskizze und der im Anhang abgedruckten Chronologie den türkischen 
Vormarsch auf dem Balkan von Feldzug zu Feldzug, und die militärisch-dipomatischen 
Anstrengungen die das Königreichs Ungarn zum Schutz seiner südlichen Grenzen unternehmen 
mußte. 

János Hóvári teilt uns in seinem Schreiben „Die nikopoler Schlacht. Ein Wendepunkt in der 
Geschichte der osmanischen Eroberungen auf dem Balkan" die diplomatischen Hintergründe der 
Übernahme der bulgarischen Kaisertums und des serbischen Staates durch die Osmanen mit. Der 
nikopoler Feldzug war von ungarischer Seite die letzte Aktion - ausgenommen Hunyadis 
Versuche 50 Jahre später - die mit militärischer Hilfe die Ausbreitung der Türken mit Hoffnung 
(und Aussicht) auf den Sieg vereiteln wollte. 

Bertrand Schnerb untersucht in seiner Studie „Die Teilnahme des französisch-burgundischen 
Kontingents an dem nikopoler Feldzug" die Organisation und die Zusammensetzung des zu 
Sigismunds Hilfe zur königlichen und zur kaiserlichen Armee gekommenen Rittertrupps, mit 
besonderer Rücksicht auf die Person und Schiksal der Teilnehmer. 

Norman Housley stellt uns in seinem Schreiben „Marschall Boucicaut bei Nikopol" das Leben 
eines der führenden Persönlichkeiten des von Schnerb analysierten französisch-burgundischen 
Rittertrupps bis zur verlorenen Schlacht vor. Housley betont ganz besonders, daß, obwohl zu 
diesem Zeitpunkt die Ideologie der Kreuzritter ihren Inhalt schon verloren hat, sie dennoch in der 
Lage war den westlichen Adel im Soldatendienst in eine ideelle Einheit zusammenzufassen. 

László Veszprémy lenkt unsere Aufmerksamkeit in „Die Bewertung des nikopoler Feldzugs in 
der neueren Kriegsgeschichtsschreibung" auf den Wandel den die Bewertung des Lebenswerks 
König/Kaiser Sigismunds in den 70er-80er Jahren erfahren hat. Heute können wir einen unserer 
bedeutendsten mittelalterlichen Herrscher in der Person von Sigismund ehren, und die Ursache 
seiner Umbewertung ist, wie wir erfahren, vor allem das bessere Kennenlernen seiner 
türkenfeindlichen Politik. 
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Iván Bertényi beschreibt in seiner Arbeit „Das Hinterland der unter Nikopol gezogenen Armee. 
Ungarn vom Sommer 1396 bis zum Frühjahr 1397", die auf der Untersuchung der Archive beruht, 
ein verhältnismäßig ruhiges Ungarn. Die, vor allem grundrechtlichen, Streitfragen aber zeigen, daß 
die Menschen über die Gefahr des Krieges gewußt haben, daß sich die türkische Bedrohung in den 
Alltag des Staats „eingebaut" hat. 

József Gerics beweist uns in seiner Studie „Der Platz des 1397er Landtags in der Geschichte 
der Landtage" mit Hilfe verschiedener rechtlichen Untersuchungen und Ergebnissen 
internationaler Forschungen, daß der 1397er Landtag Sigismunds der einzige in jeder Hinsicht den 
Regelungen entsprechende Landtag unter den vielen verschiedenen Versammmlungen des 
Jahrhunderts war. 

Erzsébet Ladányi-Gerics untersucht in ihrer Arbeit „»Iobagio (liber iobagio) - ignobilis.« Die 
Militia Portalis und der Ursprung des partikulären Adels" zuerst das 1397 erlassene Gesetz, das 
jedem lobago freies Umzugsrecht gibt. Nachher untersucht sie die Bedeutung des Wortes Ignobilis 
im rechtlichen Sinn, und weist darauf hin, daß dieses Gesetz die Zukunft des partikulären Adels 
begründet hat. Gleichzeitig beweist die Studie, daß man in Ungarn nach dem 1397er Gesetz noch 
nicht von Militia Portalis sprechen kann, denn dieser ist erst nach dem 1435er Gesetz wirklich 
entstanden. 

László Fosán untersucht in seiner Studie „Sigismund und der Deutsche Ritterorden" wie der 
Deutsche Ritterorden in der Reichspolitik Sigismunds erschienen ist, und wie dieser versucht hat 
den Orden in den Kampf gegen die Türken mit einzubeziehen. 

László Veszprémy hilft uns mit „Sigismund der Militärreformer? Die Zeit der kriegs
technischen Schriftlichkeit und der technischen Neuerungen" Sigismunds Persönlichkeit besser 
kennenzulernen. Sein großes Intsresse an technischen-kriegstechnischen Manuskripten und 
Neuerungen läßt den Geist der Renaissance erscheinen. Zum 15. Jahrhundert ist die Artillerie zum 
Teil der ungarischen Armee geworden. In dieser Entwicklung hatte Sigismund eine unabstreitbare 
Rolle. 

Iván Borsa verfolgt in „Das Archiv der Sigismundzeit und der Wandel der Zeiten" das 
Schiksal der unter diesem Titel durch László Fejérpataky in 1889 gestarteten Unternehmung, die 
dank dem Einsatz von Elemér Mályusz, Erik Fügedi, Pál Engel und Erzsébet Kállai-Muzsnai unter 
den veränderten Zuständen bis heute existiert. 

Jörg K. Hoensch trägt mit seiner Historiographie „Die Schwerpunkte der Sigismund-
Forschung nach 1945" über die letzten 50 Jahre der Sigismund-Forschung sehr viel zum besseren 
Kennenlernen dieses Herrschers voller guten Ideen, aber auch vieler Niederlagen, bei. 
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МЕМ0К1А ЯЕКУМ ЗКНЗМШЭ! ЯЕ015 

Резюме 

В этом номере журнала „Нао!юг1ёпе1гш Ког1етёпуек" под вышеприведенным обобщающим латин
ским названием (что в переводе значит: „В память короля Сигизмунда") опубликованы статьи, которые 
многосторонне и широко анализируют Никапольскую кампанию и битву, имевшую место 600 лет тому 
назад, авторы статей ставят своей целью существекнно содействовать более глубокому и реальному 
освещению того пятидесятилетнего периода венгерской истории, который был связан с именем короля 
и кайзера Сигизмунда (Жигмонда), располагавшего широким, отвечающим духу времени образова
нием и неутомимо трудившегося на благо родины. Материалы, за исключением тех, которые были на
писаны исключительно для этой мемориальной подборки, были выбраны из материалов конференций, 
организованных по теме короля Сигизмунда, проведенных Филологическим Факультетом и Историчес
ким Институтом Университета имени Лайоша Кошшута 18-20 сентября 1996 года в Дебрецене, 
Дижонской Академией Наук и Искусства, французским Национальным Научно-Исследовательским 
Центром и Бургундским Территориальным Советом 18 октября 1996 года в г. Дижоне, а также Военно-
Историческим Институтом и Музеем и Университетом Лоранда Этвеш (Факультет Средневековья и 
Ранней Новейшей Венгерской Истории), имевшей место в Будапеште 27 сентября 1997 года. 

Эрнё Мароши в своей статье под названием „Один долг перед истории искусства эпохи Сигизмун
да" дает анализ биографии короля Сигизмунда, написанной Эберхардом Виндекке, а также иллюстра
ционного материала хроники Туроци, Рихенталя и Тшахтлана, показывает портреты средневековых 
правителей, взаимовоздействие друг на друга их биографий и одновременно обращает внимание на 
важность венгерских изданий рукописи Виндекке. 

Пал Энгель в своей статье под названием „Первые годы турецко-венгерских войн, 1389-1392" с 
помощью географической карты и хронологии, приводимой в приложениях, анализирует от одного 
военного похода к другому продвижение турок на Балканах и рассматривает те военно-дипло
матические усилия, к которым вынуждено было прибегнуть венгерское королевство в целях защиты 
своих южных границ. 

Янош Ховари: „Никапольская битва. Поворот в истории османских завоеваний на Балканах". Из 
статьи мы сможем познакомиться с дипломатическим фоном завоевания турками болгарских коро
левств и сербского государства. Никапольский поход, с венгерской стороны, - за исключением по
пытки Хуньади, проведенной 50 годами позже, - был последней такой акцией, которая военными 
силами, в надежде на успех, старалась воспрепятствовать завоеваниям турок на Балканах. 

Бертран Шнерб: „Участие французского-бургундского контингента в Никапольском походе". В 
статье рассматривается организация и состав рыцарского корпуса, присоединившегося к королевско-
кайзеровской армии в целях оказания помощи королю Сигизмунду. Автор уделяет особое внимание 
описанию личностей и судеб участников битвы. 

Норман Хаусли: „Маршал Бусико у Никаполя". Статья о маршале с таким названием была опубли
кована еще при жизни маршала. На основании биографии военачальника, написанной с явно идеали
зирующим намерением, автор статьи показывает одного из ведущих военных полководцев французско-
бургундского корпуса, его боевые действия вплоть до поражения в битве, особенно подчеркивая тот 
факт, что вопреки тому что классический дух крестовых походов уже утратил свое содержание, этот 
поход был все же пригодным для того, чтобы объединить в одном идейном единстве западное воинст
вующее дворянство. 

Ласло Веспреми: „Оценка никапольского похода в новейшей военной историографии". В своем 
военно-историческом обзоре автор статьи обращает внимание на тот поворот, в результате которого в 
70-80-ых годах прошлого столетия изменилась оценка жизненного пути и деятельности короля-
императора Сигизмунда, благодаря чему в настоящее время мы чтем в лице его одного из самых 
выдающихся средневековых правителей. И одна из причин такого изменения оценки деятельности 
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короля Сигизмунда, как выясняется, заключается в более лучшем ознакомлении именно с политикой 
короля Сигизмунда, направленной против турецкого владычества. 

Иван Бертеньи: „Тыл армии, выступившей под Никаполем. Венгрия в период с лета 1396 до весны 
1397 года". Исследователь, анализируя материал официальных архивных документов, рисует нам 
картину относительно спокойной и мирной страны, однако главным образом юридические акты права 
владения указывают на то, что эта страна сознавала опасность войны, угроза турецкого нападения как 
бы „встраивается" в повседневную жизнь страны. 

Йожеф Герич: „Место государственного собрания 1397 года в истории государственнх собраний 
Венгрии". В своей статье автор прежде всего рассматривает правовое (с точки зрения римского права) 
и военно-правовое определение сословных собраний, затем после обзора результатов международных 
исследований доказывает, что из всех различного характера сословных собраний именно государ
ственное собрание, проведенное королем Сигизмундом в Темешваре в 1397 году, было единственным 
правильно проведенным со всех точек зрения сословным государственным собранием. 

Эржебет Ладаньи-Герич: „»1оЬа§ю (НЬег \оЬщ\о) - 1§поЫНз.« Происхождение земельного воинства 
и партикулярного дворянства". В своей статье автор анализирует прежде всего закон государственного 
собрания 1397 года, который обеспечивает для каждого крестьянина (холопа, человека незнатного 
происхождения) право свободного переезда на другое место жительства. Затем автор исследует 
юридические значение слова 1§поЪШ5 и указывает на то, что этот закон 1397 года обосновал будущее 
партикулярного дворянства. Одновременно статья подтверждает и то, что на основании закона от 1397 
года еще невозможно говорить о поземельном воинстве в Венгрии, ибо только закон от 1435 года 
обязал землевладельцев на выставление определенного военного контингента согласно определенному 
числу земельных участков с крепостными крестьянами. 

Ласло Пошан: „Сигизмунд и Тевтонский Орден". В своей работе автор рассматривает вопрос о 
том, как проявился Тевтонский Орден в имперской политике короля Сигизмунда, и как пытался 
Сигизмунд привлечь Тевтонский орден в разветвленную систему задач обороны от турок. 

Ласло Веспреми: „Сигизмунд, военный реформатор? Эпоха военно-технической письменности и 
технического новаторства". Обобщающая работа исследователя способствует более лучшему ознако
млению с личностью короля Сигизмунда. В интересе, проявлявшемся королем к техническим и воен
но-техническим темам и рукописям, можно распознать дух ренессанса, восприимчивый к техническим 
новшествам. Это доказывают также и (военно)-технические трактаты, с которыми связано имя короля 
или которые были просто посвящены Сигизмунду. В первые десятилетия XV столетия артиллерия, 
шагавшая в ногу с европейским развитием, стала частью венгерских вооруженных сил. В этом несо
мненно, сыграл существенную роль интерес короля Сигизмунда к технике, что оказывало благоприят
ное воздействие на принятие у него на родине как гражданской, так и военной техники. 

Иван Борша: „Документальный архив эпохи короля Сигизмунда и изменение времени". В своей 
статье автор прослеживает судьбу историографического труда возникшего по инициативе и начатого 
Ласло Фейерпатаки в 1889 году, а затем продолженного в работах Элемера Маюса, Эрика Фюгеди, 
Пала Энгеля, Эржебет Каллаи-Мужнаи. Эта работа в изменяющихся условиях времени продолжается 
по сей день. 

Йорг К. Хоенш: „Основные вехи исследования эпохи короля Сигизмунда после 1945 
года". Историографический анализ исследования эпохи короля Сигизмунда своей 
фундаментальностью способствовал созданию реального портрета властителя, который 
нередко блистал крупномасштабными планами, которые однако зачастую были обречены на 
неудачу. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

URBÁN ALADÁR 

MÉSZÁROS LÁZÁR SEREGVEZÉRI JELENTÉSEI 
A BÁCSKAI TÁBORBÓL 

1848. augusztus 27 - szeptember 28. 

Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848 nyarán két alkalommal járt a szerb felkelés 
miatt kialakított délvidéki táborokban. Első ízben augusztus 7-14. között tett szemleutat, 
amelyet az ellenzék úgy tekintett - nem alaptanul -, mint az újoncozási törvény esedékes 
vitájának késleltetését. Visszatérve, augusztus 16-án - a törvény vitájának kezdetén - be
számolt a képviselőházban tapasztalatairól, amelyeket Torontál és Bács megye katonai 
táborait bejárva szerzett. Jelentésében külön szólt a sorkatonaságról, a nemzetőrségről és 
a honvédekről, hangvétele optimista volt. Az elmúlt napok kisebb sikereiről beszámolva 
jónak ítélte a magyar sereg esélyeit és így fogalmazott: „Ha tehát nem csalódom, bizo
nyára nem sokára valami jót fogunk hallani."1 A homályos nyilatkozat a képviselőknek 
azt jelentette, hogy rövidesen várható a döntő támadás a megerősített szenttamási szerb 
tábor ellen. Arra augusztus 19-én került sor - és nem járt eredménnyel. A közvélemény 
ingerülten fogadta a hírt, mivel ez már a második sikertelen próbálkozás volt, jóllehet a 
hadvezetés a július 14-i támadást csak nagyobb erőkkel végrehajtott felderítésnek minősí
tette. Az újabb kudarc által kiváltott felháborodás magyarázza, hogy augusztus 21-én a 
képviselőház ülésén Perczel Mór árulással vádolta a hadvezetést. Az ülésre megérkezett 
a verbászi tábor királyi biztosa, Szentkirályi Mór is. Cáfolta, hogy adatai volnának a ve
zetés áruló magatartásáról, de ha lennének is - tette hozzá -annak tisztázása nem a ház 
nyilvános ülése elé való. Őt a kormány küldte ki, de miniszterelnöknek nem tudott még 
részletes jelentést tenni. így az interpellációval - érvelt Szentkirályi - legalább 24 órát 
kellene várni. Mészáros Perczel vádjára úgy reagált, hogy az őt is érinti, míg Batthyány 
az ügyet a kormány elleni bizalmatlanságnak nyilvánította. A helyzetet az oldotta fel, 
hogy a képviselők Batthyány fellépésére bizalmukat nyilvánították a kormány iránt, s így 
lehetővé vált, hogy Perczeit utasítsák, ismertesse meg a végrehajtó hatalommal vádjainak 
bizonyítékát.2 

A miniszterelnök és a hadügyminiszter tiltakozásával és határozott fellépésével első
sorban nem a bácskai sereg főparancsnokát kívánta megvédeni. El akarták kerülni azt, 
hogy a hadvezetés általános, nyilvános és országgyűlési elmarasztalásával elkedvetlenít
sék a tisztikart, amelynek soraiban kétségtelenül létezett bizonytalanság és megosztott
ság. Szentkirályi említett, a részletes beszámoló elől kitérő felszólalásában - amikor azo
kat védelmezve, „kik oda lent hasznos szolgálatot tesznek a hazának" úgy nyilatkozott, 
hogy „odalenn tenni kell valamit, az bizonyos, a dolgok úgy, a mint vannak, nem marad-

1 Közlöny, 1848. aug. 18. (70) 340. o. 
2 Közlöny, 1848. aug. 23.(75) 373. o. 
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hatnak" - érzékeltette, hogy nincs minden rendben. Rögtön hozzátette: ez alatt nem az 
árulást érti, hanem azt, hogy „már heteken át halasztatik oly háború, melyet kezdetben 
rövid idő alatt el lehetett volna fojtani."3 A fogalmazás tehát mégis a hadvezetést marasz
talta el. Ez már másnap világossá vált, amikor a táborba azonnal visszatérő királyi biztos 
Bajáról azt jelentette a miniszterelnöknek, hogy Bechtold vezérőrnagy, a Verbász köz
ponttal működő magyar sereg főparancsnoka minden tekintélyét elvesztette (ti. a kudarc 
után), s a sorkatonaság tisztjei magyar parancsnokot kívánnak. Sokan árulásról beszél
nek, „mindenki vastag tudatlanságról". Ha a minisztérium a sereget - és ezáltal a hazát -
meg akarja menteni, folytatódik Szentkirályi levele, úgy a hadügyminiszter azonnal jöj
jön a táborba és vegye át a főparancsnokságot. „Ha - fejeződik be a levél - három négy 
nap alatt le nem jön, én mindent veszettnek tartok és magam is vissza utazom."4 

Batthyány már Szentkirályi kíséretében a déli táborba küldte Ivánka Imre századost, 
nemzetőrségi titkárát, hogy tájékozódjék a helyzetről.5 Mielőtt Ivánka visszatért volna, a 
minisztertanács augusztus 25-én döntött: Mészáros másnap a bácskai táborba utazik, 
hogy „ott nagyhatású jelenlétével, s befolyásával a sikert biztosítsa."6 Másnap Mészáros 
jelenlétében számolt be a táborból visszatért Ivánka a minisztertanácsnak - mint Széche
nyi feljegyezte - „a csapatok vigasztalan állapotáról."7 Ezt követően Mészáros még 
szeptember 26-án éjszaka gőzhajóval Bajáig utazott és 27-én megérkezett a verbászi tá
borba, ahonnan megküldte a miniszterelnöknek első jelentését.8 

A hadügyminiszternek ez a közel öthetes kiküldetése egyaránt fontos a szabadságharc 
katonai (elő)története, valamint Mészáros Lázár politikai megítélése miatt. Katonailag er
re az időre esik a déli tábor fővezér-válsága, Mészárosnak az országgyűlés által is elvárt 
vezérkedése és a Szenttamás elleni harmadik sikertelen támadás. Mészáros életútja és a 
közvéleménynek sugallt politikai megítélése szempontjából egyaránt tanulságosak ezek a 
levelek. A Hadügyminiszter már az újoncozási törvényjavaslattal, augusztus 21-én pedig 
azzal, hogy Perczel vádjával szemben nyilatkozatában azonosult a hadvezetéssel, erősen 
kompromittálta magát a baloldal előtt. A táborból érkező első levelében kérdésessé tette 
Ivánkának a minisztertanácson elhangzott jelentését, s egymást követő leveleiben dicsér
te az időközben lemondott Bechtold főparancsnok szaktudását és jószándékát.9 Tovább 
rontotta Mészáros megítélését, hogy bár kezdetben védelmezte a tisztikart Ivánka vádjai
val szemben, később egyre határozottabban számolt be a sorezredi tisztek között tapasz
talható bizonytalanságról, megosztottságról. (Ez akkor került előtérbe, amikor - a ren
delkezésre álló erők elégtelensége mellett - az hivatkozási alap volt a támadás 
elhalasztására.) Nehezítette Mészáros helyzetét, hogy a bácskai tábor királyi biztosa a 

3 Közlöny, 1848. aug. 23.(75) 373. o. 
4 Miniszterelnök elnöki iratok (Mein.) 1848:565. Szentkirályi aug. 24-én lemondott, helyére aug. 26-án 

Beöthy Ödönt nevezték ki. L. a Közlöny aug. 31-i számát. 
Ivánka Imre: Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben. Budapest, 1881. 10-12. o. 
Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. (Szerk. és bev.: F. Kiss Erzsébet) Budapest, 1989. 

64.0. 
7 Széchenyi István: Napló. (S. a. r.: Oltványi Ambrus) Budapest, 1978. 1317. o. 
8 Mészáros Lázár megérkezéséről és tapasztalatairól, a táborban tartózkodása idején történtekről részlete

sen szól (a kiadó által erősen cenzúrázott) emlékezéseiben. L.: Mészáros Lázár Emlékiratai. (S. a. r.: Szokoly 
Viktor) Pest, 1867.1. (a továbbiakban: Emlékiratok) 122-129., 148-164. o. 

9 Az Emlékiratokban Mészáros óvatosabban fogalmaz: I. 114., 122., 189. o. 
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radikális Beöthy Ödön lett, akit Kossuth javaslatára az országgyűlés szeptember 4-én 
teljhatalommal ruházott fel;10 a királyi biztos ugyancsak kritikusan szemlélte az óvatos 
hadügyminiszter tevékenységét. Mindezt betetőzte az, hogy az augusztus 27-én Bécsbe 
utazott Batthyányi Szemere Bertalan nem csak a honvédség és nemzetőrség ügyeiben 
helyettesítette, hanem kormányszinten - a minisztertanács határozatainak megfelelően -
ő foglalkozott a hadügyekkel is, azaz gyakorlatilag helyettes hadügyminiszterként tevé
kenykedett. A két miniszter között korábban is hiányzott a személyes rokonszenv, most 
pedig Mészárost ingerelte Szemere határozott, azonnali eredményeket sürgető hangneme. 
Ez magyarázza azt, hogy amíg Mészáros következetesen Batthyánynak címezte jelenté
seit, -jóllehet legkésőbb szeptember l-jén értesülhetett a miniszterelnök bécsi útjáról és 
visszatérésének bizonytalan időpontjáról - Szemere szeptember 5-én kelt levelére adott 
válaszával kivételt tett. Ezt a szeptember 8-án kelt választ a „ministerium elnökségének" 
címezte, ezzel juttatva kifejezésre, hogy a Batthyány távollétében intézkedőknek szól a 
levél. Befejező soraiban szóvá tette a vele szemben mutatkozó bizalmatlanságot, hangsú
lyozva: ő mindig kinyilvánította véleményét, s „ha ezen meggyőződésem nem illik be a 
kormányhoz - folytatta - tessék velem parancsolni másképp". Ingerültségét nem leplez
ve, a levélzáró udvarias formulát is lehagyva, így fejezte be a választ: „Isten éltesse a 
Ministeriumot!" 

Felmerül a kérdés: ha Mészáros aggályai, fenntartásai, a délvidéki hadmüveletek sike
re érdekében békekötést sürgető nyilatkozatai csak minisztertanács tagjai előtt voltak is
mertek (hiszen a levelek érkezésükkor nem is kerültek a szokott módon levéltárba), mi
ként történhetett, hogy a közvélemény értesült a hadügyminiszter óvatoskodó, a rendkí
vüli helyzethez nem illő magatartásáról? Eltekintve a baloldal lapjától, a Marczius Ti
zenötödikétől és a radikális Madarász-fivérek által szerkesztett Nép-elem támadásaitól, a 
kritikai hangvétel kialakulásában fontos szerepe volt a hivatalos információkkal rendel
kező Kossuth Lajosnak, aki szeptember 9-én, katonai eredményeket várva Mészárostól, 
így írt róla Csány Lászlónak: „csak azután sikere volna, de slendriánja vészbe döntötte a 
hazát, aluszékonysága nem fogja megmenteni"." Ez a vélemény azután - ha mérsékel
tebb formában is - a Kossuth Hírlapja hasábjain is hangot kapott. így a lap szeptember 
16-i vezércikkében, amelyben Batthyány új kormányának megalapítását siettette, lelke
sedést sürgetett, mert csak az mentheti meg a hazát. Majd így folytatta: „A formákhoz 
makacs ragaszkodás (hadügyministerünk e nagy hibája) a hazát sírba dönti..." Szeptem
ber 19-én pedig, amikor a közvélemény már valóban türelmetlenül várta a Szenttamás 
elleni döntő támadást, a hírlap így írt: „A vén asszonyos tevékenytelenség ... nem kevés
bé káros a házra, mint az árulás."12 

Ezek kétségtelenül kemény szavak voltak. Az adott politikai helyzetben és abban a 
reményben, hogy az előnyomuló horvát erők felett aratott győzelem erőátcsoportosítást 
tesz lehetővé, indokoltnak is tűnhettek. Ugyanakkor Mészárosnak az alább közlendő le-

Az országgyűlés határozatát 1.: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (Szerk.: Beér János) Bu
dapest, 1954. 214. o. Kossuth Beöthy küldetéséről: Kossuth Lajos Összes Munkái (KLÖM) XII. (S. a. r.: 
Sinkovics István) Budapest, 1957. 878. o. 

11 KLÖM XII. 900. o. 
" Kossuth értetlen és ellenséges magatartásában odáig ment - írja hitelesnek tartott fultanúkra hivatkozva 

Mészáros -hogy állítólag nyilvánosság előtt kijelentette: „Nincs senki, ki agyonlője Mészárost?" Emlékiratok 
I. 190. o. 
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velekből kicsendülő aggodalma és felelősségtudata, hogy nincs elég embere (a betegek 
nagy száma lerontja a számszerűen kimutatott létszámot), hogy magát legfeljebb jó lo
vasvezérnek tartja és ismételten javaslatot tesz új fővezérekre (amelyek egyébként irreá
lisak), hogy nem kíván támadni a fenyegető kudarc árnyékában, ugyancsak érthető.13 

Mészáros magatartásának másik összetevője, hogy meg kívánt maradni a maga értel
mezése szerinti legalitás terén. Ezért nyugtalansága a fővárosból érkező hírek miatt, ezért 
kifakadása „a hevesek, a túlbuzgók és a szájhősök" és mindazok ellen, akik lelkesedé
sükben mellőzni akarták a katonai tapasztalatokat. így érthető, hogy Melczer ezredes, 
hadügyi államtitkár lemondásának hírére felajánlotta saját lemondását. A törvényesség
hez való ragaszkodása oly határozott volt, hogy amikor Batthyány felszólította tárcájának 
megtartására (mivel a táborban tartózkodó Mészáros szeptember 10-11-én nem mondott 
le a kormány tagjaival együtt), szeptember 15-én kelt igenlő válasza mellett ezt az igé
nyét erősen hangsúlyozta. Szíves együttműködési készségéről nyilatkozva kikötötte: 
„semmi erőszakos rendszabályhoz járulni nem akarok, minden a fennálló törvényekhez 
nem illeszthető lépések tételétől felmenteni kérem magamat", s azt is kijelentette, hogy a 
seregben semmiféle változásokat, vagy kinevezéseket nem vállal, amelyek nem egyeznek 
a király által jóváhagyott gyakorlattal. (Igaz, a formák tiszteletének másik oldala, hogy 
Mészáros a Honvédelmi Bizottmány idején október második felében mint a király kine
vezett hadügyminisztere írt alá katonatiszti kinevezéseket.)14 

Batthyány újbóli kormányalakítási megbízása, s annak Mészáros általi méltánylása 
után a helyzet és a levelek hangneme megváltozott. A hadügyminiszter bízott a minisz
terelnökben, a meg-megújuló sürgetések ellenére sem érezte szükségesnek az ellenszegü
lést. Szeptember 16-án már közölte elhatározását: két nap múlva megindul a támadás. 
Mészáros emlékirataiból tudjuk, hogy másnap megjött a három hónapja várt eső és a 
negyvennyolc órás esőzés a felázott talajon lehetetlenné tette a kitűzött támadást. Erről 
szóló jelentésében részletesen indokolta, hogy miért nem tud az ostrom után akkora se
gítséget nyújtani a fehérvári tábornak, mint aminőt Batthyány elvárna. (A verbászi tábor 
nem kapott meg minden tervezett segítséget: sem a gránátosok, sem a borsodi önkéntesek 
nem érkeztek meg, s a Hunyadi-csapatot út közben fordították vissza a dunaföldvári átke
lőhely védelmére.) Ismeretes, hogy a szeptember 21-én végrehajtott, gondosan előkészí
tett Szenttamás elleni támadás ismét sikertelen volt. Szeptember 22-én a hadügyminiszter 
nagy jelentésben összegezte a történteket, a kudarc okait, nem kereste a személyes felelő
söket (ami a szolgálattól rövidesen visszalépő Kolowrat ezredes esetében ugyan nem lett 
volna alaptalan) és beszámolt a vereséget követő helyzetről: védelemre kell berendez
kedni, de ennek ellenére csak egy zászlóaljat tud a dunántúli sereg segítségére küldeni. 
Mészáros már szeptember 21-i, azonnal továbbított rövid jelentésében kérte a miniszter
elnököt, rendelkezzék felőle, hogy hol hajthat jelenlétével több hasznot. Batthyány szep
tember 26-án rendelte fel a táborból a hadügyminisztert, aki 28-án - itt közölt utolsó le
velében - jelentette, hogy megkapta az utasítást és haladéktalanul indul Pestre. A 

Ezekre a napokra emlékezve Mészáros azt írja, hogy egyrészt a hadi ügyekbe beleszólni nem engedett, 
másrészt, mivel az ostromra a megfelelő eszközei nem állottak rendelkezésre, s „elhamarkodni nem akartam a 
dolgot, s azért sürgető ostromra késztetésemre visszahívatásom kérésével feleltem, de azért készületeimet 
folytattam". Emlékiratok I. 148., 150-151. o. 

14 Mészáros említi, hogy okt. 17-i kelettel Olmützből királyi kinevező okiratokat kapott, amelyek - mint 
írja - „tán törvénytelen megmaradásomat törvényessé tevék". Emlékiratok I. 256. o. 
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fővárosba érkezve Mészáros október l-jén beszámolt az országgyűlésen a történtekről és 
tapasztalatairól.15 Mint emlékezéseiben írja, nagy meglepetésére lelkesen fogadták meg
jelenését a képviselők. Igaz, ez a kritikus Kossuth és Perczel Mór távollétében történt. 

A jelentéseket átolvasva, azok így egymás mellett kétségtelenül szemléletes képet 
nyújtanak a bácskai tábor erőviszonyairól, hangulatáról, a változó hadműveleti tervekről. 
Egyben érzékeltetik azt, hogy Mészáros miként igyekezett megvédeni politikai szuvereni
tását és általában a hadvezetést a szerinte káros civil beavatkozástól, a politikai megfon
tolások indokolatlan túlsúlyától. Emlékiratait az itt közölt levelek ismeretében forgatva 
megállapíthatjuk, hogy jóllehet azokat emlékezetből írta, mivel feljegyzéseit több rész
letben elveszítette, sok mindenre igen jól visszaemlékezett. 

A közölt dokumentumok az Országos Levéltárban, az 1848/49. évi minisztérium le
véltára anyagában találhatók, döntő többségében a H 2 fondszámú miniszterelnöki, illet
ve a Honvédelmi Bizottmány, valamint a Kossuth-Polizei-Akten állagban és a nem ikta
tott miniszterelnöki iratok között. A csak fogalmazványban ismertek a H 75 fondszám 
alatt, Mészáros Lázár verbászi iratainak ún. kiadvány-sorozatában. A szövegeket eredeti 
írásformájukban közöljük; a központozáson azonban, ha a szöveg tagolása megkívánta, 
változtattunk. 

1. 

Verbász, 1848. augusztus 27. 

MÉSZÁROS LÁZÁR JELENTÉSE A TÁBOR HELYZETÉRŐL ÉS HANGULATÁRÓL 

Minister Elnök Úr! 

Noha rövid it létem óta nem lenne mit tudósítani való, még is teszem, mivel Ivánka kapitány úr 
által közlött tudósítást lényegesen másképp találtam,16 mert bárha a horvátok beütnének, és ez által 
az eddig együtt harczoini szokott katonaság kedélye le hangoltatnék, még is mit bírna tenni velők 
egy törvényes utón járó kedves vezér, noha nem tudom, de hogy tökélletessen semlegesen nem vi
selnék magokat, merem kimondani, azonban ha egy felségi manifest előzné a beütést, akkor talán 
igen is rosszul álnok. Ha a nehányokkal beszékből lehet valamit ki venni, úgy a Dunán általi be
ütés a rablók ellen semmit sem változtatna a támadási akaratban. 

Egy hadi tanácsot tartottam, hol a támadási akarat, tekintve a sok betegeket, melyek az ezerhez 
közelítnek tekéntve némely helyek megőrzése után fent maradt disponibilis támadó erőt, mely öte
zerre megy, a nemzetőrségeken kívül, és tekéntve ha újra rosszul esne ki, nem találtam nagynak, 
még is oda vittem a határozatot, hogy meg tekéntve holnap a tért Verbásztól egész Pétervárig, még 
egyet merényiünk, ha ez rosszul végeztetnék, akkor besánczoljuk magunkat, és további nagyobb 
szaporításig csak portyázni fogunk. 

Péterváradán beszéllek Hrabovszkyval és őt is kérdőre veszem.17 Holnap után többet. Szives 
hajlamába ajánlott valódi tisztelettel vagyok Minister Elnök Ur lekötelezett szolgája 

Mészáros Lázár 
Mein, nem ikt. ir. 

"Közlöny, 1848. okt. 3. (115) 587. o. 
16 Ivánka Imre százados az aug. 26-i minisztertanácson számolt be a verbászi táborban szerzett lehangoló 

tapasztalatairól. 
1 Mint a következő levélből kitűnik, Ivánkának fenntartásai voltak Hrabovszky altábornagy, szlavóniai 

főhadparancsnokkal kapcsoltában. 
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2. 

Verbász, 1848. augusztus 29. 

MÉSZÁROS LÁZÁR JELENTÉSE AZ AKTUÁLIS KATONAI ESEMÉNYEKRŐL 
ÉS A HADERŐ HELYZETÉRŐL PÉTER VÁRADTÓL FEHÉRTEMPLOMIG 

Verbász 29. Aug. 1848. 

Gróf Batthyány Ministerelnök Urnák 

Vagyon szerencsém jelenteni, hogy tegnapi napon Temerin, Járek és az újvidéki puskaporos to
ronynál keményen megtámadták a serbek őrségeinket; Temerinnél jelenlétemkor kétszer gyengéb
ben és midőn távoztam erősebben 12 ágyúval és nagy csapatokkal, hanem midőn a gyalogság de
rekasan megtartotta a helyét és nem hátrált, a lovasság két, későbben bővebben nevezendő 
kapitány urakkal, Sándor, Császár és Károly ezeredéből két oldalról megtámadták, többeket össze 
vágtak és a kukoritzába kergették, melly alkalommal Strobel hadnagy ur szurony által hasba se-
besítetett halálra, és négy huszár elesett. 

Alig távoztam innét, Járekhoz érve szinte 4 ágyúval és erős csoporttal megtámadtatott az ottani 
őrség, ott is nem sokára vissza verettetet. 

Innét Bechtold hadnagy vezérrel Újvidéknek tartva 12 huszár kísérettel, közel a puskapor to
ronynál majd csak nem utunkat zárták a serbek, és ha egy fertály órával késünk, szegény huszára
inknak fel kelle vala áldozniok magokat, hogy minket mentsenek, mert alig haladtunk egy fertály 
órára, meg támadták az ottani őrséget, melly két óráig nagyobb erő ellen védte magát, mig csak 
egy csapat huszár Újvidékről oda vágtatva vissza nem kergette az ellenséget; ezen szép védelmet 
az ötödik [honvéd] zászlóalj tette, a hatodik zászlóalj egy csapatja pedig nagyobb erőnek egy pár 
nappal előbb szényi sáncznál szinte vitézül viselte magát. 

Péterváradi várat láttam, lehetőleg jó védelmi karban áll, amint Karlovicze is igen jól van be 
sánczolva, hanem szörnyű sok beteg, 600-nál több, és annyi sok hiányai, melly az elébbi kormány 
bűne, hogy sok pénz és munka kell, hogy jó karban legyen; hat hétre el van látva és nem igen 
könnyen bevehető. 

Beszéltem Hrabovszkyval; akár mit mondjanak tetőtől talpig becsületes ember és pedig magyar 
szellemben; azt a mit Ivánka mondott vagy roszul értette, vagy tévedett midőn illyeseket beszéllet. 
A nagyobb felébb valók közül mindenik helyén van, és a kötelesség teréről egy mákszemnyit sem 
mozdul, és ezt kérem a Gróftól, hogy a hol lenne szó róla, Hrabovszky, Bechtold, Eder general, 
Kolowrath és Bakonyi ezredesekről kereken tagadja és tiszta jellemökről kezeskedhet. Nem úgy 
van némelly zászló aljaknál mint Schwarzenberg 3-ik zászlóaljánál, és a mint hallom Porosz ezred 
3-dik zászló aljánál, a hol vizsgálatot parancsoltam és a bűnöst mellőztem, azaz mellőztetni aka
rom és pedig büntetéssel. Tót ezredek derekasan viselik magokat. 

Slavoniába Roth generalis fel mondta az engedelmességet Hrabovszkynak; Gradiskaiak ké
szülnek. Jellasits Eszék várát meg szálni szándékozik. Ha a Zanini ezred nem teszi kötelességét, a 
mint rósz karban áll a vár, nem küldhetvén biztos őrséget oda, pokolra megy. 

Piret szinte lamentál, a német bánátiaknál Mayerhofer agitál, roszt és izgágákat teszen, 
Weiszkirchent megszeretné szálni, és Blomberg ezredest mindenféle bábokkal [így] távozásra 
akarta rá beszélni, de ez nem engedett reménylem, addig is szoros rendeletet küldtem Piretnek. 

Székely huszárok elérkeztek olly túros lovakkal, hogy csak 96 szolgálatra való; a székely gya
logság első 7-berben talán itt leszen. 

Az itteni reménységek nem igen nagyok, mert igen sok a beteg, a honvédek még most sintsenek 
mindnyájan el látva mindennel, én igyekezek a hiányt pótoltatni, hanem gyéren megy. A sorkato
naságban még nem rossz a hangulat, és ha talán néhány példát fogok tenni a tiszteken, meg is ma
rad. 

Néhány nap múlva megpróbáltatom a szerencsét, milly sikerrel nem tudom, hanem egész aka
rattal, mellyhöz elő készületeket tétetek, mellyet mostani terjedt állásnál fogva és gyengeségünk 
miatt nem nélkülözhetek, mondjanak bár mit a hevesek, nem lehet máskép. Ha nem sikerülne, ak-
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kor sullyosabb lenne dolgunk, mivel tért kellen engedni és cantonnirungot venni,18 mellyből aztán 
a kis had folyna, nagyobb erők szerzésig. 

Báró Bechtold legjobb akarata és szándéka, a mint is értünk és viszonyainkért buzgó hajlama 
mellett, a nyilvános véleménytől és szerencsétlen első ütközete ki menetelétől lehangolva, ha 
újonnan nem győzünk, a nélkül, hogy ügyünkért akárhol tetszik nyíltan beállani kész ne lenne, kéri 
el távoztatását, csak hogy Magyarországból nem szeretne kimenni. Én megvallom, becsületes em
ber létemre, nem vagyok rossz lovasság vezető, de igen is rossz vezér lennék, mivel nekem nincs 
meg a tudományos hadi szakok esmerete, és én magamat képesnek nem érzem őt helyettesíteni; de 
itt Magyar országban most egyet sem. Hrabovszky öreg ur, Blagoevics szinte. Ha Legedics el jön
ne Pestre, ki oda van helyezve mint osztály vezér, vagy pedig Martini ki fogságból most szabadult, 
de legfőkép erélyes jellemére nézve Benedek; ezek közül lenne egy ide jelelendő. 
Ezt figyelembe kérem venni, és szükséges lépéseket megtétetni fő herczeg István által. Én addig 
mig akarják itt maradok, noha az első ütközet után a pót szerekről kell gondolkozni, ha addig a bán 
be nem tör, mert ha ez megtörténik, mi lesz akkor nem tudom. 

Rossz bőrben vagyunk és ezért kérem az ottani dolgokróli tudósításomat. 
Isten éltesse a Grófot! Mély tisztelettel 

lekötelezett szolgája 
Mészáros Lázár 

Mein, nem ikt. ir. 

3. 

Verbász, 1848. augusztus 30. 

MÉSZÁROS LÁZÁR SÜRGETI A DÖNTÉST: MI A FONTOSABB, A DÉLI TÁBOR, 
VAGY A DRÁVA-VONAL? HA AZ UTÓBBI, ÚGY ERŐSÍTÉST KÉR 

Verbász, 30-dik Aug. 1848. 
Ministerelnök Ur! 

Nagy szerencsétlenség ért, mert tegnap éjszaka több helyekről egyszerre megtámadták Teme-
rint, Jarekot. Készen volt nem sokára a katonaság és lövöldözni kezdett, midőn meggyújtották a 
két falut, és midőn ezek több helyeken égni kezdettek, a népség kocsikon kivonult, lön nagy zavar, 
és a mint tartok tőle, a parancsnokok magok is zavarba jöttek, és elhagyták Temerint, a nélkül, 
hogy a veszteség nagy lenne; mit ugyan még részletesen nem tudok, de gyanítom, hogy úgy lesz. 
Verbászon, a hol írok, nagy a népvándorlás, rakvák az útszák kiköltöző családokkal; a legnagyobb 
szerencsétlenség az lenne, ha a nagy szárazság mellett tűz jönne ki. 

Ezen körülmények alatt mi tevő legyek? Még nem tudom; noha a verbászi positiot olly köny-
nyen el nem hagyjuk, és hacsak lehetséges egy támadást is merényleni akarok. Mi sül ki belőle??? 

Most innént nem távozok, mivel tudom a hangulat még alább fog szállani; és a mit lehet ten
nem, tenni fogok, hogy szét ne bomoljon minden. Kérem ministerelnök urat: Klauzál major urat 
hozzám mennél küldeni elébb, hogy mindent ne köllessen magamnak írni.19 

Méltóztassék tovább vagy maga fejéből, vagy pedig ministerialis tanács útján a kérdést kitűzni: 
vájjon hol lenne szükségesebb a katona, a Duna s Tisza között? hol már rablások, gyújtogatások 
történnek, és hol az ellenség hódítólag mozdul elő, - vagy a Dráva táján? hol csak félni, vagyis 
tartani kell. Ha az itteni katona-erő szaporítást találnák jobbnak, úgy kérem a pécsi honvéd zászló-

Ti. beszállásolni. 
19 Klauzál József őrnagy és osztályfőnök a hadügyminisztériumban. A jelek szerint Mészáros mellett Jeney 

József hadnagy és miniszteri titkár szolgált. O készítette a csak fogalmazványban (Verbászi iratok, kiadvá
nyok) fennmaradt jelentéseket. 
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alját, Vasáét, Sándor huszárokkal, és ha az ezrednek osztályai még mind Magyarhonban nem lé
tezne, Miklós huszárokat ide rendelni. A mint szinte a Prinz von Preusen ezeredjét is erre utasíttatni. 

Mihelyest a többi részleteket megírhatom, megírom, - és talán kormánybiztos úr Beöthy maga 
is meg fog jelenni, bővebb felvilágosításokat adandó. Mély tisztelettel: 

Mészáros 

Másolat. Mein. 1848:788. 
A levél eredetijét a Bécsben lévő Batthyányhoz továbbították. A másolatot Jászay Pál, a miniszter
elnök elnöki titkára készítette. 

4. 

Verbász, 1848. augusztus 31. 

MÉSZÁROS LÁZÁR A DÉLI TÁBOR VEZÉRLETÉNEK MEGOLDÁSÁT SÜRGETI 

Verbász 30-dik aug. 1848. 
A ministerelnök úrnak 

A temerini és jareki veszteség után némelly zászló aljak, és jelesen Vasa, Porosz Herczeg, 
Schwartzenberg, és az 1-ső huszár ezred, alsóbb fokú tisztei, politicai állásuk, a többi honon-kívül 
fekvő nem magyar ezredekhözi kapcsolat felől kérdezősködvén, és tovább az itteni sereg elégtelen
ségéről és felszereléséről nyilatkozván, ha meg nem tagadták is közre-munkálkodásukat, de mégis 
mihelyest kétkedést mutattak a győzelem felől, nem akartam kitenni magamat, hogy ha valami bal 
eset előadja magát, hogy az egész megyét rablásnak tegyem ki. És azért most, míg csak valami nem 
történik a Dráva felől, mi itteni állásunkat könnyítené itt támadólag nem mehetek előre. 

A mennyire lehet, közösülésemet Futakkal, meg a csatorna vonalát, meg akarom védeni, hogy 
így Pétervára nem keríttessen körül, és hogy egy része Bács megyének menten maradhasson. 

A pesti félelmek és tartások, hír szerint ide is jővén, ezek is rosszul hatnak. 
Bechtold altábornagy is, több szemrehányások és nyilvános nem legkedvezőbb fölötte nyilatkoza

tok után, hivataláról lemondott, és hogy az egész bomlásba ne jöjjön, megkértem még 8 napi parancs
noksági tartásra, mi után Eder generálnak adom által; Fack ezredest Becsére küldöm, a banátusi közö
sülés megtartására, - itten helyettes vezérőrnagyokká gróf Kollowrath és Bakonyit rendelvén. 

Ha katonai tudományom tovább menne egypár lovas ezred vezetésénél, nem vonakodnék az 
itteni sereg átvételétől, - de így, lehangolt tisztekkel és egy ellenséggel szemközt, mellyet üldözni, 
eltörleni, igen is szükség s igazságos, de a mellyek közt már több határőrök is mutatkoznak, kik 
katonaságunknak szemet szúrnak és gondolkozásra gerjesztik, nem találom magamban azon erélyt 
és erős jellemet, melly az egészet jóra bírná vezetni, és czélt éretni velünk. 

Azért is Legedics vezérhadnagyot, vagy ha ez nem jött lenne már Pestre, Martini vezérhadna
gyot, ki Bécsben van, vagy Benedeket, ki már fel van kérve, és a kit O Felsége egyenesen ide pa
rancsolhat, vagy Gyulay vezérhadnagyot, szinte gróf Lamberget ajánlom. 

Engemet pedig vagy ministernek megtartani, vagy pedig máskép velem intézkedni; hanem ki
kérem a törvény szeres utat, mivel a sereg itt semmi ollyas behozott módoktul elválni még képes 
nem volt. 

Addig is kérem: a lovak vásárlását, ágyúk alá, szekerészek fogadását, lőszerek készítését to
vább is sürgetni. 

Mészáros Lázár 
hadügyminister 

Egy lovas ezred ideutasítását sürgetőleg kérem. 

Másolat. BMeln. 1848:826. Közli Deák, Levelek 204-205. o. 
A levél eredetijét a Bécsben lévő Batthyányhoz továbbították. A másolatot Jászay Pál készítette. 
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5. 

Verbász, 1848. szeptember 2. 

MÉSZÁROS LÁZÁR JELENTÉSE A MAGYAR TÁBOR ERŐVISZONYAIRÓL ÉS HANGULATÁRÓL; 
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐK NEM ELÉGSÉGESEK A SZENTTAMÁS ELLENI TÁMADÁSHOZ 

A hadügy minister 
Gróf Batthyány Lajos Ministerelnök úrnak Budapesten 
Verbász 2-ik September 1848. 

Előbbi két tudósításaim következtében, és tapasztaláson szerzett meg győződésem, egybe vetve az 
itteni sereg állapotát, számát, hangulatát, mérve azon segéd forrásokkal, melyet az ellenfél minden tu
dósítások szerint bír, sajnosán kell kijelentenem, hogy támadási reményem egészen el enyészett. 

És ha nem enyészett el egészen, el enyészett addig, míg tetemes pótlék sereg nem érkezik. Meg 
lehet, hogy ezen a hiányokon egy erélyes, jó hírt, katonai tudományt bíró magyar vezér segíthetne, 
hanem sem a mostani vezér (ki mellékesen legyen mondva kérésemre addig tartja parancsnokságát, 
míg felváltója ide érkezik), sem pedig én, kiben a bizalom emberileg tekintve nem csökkent ugyan, 
de politicai tekintetre nézve hiányzik, mivel az gondoltatik, hogy állásomnál fogva mást vagyok 
köteles tenni, mint sem az összes sereg érdeke kívánja. 

Ezek így lévén, és mivel Temerin és Járek akkor gyújtatott fel, s hagyatott el, midőn egy pár 
nap múlva a támadási terv meg érlelve végzésbe ment volna. 

Azólta a hangulat, betegség, s fáradság által le szálva a közlegénységnél, és az alsóbb fokozatú 
tiszteknél; pesti rósz hírek, az ottani aggódás, a Duna jobb partján történt határőrző katonai ki fej
tése,20 mely a mint morális segélyt nyújt az itteni lázadóknak, és a fellázasztolt határőrzők, az 
áttellenünk álló csoportnak tartalékot nyújt annak, úgy a mi támadási szándékunkra, szinte minden 
Operatióinkra zsibbasztóan hat; úgy mondom ezek az alsóbb fokozatú tiszteknél, az ön erőbe bi
zalmatlanságot gerjesztett, mely sánczok megtámadását, már egyelőre ha nem lehetetlennek, de a 
mostani erőnkel, kivitetlennék nyilatkoztatik. 

És midőn ilyes nyilatkozat létez az egésznek veszélyeztetése nélkül, a támadásról le kellett 
mondani. 

Az őrnagytól kezdve egész a vezérig, mind becsületes derék szellemű egyéneknek találtam, és 
tapasztaltam, és bár ők is gyengéknek tartják erjeket, még is a meg támadást örömmel merényiették 
volna, mert azok kik nem kedvelték talán a dolgot betegek lettek, és eltávoztak. 

Ki veszem Castiglione ezredes urat, ki valósággal beteg, meg lehet hogy mások is szinte bete
gek voltak, hanem mivel leköszönések egymásután történik, egy kissé gyanúsokká lettek. 

Én igyekeztem a tiszteket felvilágosítani, de telyesen nem sikerült, és így egyik zászló alytól a 
másikba el harapódzik a vitatkozás, a bizalom alább száll, és minden zsibbasztatik. 

Már két napon tartottam hadi tanácsot, a melybe két kérdést tűztem ki vitatás alá, az első, lehet 
e támadólag elő menni, és mikép? a másik védelmezőleg lenne e czélszerübb az eljárás? 

Az elsőre mind annyi főnökök egy hangái nemmel feleltek, az okok e következendők voltak, 
itten Verbász, Kis és Ó-kér között a gyalogság száma áll 5000 egy néhány százból sorkatonaság és 
önkéntesek, lovasság 1200, - 33 ágyú. Az ellenségét mindannyi tudósítások Szt. Tamáson három 
ezerre számolják, hozzá vetvén a helység természetes és mesterséges erősítését, a hadtudomány -
mivel fedetten várhatja be ellenfelét - háromszorta szaporodóinak, azaz erősebbnek mondja. 

Éhez jön a római sánczokba létező fegyverbe gyakorlott, lőszerekkel bőségesen ellátott népség, 
melyhez járul még az is, hogy a bánáti és dunai részen Carlovicza összeköttetésben lévő helyzetét, 
- mely legegyenesebb vonalon húzhat magához annyi segélyt, a mennyi szükséges, külömbféle 
czélyainak elérésére. 

Továbbá a betegeknek igen nagy száma, mely naponta még szaporodik, s a többieket lankadt
ságba hagyja közel 2000 Szeged, Szabadka, Verbász, Becse. 

A kijelentés Jellasics helyzetének Verőce és Szerem megyében bekövetkezett megerősödésére utal. 
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A határ őrök a Duna részén tett meg szállások és az átkelési pontokoni helyek őrseregekkel lett 
ellátások. 

Végtére azon figyelem, hogy ha a Sz. Tamási ostromlás rosszul és sok veszteséggel ütne ki, ak
kor a canális linear1 se lehetne meg tartani, és akkor ezt az itt létező kis sereget, Szabadkáig kelle
ne visszahúzni, és Bánát is, azon 0 Becsei gyenge őrizet mellett nem bírhatván sokáig meg tartani 
a közlekedést, talán egészen veszélyeztetve maradna. Ellenkezőleg ha a védelmi rendszernél mara
dunk, és a canális lineát meg tartjuk, úgy a mint a Bánát egyrészből oltalmazva lehetne, úgy más 
részről Báts vármegyének nagyobb részét is talán a sok rablásoktól, és dúlásoktól meg menteni le
het, meg menteni annál inkább, ha a körülmények engednék, hogy még két magyar lovas ezred egy 
vagy két ágyú teleppel és Galíciából várandó, és kocsikon ide küldendő Porosz herczeg- és 
Leiningen sorezredekkel; és ha Horváth országgal a kibékülés hová hamarébb meg történhetnék, 
még a Dráva részéről is egy pár sorkatonasági zászló alyak ide rendeltetnének. Folytatás holnap. 

hadügyminister 
Mészáros Lázár 

Mein, nem ikt. ir. 

6. 

Verbász, 1848. szeptember 2. 

MÉSZÁROS FOLYTATÓLAGOS BESZÁMOLÓJA: 
CSAK A HORVÁTOKKAL VALÓ BÉKEKÖTÉS ESETÉN TARTJA ELKÉPZELHETŐNEK 

A SZERBEK ELLENI SIKERES FELLÉPÉST; SÜRGETI, HOGY MENTSÉK FEL A FŐVEZÉRSÉG ALÓL 

A hadügy minister 
Gróf Batthyányi Lajos Minister elnök urnák Budapesten 
Verbász 2-ik September 848. 

Tegnapi levelemben22 ki fejtettem általánosan az itteni állapotot, mely a támadólagi el járást 
nehezíti, most a mennyire lehet részletesen fejtem ki. 

Báró Bechtold hadnagyvezér úr több hibákat követhetett el, a mint is talán el követett, csak 
hogy nem szándékosan, mert ő egész lélekkel vitte az ügyeket, és azt tette a mit meggyőződése 
sugalt, hogy nem jól ütött ki, okai részent a körülmények, részint beteges állapota némely főtiszt
nek, mely a kiadott dispositiót olykor változtatta, midőn orvoslása lehetlenné vált, részint pedig a 
felszerelés hiánya, és több más események, melyek a számításon kül fekszenek, és amelyeket előre 
látni nem lehete. És ha ez így történt, még is magamat ki nem véve, még is mint vezér leg többet 
tud, és ezért én szerencsésnek tartom magamat, hogy még itt van, mit 47 évi szolgálata, és rangja, 
bár mit mondjanak a fiatalok, a hevesek, a túlbuzgók, és a szájhősök, legjobb garantia, hogy a 
bomlásnak eredt test23 egész szétoszlásba nints, és ha nem tett is sikertelyes szolgálatot még is fel 
áldozásáért jutalmat érdemel. 

Éder Generál, gróf Kolovráth és báró Bakonyi ezredesek, Aulich alezredes Lahner, Devitte, 
Nagy Balázs őrnagyok, egész lelkesedéssel szóigálnak. Hanem a mint mondják, az okoknak kuta
tása, a miértet tudni kíváncsiság, a szóváltás, a kisebb fokozatban létező tiszteknél, és a mint 
mondják Schwarzenberg és Porosz 3-ik zászló alyaknál kezdődött, és a többibe áthatott, ártatlan 
mértékben Sándor gyalogságnál, és semmi foganattal a székelyeknél, kik egyenesen minden szó
váltás, jogi vitatkozás ellen nyilatkoztak. Ha a harmadik zászló alyak helyett egész ezredek lenné-

~ Ti. a Ferenc-csatorna vonalát. 
" Az előző levél fogalmazványa szept. 1-én készült. Erre utal ez a levélkezdet. 

"3 Ti. a hadtest. 
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nek itten, lehetne sokat változtatni; de mivel már majd mind annyi tisztségre alkalmatos altiszt, 
tiszté lett, hát ilyes rendkívüli eszközökben sem lehet találni orvoslást. 

Fackh ezredes ur, ki itt alkalmaztatott régi derék katona, és jó szolgálatot fog tenni, hanem míg 
a törvény szerűség áll, őt dandárvezérnek tenni annyit tenne, mint az érdemes ezredeseket szomorí-
tani, noha őt később kineveztetni megérdemli. Az emberek sok fáradozása, az álgyuk, lőszer nehéz 
pótlása, melyek közzül a nehéz 12 fontosokra, még most sem érkezett Pestrül a szálítás, mert ezek
kel, és a mozsarakkal akarták Szt. Tamást be venni, az emberek betegeskedése, az új lovak és sze
kerészek nehéz betanulása, mind meg annyi akadályok melyeket az idő orvosolhat. 

Jól tudom ezeknek daczára vannak, kik két zászló vagy 4 zászlóalyal be tudják, vagy be tudnák 
venni Szt. Tamást, és én is az voltam, ki elegendőnek találtam az itteni erőt, hanem midőn egy erős 
helynek kell menni, minden tartalék sereg nélkül, bizony kétszer alszik, ha minek előtte meg teszi. 
Mert ha be veszi Szt. Tamást erő veszteséggel, és aztán az erősített Turiával - Földvárral, kell 
nékie meg birkózni, és aztán késznek kell lenni meg vívni a római sánczokkal, melyek szerb csaj-
kás, és lázadt határőrző erővel segíttetnek; és ha csak egy harmadát veszt, és pótlékra számot nem 
tarthat, és ha oly helyeken kell küzdeni, hol lovasságát, mely egyedül mentheti nagy vesze
delemtűi, nem használhattya, nem marad más hátra, mint vagy mindég győzni, melyre a sok küz
delmek utáni bágyadsága nem jogosíthatja, vagy pedig ha a bal események szövetkeznének, rosz-
szabb körülményekben hátrálni, és akkor Bács megye veszve lenne. így pedig 5200 gyaloggal, és 
1200 lovassal, kik a síkon mindég győztek, - ha a csatorna vonalt meg lehet tartani, egy részét Bács 
megyének addig is óvni lehetne, míg leg alább egy ezred lovasság küldethetnék ide, hol azt én egy ez
reddel nagyobb mértékben portyázó csapatokkal (Stref Commanden) a sok rablóból menteni lehetne, 
és ha aztán a még útban lévő porosz herczeg két és Leiningen egy zászló alya, némely honvéddel ide 
csatlakozhatna, akkor még a sánczoknak is nekeie lehetne menni, de ezek nélkül bár mint óhajtanám, 
magam sem merném a megtámadást ajánlani, mert vagy nem vitetne egész lelkesedéssel, vagy ha 
veszteséggel lenne párasolva, a le hangolt kedélyek valami rosszabbra is jutnának. 

Ezen kedélyi le hangulatnak oka a slavon horváth mozgalom, mely meg tagadja a slavon főhadi 
parancsnokságnak az engedelmet, báró Jelasichnak hódol, a Duna és Dráva átkelési pontokat meg 
szálya, támadással fenyeget, erőnket gyengíti, az alattvalóknál gyanút gerjeszt mint ha ügyünk, mi
vel az engedelmességhez szokott határőrzők is láttatnak az ellenfél soraiban, mivel es. kir. 
goljókkal lőnek felénk, tehát nem igen létez támadási vágy. 

Ha tehát győzni akarunk, és pedig tél előtt, a horvátokkal mulhatlanul kibékülni kell, mert ha 
ez nem történik, a seregre mostani rendszerével számítani nem lehet, lehetné e más rendkívülivel 
lelkesedést gerjeszteni nem tudom, de ha lehetne fiatalabb embereknek kellene használtatni, kik a 
régi rendszerről mit sem tudnak, ezt azonban próbálhattya kiki, csak nem én. 

S így ismétlem béke a horvátokkal, mert más képp nincs boldogulás itt, már azért is, mivel a 
dunántúli mozgalmak morális erőt nyújtanak ellenfeleinknek, azon hiedelem mellett, hogy ő 
miattok történnek, ellenben világosan nem látván a tisztek, bizonytalanságban vannak, valyon az 
itteni mozgalom nem történik valami titkos indokból. És azért is a tisztek lassan lassan távoznak, 
mi újra a seregnél lélekbeli aggodalmat szül. Röviden: ha felőlről nem jön valami vígasz, vagy tá
masz, mely a kötelesség érzetét ébresztenék, úgy a sereg itt a huszárokon, Bakonyiakon, Gyulaijakon 
kivül talán szétbomlik, és én Szabadkának fogok tartani, és Bács megye áldozva leszen. 

Horváth fő ispán úr, a megyei több tisztviselőkkel együtt, ernyedetlenűl végzik hivatásukat, és 
mindent tesznek, hogy a sereg, és a nép sorsán könnyíttsenek. 

Az összes ministérium nevében méltóztatott a belügy minister egy hivatalos iratot küldeni 
melynek részeire válaszolok. 

1-ször Proclamatióra nézve: kihirdettetik holnap.24 

2-a Báró Hrabovszky addig marad, míg utódja oda ér,25 de ha már elment lenne, Zahn had
nagyvezér úr kezében a vár, szinte igen jó kézben van, és elébb meg hal mint sem átadja, ha csak 
Ö Felségétől magyar minister ellenjegyzése mellett nem parancsoltatna. Külömben igen is igaz, 

" Szemerének a minisztérium nevében a hadsereghez aug. 30-án intézett proklamációjáról van szó. L. a 
Közlöny szept. 1-i számát. 

25 Hrabovszky altábornagy, szlavóniai főhadparancsnokot a magyarországi (budai) főhadparancsnokság 
élére nevezték ki, de csak szeptember elején foglalta el állomáshelyét. 
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hogy csak két hónapra van el látva," de ha tovább is tartana az egész körűi kerítés, egy kis takaré
kossággal három hóig is meg fogja védeni; addig pedig, ha a hon erős, meg szabadíthatja, mert ha 
hat hóra akarta volna el látni magát, úgy több százezrekre lett volna szüksége, mivel a finánz-
ministérium talán nem is disponálhatott. 

Mi Sz. Tamásnak bevételét illeti, az előbbiből a lehetetlenség ki láttszik, és mivel énnekem 
nem szabad feljönni mig Szt. Tamás az ellené, ezt pedig a sereg mostani, lelki és testi állapotával 
mint mondám nem lehet, ministernek Pesten és generálnak Verbászon egy úttal lenni megint nem 
lehet, tehát vagy az egyiktől vagy a másiktól felmentetni kérem magamat, kijelentvén ünnepélye
sen, hogy mint vezér sem maradhatok, másod rangú szerepben, azonban szolgálatomat ajánlom. 
De ha vezérnek itt akarnak hagyni, minden felelőség alól magamat szinte felmentetni kérem. Kije
lentvén tovább, hogy ha Bechtold hadnagy vezér helyében, ki 5 nap alatt el akar innen menni, egy 
alkalmasabb vezér nem küldetik ide nálamnál, a fenforgó körülmények közt Verbászt el hagyni 
kénytelen lennék, és Szabadkának tartnék, ott besánczolván magamat, Szegedet pedig védve, na
gyobb erőt, és jobb vezetést tartoznék el várni. 

Mindenesetre pedig akár ki vezetendi itt a vezérséget, a már 10 napok előtt kért karmesteri,27 és 
mérnöki tisztek le küldését az osztrák ministériumnál sürgettetni kérem; legjobb szeretném, ha 
Klauzál major úr jöhetne ide.28 

A mint figyelmeztetni bátor vagyok, hogy Szeged, Szabadka tábori erősítését mennél elébb 
meg kellene kezdeni, hogy erős helyek legyenek, a honnént az operatiók vitelét könyíteni lehessen, 
mellyet gondolatom szerint még az ujjonczozás el nem végződik, 4 lovas huszár ezreddel lehet itt 
csak sükerrel vinni. 

Mészáros Lázár 
h. ü. m. 

Mein. 1848:573. 
Az utolsó bekezdés Mészáros s. k. írása. 

7. 

Verbász, 1848. szeptember 4. 

MÉSZÁROS SAJNÁLATTAL ÉS ELISMERÉSSEL SZÓL A LEMONDOTT BECHTOLD FŐPARANCSNOKRÓL; 
BESZÁMOL SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL, TERVEIRŐL ÉS JELENTŐS ERŐSÍTÉST KÉR 

Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Pesten 

Verbász september 4-én 1848. 

A mitől tartottam, megtörtént - hadnagyvezér úr báró Bechtold, részint hogy sükert nem nyer
tek itteni eljárásai, részint az ország gyűlési vitatások, részint a tisztek közötti hangulat megsebe
sítvén érzését, leköszönt; melly leköszönést mellékletben idekapcsolom azon jegyzéssel pedig, 
hogy ha bár szerencsétlen volt is törekvéseiben, én őtet olly tiszta szándékúnak és hazai ügyünk
höz olly buzgó hajlamúnak tartom, hogy inneni eltávozását igen sajnálom. 

Minekelőtte eltávozott volna egyenes, megérdemlett és érdemeihez mért elismerésemet s kö
szönetemet kijelentettem, működéseit Ő Fennségének a Nádornak és a ministeriumnak valami ju
talmazásra beadni megigértem és ezennel teszem is. A mozgó hadsereg fővezérletét addig is, mig 
valami hadnagyvezér, ki több szerencsével bír, ide nem érkezik - Eder vezérőrnagy és dandár pa-

" Ti. Pétervárad erődje. 
~ Ti. vezérkari tiszteket sürget Mészáros. 
" Klauzál őrnagy végül leutazott a táborba és ő dolgozta ki a Szenttamás elleni támadás tervét. 
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rancsnok urnák által adtam; az elsőt pedig sürgetőleg kérem, mivel mint kijelentettem, sem Eder 
generalis úr, sem én fővezéreknek valók nem vagyunk. Azért is újra ismétlem a már elébb nevezet
tek hadnagyvezérek közül egyet minél elébb ideküldeni. 

Míg ez megtörténne, henyélni nem fogunk, - három nap alatt concentráltabb állásban fogunk 
létezni Verbász, Kis Kér, Feketehegy, Ó Becse között, és ha Pétervára négy száz ökörrel el lesz lát
va, Futakot is elhagyjuk; az ottani hadi erőt is idehúzandók. Addig a másik székely zászlóaly is 
ideérkezik. 

Midőn ez megtörtént concentrait helyeinkből mozgó csapatokkal fogjuk bejárni a tért, innen 
Pétervárig, egy részről védve a megyét, más részről, ha gyengéjét találjuk az ellenségnek, azt 
megtámadandók. 

Addig is sátorokat gyűjtök; nádakból gunyhókat építetek, hogy az esős idő előtt a sereg kissé 
védve legyen, nehogy ha a hideglelés megszűnik, a vérhas kezdődjék. 

A tisztek közti hangulaton javítani igyekszendek, a végeszközhöz is nyulandok, t.i. a tiszteket 
elereszteni, altiszteket tisztekké kinevezni, hogy így háladatosokat teremthessek, kik igazságos 
ügyünknek jobb szolgálatot teendenek. 

Mit csekély tudományom nyújtand, eléveendem, hogy állapotunkon javítsak. Isten adja, hogy 
tartson még tizennégy nap a szép idő és hogy így valamit elkezdhessünk. Minden esetre kérem 
azonban, hogy a kért segítségeket, ha lehet, idemozdítani, szíveskedjék és pedig legalább 3000 fő
nyi gyalogságot és egy lovas ezredet, ha nem többet - mert a szolgálat valóban nehéz, betegeknek 
száma nagy és bágyadt sereggel nem igen sokra mehetni. 

Ha, mivel az eszéki várparancsnok a 8-ik honvédzászlóaljat a várba be nem bocsájtotta, ez az 
[néljkül is legközelebb áll, ide Verbászra lehet[ne] disponálni, a többi elvárandó segítségek 
[között] ez ránk nézve mint leghamarabb érkezhető, legkedvesebb volna. 

Mészáros Lázár 
hadügymin. 

KPA 100. 
Bechtold vezérőrnagy említett, Verbászon szept. 3-án kelt lemondó levelének eredetije a levél mel
lett található. Az utolsó sorok zárójelbe tett kiegészítései a sérült szöveg rekonstruálási kísérletei. 

8. 

Verbász, 1848. szeptember 4. 

MÉSZÁROS TÁMOGATÁST KÉR MOHOLY ÉS ADA HELYSÉGEKNEK 

Minister Elnök Urnák! 

Moholy és Ada helységei, mellyek lakosai egy mást segítve a rácz dúlástól meg mentették ma
gokat,29 de tartván ne hogy újra meg támadtassanak, és akkor fegyvertelenül találtassanak, hozzám 
folyamodtak pártolásért, mikép a magas ministeriumtul részükre fegyvert eszközlenék. Igazságos
nak látván, hogy azok kik a veszély helyéhez olly közel állnak, védő szerekkel láttassanak el, tehát 
ezen két szomszéd magyar helység ügyét szives figyelmébe ajánlva, keresőkhöz magam kérését is 
csatolom. 

Verbász 4-ike 7-b 1848. 
Mészáros Lázár 

h.ü.m. 

ONÖHT 1848:3992. 

1848. júl. 18-án. 
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9. 

Verbász, 1848. szeptember 5. 

MÉSZÁROS JELENTÉSE P E R L A S Z BEVÉTELÉNEK KEDVEZŐ HATÁSÁRÓL, 
JAVASLATA A KITÜNTETENDŐ SZEMÉLYEKRE 

Minister Elnök Ur! 
Verbász 5-d 7-b 1848. 

A Perlazi tábornak elfoglalása30 annyira segített működéseimben, hogy most a politizálás fél
ben szakadt, és a tisztek hódolatokat jelentették s így remény van hogy támadólag is mehessünk, 
mihelyest egy kis segély erő érkezik. A katona bágyadt itten, mivel terjedt állásban fekvén min
dennap riadaloztatott. Hogy hamarább hagyám tétlenségemet és egy kissé több nyugvást szerezzek, 
Verbász és Kis Kérre vonultam, Ő Kért azonnal foglalandó mihelyest segély érkezik. 

Hogy hamarább kapjak valamit, a kormány biztos Beöthy ajánlatára a 8-dik honvéd-zászlót! 
Dárdáról ide parancsoltam.31 

Ha horvátokkal békülhetünk, itt 14 nap nagyában vége lehet. Hanem télre is három huszár 
ezered nélkül itt békesség nem lehet és a szükséges 5-6 ezer gyalogtul. 

Az ujjonczozást itt csak egy 1/3 részben lehet talán végbe vinni. 
Fogyatkozásunk nincs még, hanem ki is szívják ezt a megyét, ha pénzel nem láttatunk el a 

termesztményeket kész pénzben fizetni, ezt a fáradságot, ezen ló fuvarozást, ezen termesztményi és 
szükségi szolgáltatást csak ez a megye bírta tenni, hanem teheti-e sokáig? nem tudom. 

Bezerédy Miklóst ki ernyedetlen működéssel tartotta a Dunai vonalt és békét tart fenn őrnagya 
kinevezni kérem, ez több szolgálatot tett és tesz, mint mind annyi többi ide való nemzet őrseregi 
őrnagyok.32 És most is, hogy alsó Bács nyugodt az ő jelenlétének és működésének köszönheti. 

A financz minister több kinevezéseket kíván az ő szabad csapatainál.33 Mivel a törvény eddig 
csak az Elnök urnák adja, tessék azt megtenni, mert a rendes katonaságnál én egyszerre 
obristleutnantokat nem nevezhetek ki. De Ön igen is a honvédeknél vagy nemzetőrségnél, mivel is 
a financz minister urat kegyéhez utasítottam. 

Mészáros Lázár 
hadügyminister 

Minden esetre kérek utasítást, ha szerencsés lehetnék, mibe ereszkedhessek. Ha szerencsétlen, 
míg több erő jön és a rósz időn tegyen e fegyver nyugvást, mit csak leg desperatussabb esetben 
tennék. Ha horvátokkal meg lesz a béke, akkor is hamar vége lesz, de csak naggyába. 

Perlaszi ütközetért Vetter Oberstleutnant urat a ministerium adja be ő Felségének, második 
Obersternek, néhány István és Leopold kereszteket kellene kikérni ellosztogatásul Blomberg, Kiss, 
Vetter és még 4 vagy öt más egyéneknek, kiknek nevei most hamar eszembe nem jutnak. 

Valami 20 meda[l]ikat, még a magyar el készül szinte kérni kell az osztogatnunk. 

az ki felyebb 
KPA 99. 

Mészáros s. k. levele 

A Nagybecskerek közelében, a határőrvidéken lévő perlaszi szerb tábort Kiss Ernő ezredes csapatai 
szept. 2-án foglalták el. 

31 Erről a rendelkezésről Kossuth azt írta Csány Lászlónak, hogy a zászlóalj átszállítását meg akarták aka
dályozni, de elkéstek. 

32 Bezerédy Miklóst Batthyány szept. 21-én Bács megyébe a dunai őrvonal parancsnokául díj nélküli 
nemzetőri őrnagynak nevezte ki. L. a Közlöny szept. 23-i számát. 

3 Vagyis a Hunyadi-csapatnál. 
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10. 

Verbász, 1848. szeptember 8. 

MÉSZÁROS INGERÜLT VÁLASZA A MINISZTÉRIUM UTASÍTÁSÁRA 

Verbász 8-dika 7-b 1848. 
A Ministerium Elnökségének! 

Belügy Minister hivatalos közlésére 834/B 5-dik 7-ber34 vagyon szerencsém viszont közleni. 
1-ször. A mint méltánlom a képviselő ház által ki mondót bizalmát erántam, ugy képességet 

vezérségre magamban nem találván, nem fogadhatom el, Ígérem azonban itt maradásomat a med
dig szükségesnek fogom látni. 

2-szor. Bakonyi ezeredes úr ugy is főszerepet visel a mostani látható mozgó sereg parancsno
kánál, Eder generál urnái, hanem ha a ministerium még eddig nem szokot rendszer ellenes elő 
léptetéseket óhajt, ezt ám tegye ön felelősége alat, én nem tehetem, mert a rendet felbontanám, a 
gyengén álló engedelmességet, éppen talán a legszükségesebb perczben ellen állással cserélném 
fel, és szinte a mint én öregebb generálnak nem akarok parancsolni, ugy Bakonyi ezredes ur min
den rendkívüli előléptetéssel járó parancsnokságot egy öregebb pajtásának ő alája vetésével el nem 
fogadni nyilatkoztatta, és quietálását is beadni kész, minek előtte el fogadja. 

3-szor mi a kedélyek t.i. a tiszti kedélyek meg nyugtatását illeti, meg van téve, kinek lelkiisme
rete ellen lenne az itteni működés ugy is az elementelre kináltatot, de többre és nyilvános lépésekre 
nem tartom itt még az időt, ha valaki próbálni akarja, próbálja a mint nem javaslom, ugy azért is 
nem tehetem, mivel nem vagyok bizonyos nem teszek jó helyet rosszat. 

4-szer. Mihelyest még egy zászlóalj fog ide érkezni, meg próbáljuk szerencsénket, elébb nem, 
mert ha tennők és nem sikerülne, akkor a csatorna vonalt el kellene hagyni, ezt pedig koczkázni 
nem akarom. Ha egy magyar lovas ezered nem fog ide indítatni, ugy ha Szt.Tamás be is lenne vé
ve, nem mentheti meg a megyét a rablástol a mostani minden nap gyengébben levő két huszár 
ezered. Ha pedig 3.000 gyalogság nem érkezik ide, ugy be lehet talán venni Szt.Tamást, de nem a 
romai sánczokat, és így Bács mentve nem lesz. 

Végre örülnék, ha hazámnak szolgálatot tehetnék, hanem így a milly erőben most vagyunk és a 
milly bizodalommal vannak tőlem kezdve mind annyink eránt, lehetetlen hogy lelkesedés legyen. 
Én még mindig megmondtam győződésemet, ha ezen győződésem nem illik be a kormányhoz, 
tessenek velem parancsolni más kép. 

Isten éltesse a Ministeriumot. 

Mészáros Lázár 
h.ü.m. 

KPA 80. 

11. 

Verbász, 1848. szeptember 10. 

MÉSZÁROS KÜLÖNBÖZŐ KÉRELMEKET ÉS FELTERJESZTÉSEKET TOVÁBBÍT BATTHYÁNYHOZ 

Gróf Batthyányi Lajos Minister Elnök Urnák 

Több rendbeli folyamodványok érkeznek hozzám, melyeknek el döntése nem tőlem függ és 
azért vagyok oly bátor négy ilyen folyamodványt azon őszinte kéréssel be nyújtani, hogy azokat 
szíves figyelmébe vévén szerencsésekké tehesse. 

34 L. Belügyminiszter, elnöki iratok, 1848:834. 
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sub a) 10 v. 12 község folyamodását s kérését oly bizodalmas egyéneinek, melyet én is annak 
tartok, Bezerédy Miklós urat őrnagyi tisztségre kinevezni méltóztatnék. 

b) Az ötödik honvédi zászlóaly szinte tőn ajánlásokat, melyeket szinte Elnök ur szíves intézke
désének bemutatok. 

c) Forster Benedek Tolna megyének kiérdemlett alispánja, ki fiát valamely honvédi 
zászlóalynál hadnagynak kineveztetni kéri. 

d) Szeged városának kérését, mely által gyutatsok birtokában szeretne jutni, szinte Minister el
nök úrhoz utasítom. 

Többektől, egy minister úrtól is szinte az országos biztos úrtól is fel kérve,35 miképp Tóth Gás
pár pesti nemzetőrségi kapitány és erélyes polgár érdemeit méltányolva, annak fiát Sándort - al
tisztet a Schwarzenberg gyalog ezrednél - tisztnek nevezném ki; sorkatonaságnál most még nem 
tehetve, mivel nyolcz hólnapos katona, a Honvédek pedig nem lévén kezem alatt oda sem, és igy 
Tóth Sándor altiszt üggyességét, szolgalmát, ki tüntető viseletét csak minister elnök úr birhatya, 
atya érdemeivel eggyütt6 megjutalmazni. 

Verbászi ir. K/65. 

12. 

Verbász, 1848. szeptember 11. 

MÉSZÁROS FELTERJESZTI A MINISZTÉRIUMNAK A PÉTERVARADI FŐPARANCSNOKSÁG JELENTÉSÉT 
A SZERB FELKELŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT FEGYVERNYUGVÁSRÓL 

A Hadügyminister 
A Ministerium Elnökségének Budapestre 

Verbász September hó 11-én 1848 

Ide mellékelve van szerencsém a slavoniai főhadiparancsnokság előterjesztését azon megjegy
zéssel átküldeni, hogy én az egyenes fegyvernyugvást meg tagadtam, - s a főhadi parancsnokság
nak, a ministérium ebbéli nyilatkozatát bevárni Ígértem, hanem ha a főhadiparancsnokság biztosít
hatná magát, hogy a fegyverszünet az által, az itteni hadmozgalmakra káros befolyású, erejének 
átszállítására nem használtathatnék, akkor a főhadiparancsnokság által kötendő alattomos Conven
ue37 ellen nem lennék. 

Kérem tehát a ministériumot ebbéli véleményét egyenesen a főhadiparancsnoksággal mielébb 
tudatni. 

hadügyminister 
Mészáros Lázár 

Mein. 1848:602. 
Mellette Rajasics szept 8-án és 9-én Karlovicon kelt levele Zahn altábornagyhoz, s Blagoevich altá
bornagy szept. 10-én kelt levele Mészáros hadügyminiszterhez. 

3 Az országos biztos Beöthy Ödön volt. 
3 Tóth Gáspár szabómester, Petőfi támogatója. 
3 Vagyis: titkos megállapodás. 
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13. 

Verbász, 1848. szeptember 11. 

MELZER EZREDES, HADÜGYI ÁLLAMTITIKÁR LEMONDÁSA MIATT MÉSZÁROS A MAGA FELMENTÉSÉT 
KÉRI, VAGY AZT, HOGY BECSÜLJÉK MEG A TAPASZTALT KATONÁK TANÁCSAIT 

Verbasz 11-dik 7-ber 1848 
A Ministerium Elnökségének! 

Melczer Andor ezredes álladalmi titkár ur 8-dik 7-berben kelt hivatalos levelében, az álladalmi 
titkárságiul felmentetni, és elébbi ezeredéhez mint ezeredes parancsnok vissza térni kérte. Nem 
bírhatván senkit is erőszakkal helyén megtartani, le köszönését el fogadám, és ezrede vezényletét 
átveheti meg igérém. Okai: 

Mivel az ideiglenes hadi ministeriumtol ki folyó rendeletek, katonai nézeteivel meg nem 
egyeztethetőknek, és még is elégedetlenség nyilvánításával olly dologért illettetet, mellyeknek ki 
adása a nélkül, hogy a hadi ministerium ellen bizalmatlanság - mint ha rábizot tárgyakban nem jól 
sáfárkodot lenne - ne mutatassék, talán máskép is intéztethetet volna el. És végre mivel a mostani 
körülmények igényleteinek valódilag meg nem felelhetne, fel mentését kéri. 

Ezen következésében kérem az Elnökséget, az ideiglenes hadügy minister urat38 fel hatalmazni, 
hogy Gombos alezredes ur vegye addig át a folyók vezényletét a ministeriumnál mig valamely ál
ladalmi titkár nem kerül ki. 

Ezekhez bocsánatot kérek, ha azon észre vételt vagyok köteles tenni, hogy így boldogulásra nincs ki
látás, ha katonai dolgokba, a katona tanácsa mit sem ér, ha ollyas dolgok melyeknek titok kellene lenni és 
pedig hadügyministériumnál, nyilvánossan el kéretnek, és ha így a dolog a többi akadályok közöt még 
nehezítetik, és az öreg szolgák, kik a dologhoz értenek, elkeserítetnek, akkor vezetni egy tárczát nem le
het. Azért újra kérem vagy tárczámtól fel menteni, vagy pedig nagy bajyal szerzett tapasztalt hivatalnoka
im katonai dolgokba való tanácsokat szinte kegyelettel fel venni, mert mint mondám így élni nem lehet. 

Meg lehet a mint a dolgok állnak, hogy a ministerium elébb lép le, mint sem meg marad és ha 
az első akkor úgy is döntve van, de ha a másik, akkor tessék segítségemre lenni, hogy vagy vezér
nek jöjjön ide valaki vagy minister menjen, a mostani körülményekben hol az organisatioja az 
ujjonczozásnak leg sürgetőbb főbb helye ott van. Mivel itt Eder generalis Bakonyi ezredes ur 
segítségével, és több tábori kar tisztek segítségével, az ügyet itt néhány napok múlva meg 
lehetőssen vezethetik, legfőkép ha Szent Tamás ellen sikerül az ostrom, mire reménység van. 

Mészáros Lázár 
KPA 77. 

A levél Mészáros s. k. írása. 

14. 

Verbász, 1848. szeptember 15. 

MÉSZÁROS VÁLASZA BATTHYÁNY FELKÉRŐ LEVELÉRE, HOGY TARTSA MEG TÁRCÁJÁT 

Hadügy Minister Verbász 15-dik 7-b 1848 
Minister Elnök Urnák! 

Midőn Elnök Ur becses hivatalos felszóllitását 604. alatt kapnám, egy más levelet voltam bátor 
kegyéhez intézni, ugyan azon napról, mellynek némely tartalmát figyelembe venni kérem. Most 
pedig a fellebb említett szám alattira vagyon szerencsém felelni: 

Szemere Bertalant. 
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1-ször: Sajnossan vettem a bécsi út eredménytelenségét, most pedig telyes szomorúsággal olvasom 
Báró Jelasich törvénytelen tettét, ki minden manifest és háború izenet nélkül hazánkban be tört, mit a 
többi szerencsétlenségek közt, azért tartom a leg nagyobbnak, mivel nem hiszem a katonai rendet so
káig fen tarthatni, és mivel aggódom ha az itteni sereg meg tudja, hogy a St. Tamási támadásomban is 
alig ha nem gátoltatom, mitől az Isten őrizzen meg, és a mit ezekben a napokban merényleni akarok. 

2-szor: Én gróf Batthyány Elnök Úrral szívesen munkálkodók közre, és csekély tehetségemet 
örömest szentelem föl, hanem meg bocsásson a gróf Elnök Ur, ha ki kötöm, hogy semmi erőszakos 
rendszabáshoz járulni nem akarok, minden a fen álló törvényekhez nem illeszthető lépések tételé
től fel mentetni kérem magamat, és a katonaságnál is semmi ollyas be hozásokat vagy kinevezése
ket velem nem eszközöltetni, mellyek a mostan divatban létezőkkel és Ő Felsége által helyben ha
gyottakkal ellenkeznének. 

3-szor: Mig Elnök Ur nem bír egy vezért ide állítani ki engem helyettesit, és a ki több tudományai 
bír nálamnál, ki meg lehetős lovas, de semmi vezér nem vagyok, addig itt keveset teszek, és ott hol 
reorganisálni, elö készíteni kell, pedig parlagon fog heverni minden, mivel ha Melczer ezeredes ur 
meg marad is (miért igen örülök) de nem tudván, hogy mit gondol a minister sok tárgyakban, és nem 
akarván határozottan rendelkezni, minden ügy lankadtan fog menni, s igy boldogulni sem itt sem ott 
nem fogunk, azért kérem a grófot vagy ministert, vagy alárendelt generált belőlem tenni. 

4-szer: Tudván kis erővel menyit működött Kiss Ernő ezeredes ur, mennyi áldozatot hozott va
gyonában és melly szépen védte Bánátot, ha most jobb kezétől meg fosztjuk, mivel Vetter al 
ezeredes ur mint parancsnok hivatalát be nem töltheti, úgy egyiknek adunk, a másiktól veszünk, 
Mert Kolman százados ur szinte tábori karmesteri hivatalt visel Kiss ezeredes ur mellett. Én igaz
ságosnak nem tartván, most Kolman százados urat Kiss ezeredestöl el távoztatni, ki mellé én ad
tam, kit én örnagyságra ajánlottam, azért csak a haza nevében hívhatom fel Kiss ezeredes urat ezen 
áldozatot hozni. Vagy pedig méltóztasson gróf Urnák öt a Nádor Ur által őrnagynak ki neveztetni 
és rendeltetését általa azonnal meg is parancsolni. 

Végre 5-ször. Kérem Elnök Urat hivatalos mennél elébbi megnyugatásáért az itteni seregnek, 
hogy O Felségével ellentétbe nem áll, mert máskép nem állhatok jót semmiért, anyira izgatják és 
ingerlik, újságok, beszédek s.a.t. Kérem még Elnök Urat méltóztassék meg tiltani, hogy toborzók, 
kik a mostani ezeredektöl önkéntesekhez édesgetik a sor katonaságot, ide ne jöjjenek, mert én a tá
borból el tiltom, mert ha meg történne, innénnt távozni kéntelenitetnék. 

Utoljára kérem Elnök Urat Deák és Klauzál urakat a ministeriumbani meg maradásra késztetni. 
Épen végzem a levelet, midőn Elnök Ur becses 602/e. szám alatti tudósítását vevém, mit kö

szönöm és kellőleg használni akarok, noha ha lehet, be nem várom.39 

Mészáros Lázár 
H.ü.m. 

Mein. 1848:604. 
A levél Mészáros Lázár s. k. írása. 

15. 

Verbász, 1848. szeptember 15. 

MÉSZÁROS TÁJÉKOZTATJA A MINISZTÉRIUMOT ÉS ERŐSÍTÉST KÉR KlSS ERNŐ SEREGE SZÁMÁRA 

A magyar ministeriumnak 

Két rendbéli levelét melléklem ide a ministérium tudomására és kellő intézkedés kikérése vé
gett, mit egyenesen gróf Battyányi Kázmér Baranya megyei fő ispán úrnak, mint szinte országos 
biztos úrnak meg hagyni sziveskedtenek, a mit én g. Battyány urnák feleltem, másolatba ide mel
léklem. 

39 Ti. azt az erősítést, amit Batthyány a verbászi tábornak ígért a Szenttamás elleni támadáshoz. 
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Ide melléklek még Kis ezredes úrtól mai napon kapott és a perlaszi táborban elfogott szerb 
felhívást, és egy tiszt úr levelét, melyekből ki tettszik, minő tervvel foglaltoskodnak és amelyet Kis 
ezredes úr egyenesen Bécsbe is el küldött, és a melyet magyar ministérium is a mondott osztrák 
ministeriummal közölni szíveskedjék, ha nem lenne még világos, ebből ki világosodhat ha minő 
bűnös az eljárása a fellázadt és a szerbekkel kapcsolt itteni népségnek. 

Kérem tovább, ha valami sereg indíttatik önkéntesekbe, és a kik közelebb állnának Bánsághoz 
mint hozzám, valami ezret oda utasítani szíveskedjenek, mert Kis ezredes úr győzelmei nagyon 
meg gyengítették seregeinek számát, és a melyet én innét pótolni nem tudok. 

Végre akármely seregrész indíttatik ide, kérem az azon tul is tudattassék velem, milyen jön, a 
szükséges rendeletek megtétele végett. 

Porosz herczeg gyalog ezredéről még nem tudom az hol lészen, hova van irányozva, melyről 
magamat tudósíttattatni kérem. 

Verbászi ir. K/107. 

16. 

Verbász, 1848. szeptember 16. 

MÉSZÁROS JELENTÉSE TÁMADÁSI ELŐKÉSZÜLETEIRŐL 

Hadügy minister Verbász 16. 7-ber 1848. 
Minister Elnök Urnák 

609. szám e hó 14 kelt becses hivatalos leiratára Elnök Urnák vagyon szerencsém felelni: 
1-ször Hogy a nemzeti lobogóvali botrány reménylem Beöthy orsz. biztos urtol a mint bevádol

tatott, ugy meg is igazitatott.40 

2-szor Köszönettel vettem Elnök Ur szíves szorgalmát seregünk szaporításáért, mellyek közül 
reménylem gránátos osztály épen jól fog érkezni, bár még nem tudom hol létezik, de reménylem, 
hogy 48 óra alat itt leszen. Szalay 1600 hadát illetőleg41 szinte eddig semmi tudósításom nem volt, 
a mint a borsodi önkéntesekről, hogy hol léteznek mit sem tudok, azonban ide szállítások véget a 
szükséges rendeletek meg tétettek. 

3-szor Készületeim jobbadán végezvék és ha nem csalódom, holnap után (titok kérem), ha csak 
a beállott esős idő engedi, a támadás megtörténik, minő sikerrel nem tudom. Legyen azonban a si
ker jo, avval még vége nincs, mert Turia, Földvár szinte erősítvék, és aztán jönnek a romai 
sánczok, mellyeknek bevétele egy harczias népséggel nem olly könnyű. Én ha kívánják sergemből 
utasítok Dráva felé, de akkor csak pusztító háborút leszek kéntelen vezetni és alig hódítót, mivel a 
betegségek szűnni nem akarván, mindég gyengék leszünk, és jó hogy ha védeni bírjuk magunkat. 

Ez az mit most jelenteni kötelességem volt. 

Mészáros Lázár 
h.ü.m. 

Mein. 1848:609. 

Beöthy Ödön szept. 12-én jelentette, hogy a Sándor gyalogezred egy tisztje italos állapotban letépte 
(talán meg is taposta) a magyar zászlót. 

41 A Szalay László, Kossuth titkára által szervezett Hunyadi-csapatról van szó, amelynek Verbászra küldé
sét Batthyány megígérte. Végül azonban erre nem került sor. 
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17. 

Verbász, 1848. szeptember 17. 

MÉSZÁROS JELENTÉSE BATTHYÁNY UTASÍTÁSAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

Hadügyminister 

Minister Elnök Urnák Verbász 17-én 7-ber 1848. 

611. szám e hó 15-ikén kelt becses levelére a baranyai felváltást illetőleg42 azonnal eszközlen-
dem, és gróf Batthyani Kázmér urat tudósítandom! 

615. szám alattira, jelentem, hogy a futárt Becskerekre utasítottam Kiss ezredes urat fel 
hívandó a vezénylet át vételére. Mivel nem hiszem, hogy Vetter al ezredes elválalná, azon okból, 
mivel Deym ezredes a Miklós huszároknál ott létez, és Müklpöck [Mühlbeck] talán öregebb alez
redes. Akár mit határozand egyenessen tudatni fogja Elnök Úrral. 

Bánságbani sereghez Mayerhofer magyar proclamatiot küldőt, fel hivta Kiss ezredest, hogy ne 
háborgatná, vagy hogy vele egyezkedne, mellyeket ha Méltóságod nem birná, itten ide melléklem, 
t.i. Kiss ezredes úrhoz szóllót. 

Még semmi újság. 

Mészáros Lázár 
KPA 36. 

Mészáros s. k. levele. Mellette Mayerhofer alezredes említett, szept. 15-én Zimonyban kelt, Kiss 
Ernő ezredeshez intézett német levelének másolata. 

18. 

Verbász, 1848. szeptember 18. 

MÉSZÁROS JELENTI, HOGY FELKÉSZÜLT A TÁMADÁSRA; 
AZ ELŐKÉSZÜLETEK MIATT A FŐVÁROSBA RENDELT LAHNER ŐRNAGY 

CSAK KÉSÉSSEL TUD INDULNI 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyani Lajos ministerelnök urnák Verbász September hó 18-kán 1848. 

E hó 15-kén kelt becses levelére Lahner őrnagy úrral tudattam parancsolatát és ő azonnal el
utazott volna, ha úgyszólván az ütközet előestvelén nélkülözhettem volna. Zászló aljánál hat tiszt 
létez - a többiek betegek és hiányoznak, és ha ötét küldöm, megfosztom magamat egy tényezőtől, 
melly a reménylendő sikert hátráltathatná. Azért bocsásson meg ministerelnök úr, ha néhány napok 
múlva küldöm csak fel. 

622. szám alatt September 16-kán kelt hazafiságos felszólítását43 megelőztem volna, ha két 
föltétel között nem kéntelenítettem volna magam a halasztásra elhatározni, t.i. minden lehető sze
rekét fel kellett használnom, hogy a vak sorsnak lehető legkissebb tért nyissak - és bár halasztot
tam, még se vagyok még elkészülve s tudományilag mondva, minden ellen biztosítva; - másodszor 
pedig hogyha nem sükerülne, mostani vonalomat megtarthassam, hogy ez által a megyét irtózatos 
dúlástól, rablástól megmentsem - mit, ha elébb kezdek, nem létesíthettem volna. 

A bácskai táborban szolgáló baranyai nemzetőrök hazarendeléséről van szó. 
4 Hogy ti. támadja meg a szenttamási tábort. 
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Azért még egyszer megbocsásson ministerelnök úr, hogy a haza forró kívánságának, elébb ele
get nem tehettem, - de végre eljött az idő, történjen bármi, cselekedendek! 

Végre szíves tudósításait és a hírlapokból megismert tényeket Kanizsa tájéka körül, legnagyobb 
szomorúsággal vettem44 és a mint a körülmények engedni fogják, én azonnal a nélkülözhető osztályo
kat a Dunán túli részekre útba indítandom, - csak kérem tudósításokkal ellátni, hogy irányt adhassak. 

Továbbá ministerelnök úrnak figyelmébe ajánlom Mészáros hadigőzöst, melly most Apatin kö
rül a Duna és Dráva átjárásait őrzi; hogy ha a körülmények megkívánnák azt a Duna jobb partjáról 
történhető ellenséges átkelés akadályozására vagy különben is a székvárosok védelmére használ
hassa, - mit egyúttal a hadigőzős parancsnokának azon megjegyzéssel hagytam meg, hogy mi
nisterelnök urnák minden történendőkrül azonnal jelentést tegyen. 

Mészáros Lázár 
Fogalmazvány: Verbászi ir. K/133. 
Tisztázat: Mein. 1848:619. 

19. 

Verbász, J 848. szeptember 19. 

MÉSZÁROS JELENTI, HOGY A NAGY ESŐZÉS MIATT A SZENTTAMÁS ELLENI TÁMADÁST 
EL KELLETT HALASZTANI 

A Hadügyminiszter 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Budapesten 

Verbász september hó 19-kén 1848. 

Nincs szerencse, - mindannyi elemek összeesküdtek, hogy akkor, midőn a tespedésből tevé
kenységbe át akarunk lépni, egy több napos eső annyira megrongálja az utat, meg a tért, hogy az 
ágyúkat nehéz lett volna az ugar földeken mozogtatni; - az emberek általi ostromot pedig lehetet
lenné tette és azért első 24 órai kiderülésig kellett halasztani, - mellyet sajnosán ugyan, de köteles
ségemnek tartok bejelenteni. 

A gránátosok még ide nem jöttek s mint gondolom talán másfelé inditattak; a borsodi önkénte
sek se érkeztek ide, a Hunyadi csapat bejelentette, hogy mivel öt száz ember lábbelivel nincs még 
ellátva, elébb annak felszerelését bevárja; ha méltóztatik ezekkel rendelkezni, hogy az ellenségnek 
oldalában működjenek, méltóztassék velők disponálni. 

A pesti események, Ö Felségének leirata a Fő Herczeg Nádorhoz a bennt foglalt nyugvási pa
rancsolat a felfegyverkezésről, Jelasichnak hivatalábai való beigtatása a legkegyelmesebb szavak
kal - igen rossz hatást szültek. Még reménylem ugyan, hogy a seregek megütköznek, de nem lelke
sedéssel. Ha lehetne, ha nem is Ő Felségétől, de O Fennségétől a Nádortól egy nyilatkozatot kia
datni, hogy Ő Fennsége a Fővezérséget Magyarország jogainak, integritásának védelmére a Király 
nevében által vette, talán jó hatást szülne. 

Idezárva ministerelnök urnák tudomás végett átteszem Kiss Ernő ezredes ur e hó 17. 614. szám 
alatt kelt jelentését45 azon megjegyzéssel, hogy Vetter ezredes urnák azon utasítást küldöttem elé
be, hogy a bánsági mozgó sereg parancsnokságát azonnal átvegye, mivel a mint Kiss ezredes úr 
írja, elnök úr által küldött megbízását elfogadta. 6 

Mészáros Lázár 
KPA 45. 

Ti. a horvát sereg előnyomulásáról szóló híreket. 
45 Ez a jelentés nincsen a levél mellett. 
46 Batthyány ti. a drávai sereg vezérletét Kiss Ernőre kívánta bízni, s felrendelte a fővárosba. Mivel azon

ban az időközben a sereg feletti fövezérletet István nádor elvállalta, s Móga altábornagyot vitte magával Fe
hérvárra, a nádor visszavonulása után a vezérlet Mógára maradt. 
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20. 

Verbász, 1848. szeptember 19. 

MÉSZÁROS KIFEJTI, HOGY MIÉRT NEM TUDJA A KÉRT SEGÍTSÉGET 
A VESZPRÉMI TÁBORNAK MEGADNI 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Budapesten 

Verbász september hó 19. 1848. 

Folyó hó 17. 637. szám alatt kelt hivatalos felszólítására ezeket vagyok bátor viszonozni: 
1-ször A mint ezt írom - a még itt nem volt Hunyadi csapatnak azonnal kiadtam a rendeletet, 

hogy Bajáról Verbász helyett gőzösön Ercsényre szálljon, onnan pedig Fehérvárnak vegye útját -
ott további pararncsolatot találandó. És ezen erő az, mellyel most Elnök úrnak szolgálhatok. Mikor 
szállíthatok többet, még egy eltökéllett és kikérendő határozatától fog függni. 

2-szor Midőn itten Eder generalis urnák személyem közbenjárása mellett az itteni sereg 
vezénletét átadtam, bátor voltam három rendbeli leveleimmel a minister elnökséghez az itteni kö
rülményeket leírni, mellyben kijelentettem, hogy csekély nézetem szerint, ha Szt. Tamás be is ve-
vődik, még akkor a háborúnak nem csak hogy vége nincs, sőt még akkor igazán kezdeni fog, mert 
Szt. Tamás után jön Turia, jön Földvár, mellyek szinte körülsánczolvák és mellyeket be kell venni, 
hogy a csaj kasok fékezésére mehessünk át; - mert míg ezek fékezve, engedelmességre hozva nin
csenek, addig békességes állapotról szó se lehet. - És ha fölvessszük, hogy a lázzadt pétervári ha
társzélezred s még mindig segítségre jövő szerbek által az ő helységeikben lesznek megtámadva, 
akkor elegendő erő kell, hogy velők végezzünk. 

3-szor Ha innen Elnök úr kívánságára öt ezer embert elszállítatok, akkor nekem megtámadó 
operatióra alig marard 500 emberem, mert Futakot, melly az ötödik Honvéd zászlóaljjal s két szá
zad lovassággal van megszállva, elhagyom - akkor Péter vára körül van véve, és ha három holnap 
alatt fel nem szabadítatik, éhség által veszve is lessz. Ha Ó-Kért, mellynek nem nélkülözhető 
őrízése egy zászló aljra és két század lovasságra van bízva, ez őrizet nélkül hagyom; akkor ennek 
háta mögött levő rácz faluk s evvel Zombor tárva, nyitva áll vagy pusztításnak vagy lázadásnak. -
Ha Kis-Kér, melly szinte egy zászló aljjal és egy század lovassággal őriztetik, meg ha Verbász a 
csatorna vonalán, mellynek őrzése két ezer ember nélkül lenni kénytelenítetne, - akkor a csatorna 
vonalát megtartani nem lehetne s akkor egy más része Bács megyének, szinte rácz helységekkel 
tele, ki volna téve a fennebb említett veszélynek. Ha Ó-Becse nincs jól őrizve, hol a helység lako
sai ellenszenvvel viseltetnek ellenünk, - úgy a bánsággali közölülésünk Tiszán átal veszve lenne és 
a bánságbeli sereg is veszélyeztetve lenne, mivel a perlaszi szerencsés ütközet után többet s annyit 
támadtatott meg, hogy most védelmi lábon kell magát tartani. 

Ezekből kiviláglik, hogy egy számban és papíron létező 9000 emberből, ha öt ezerét elküldök, 
akkor mi sem marad támadásra, következőleg ha egy helyet erősen megtámad az ellenség azt 
könnyen el is foglalhatja, míg elegendő erő érkeznék segítségre. Ha pedig egy szűk helyen 
concentráljuk az erőt, - nagy része a megyének ki van téve dulásnak, rablásnak. - Miből az követ
kezik, hogy ha mostani erőmből 2000 is vesztek, - védelmező állapotba kell magamat helyeznem, 
Pétervárát sorsára hagynom, - és még is bizonytalan lennem, hogy a most elfoglalt vonalt meg
védhetem-e; és ha az a hat határszél osztály, melly Szeremet és Verőczét elfoglalta, áttörne, nem 
csak el kellene hagyni a mostani állást és hátrálni, hanem még bizonyos sem lehetnék, hogy Pest 
védve volna-é. - Ezek szerint, méltóztatik kivenni, hogy Bács megye és ez által maga Pest is ve
szélyeztetve lenne, - 5000 embert pedig semmi esetre el nem küldhetni. 

4-szer: így tehát én ezen figyelmeztetés nélkül, magam felelőssége alatt, ezen erőnek elküldését 
egy ujjabb és itt kikérendő egyenes határzat nélkül nem tehetem. - Elnök úr! Bács megye fenntar
tása feltételezi Pestét is, és ezért a jövő parancsolattal küldöm el csak a kivánt erőt; a nélkül a 
fenntebbi okok szerint nem tehetem. - És ha Elnök Úr még is kívánná, - akkor kérem felmentése
met is innen elhatározni. 
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5-ször Ha már vagy két székely zászlóaljat, mellyből két századat Vukovics Sebők kir. biztos 
úr Arad megyébe visszatartóztatott az ottani oláh zendülés lecsillapítására - vagy ezek helyett, 
hogy ha Futakot feláldozva két zászlóalj honvédet utasítanék - még az a legfőbb volna, mit tehet
nék - magamat téli szállásra elkészítendő vagy még talán Szabadkáig is visszahúzandó. 

6-szor Mai nap délelőtti jelentésemből4 kitetszett venni, hogy mi hátráltatta és mi hátrálja a 
megtámadást s meggyőződésem szerint inkább félbe hagyok a megtámadással, mint sem úgy te
gyem, hogy előre is sükeretlenségét lássam. Ha az ellenség nyílt terén állana, - akkor igen is meg
lehetne támadni, de sánczokat ostrom nélkül bevenni lehetetlen, ostromlani pedig sikamlós téren, 
esős időben szinte nem lehet. - És mivel a haditanács kérdésemre - valljon lehet-e sánczokat 
megmászni esős időben? - határozott Nem-mcl felelt, e szerint jobb időre hagytam és el sem kez
dem, míg valószínű sükerrel nem merényelhetem; - mert bár tizenöt napja működök, hogy felsze
reljem annyira magamat, hogy a véletlennek legkissebb tért nyissak, - még se készülhettem ugy el, 
hogy a szerencsétől sokat ne kelljen várnom. 

En a megtámadást minden esetre merényleni fogom- legyen bármilly eredménye, s érzem is az 
idő fontosságát és mindenféle körülményeknek hódolni is tudok- csakhogy meggyőződésem 
megengedje, hogy egy helyen veszélynek ne tegyem ki magamat és máshol még is keveset segít
sek. 

Nem tehetek róla, hogy nem levén kitűnő vezér, kevésből sokat nem faraghatok, - mert ide 
lángész kell, ki még a semmiből is tud valamit előteremteni. 

Végtére kérem ministerelnök urat az idezárt fontos tárgyat a tüzér dandár parancsnokságnak 
sürgős teljesítés végett áttenni. Kérem utólag Elnök urat Häuser Károly Sándor gyalogezredbeli 
főhadnagyot, ki kéntelen volt - mivel a nemzeti lobogó levétele alkalmával a cselekvőt, ki 
hasonlag tiszt, a nélkül [hogy] elébb a dolgot megvizsgálta légyen legyalázta, és ezért továbbá az 
ezredben maradni nem akarván - tisztségéről lemondani, de ki különben buzgó hazafi, első alka
lommal egy önkéntes csapathoz szívesen kinevezni méltóztassék.49 

Mészáros Lázár 
Mein. 1848:637. 

Az említett melléklet nincs az irat mellett. 

21. 

Verbász, 1848. szeptember 20. 

MÉSZÁROS AGGÓDIK A SEREG FEGYELMI ÁLLAPOTAÉRT; 
ÖRÜL, HOGY DEÁK ÉS EÖTVÖS TÁRCÁT VÁLLALTAK 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Budapesten 

Verbász september hó 20. 1848. 

660. számú becses levelére köszönetemet mondom ugyan haditárczárai való kinevezésem vé
gett, hanem szomorú előérzettél folytatom kötelességemet, mivel ha az, mi gránátos zászlóaljjal és 
ujjolag a Porosz herczeg egy zászlóaljával történt, tovább harapodzik,50 hadi tárczát viselni majd 
csaknem lehetetlen lessz; mert akkor azok, kiket eskü változtatásra késztetünk, engedelmesség he
lyett parancsolni fognak s akkor biztosan számítani nem lehet. 

L. az előző iratot. 
48 Vagyis felázott talajon. 

Häuser Károly főhadnagyot Batthyány szept. 21-én a pesti csatárok zászlóaljához (amelyből rövidesen a 
14. honvédzászlóalj alakult) nevezte ki századosnak. L. a Közlöny szept. 23-i számát. 

0 Ezekből az alakulatokból ugyanis a fővárosban nagy számmal állottak át a sorkatonák a Hunyadi
csapathoz. 
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Igen örülök, hogy Deák és Ötvös urak felvállalták a ministerséget, a többi urakhoz kevesebbet van 
szerencsém. Reménylem, ha megerősítetünk, több egyetértéssel lehetünk szerencsések működni. 

A futárt itt tartóztattam, hogy ő legyen átadója az eredménynek. 

Hadügyminister 
Mészáros Lázár 

KPA 46. 

22. 

Verbász, 1848. szeptember 20. 

MÉSZÁROS JELENTI: MÁSNAP HAJNALBAN TÁMADJÁK MEG SZENTTAMÁST; AZONBAN GYŐZELEM 
ESETÉN SEM TUDJA A KÉRT SEGÍTSÉGET BIZTOSÍTANI A FEHÉRVÁRI TÁBOR SZÁMÁRA 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök úrnak Budapesten 

Verbász september hó 20. 1848. 

E hó 18. 658. szám alatt kelt levele folytán van szerencsém ministerelnök urnák jelenteni, hogy 
már elébbi levele értelmében Hunyadi csapatot Ercsényre szállítottam, - onnan Fehérbe indulandó. 
A kivánt segítség sereg inneni elküldése felől tegnapi levelemre hivatkozók.51 Ha Bács megyét el
hagyjuk, a Vajdaság készen áll és hogyha ez rendezve - Zombor pedig körülsánczolva leend - , 
akkor 30.000 ember szükséges ennek visszanyerésére, mellyet kérek figyelembe vanni - és Pest 
veszélynek lenne kitéve. Ha a szent tamási ütközet, mellyet holnap éjfél után merényiek jól fog 
kiütni még akkor sem szállíthatok el sokat, mert már magával a győzelemmel is ezer emberrel alig
ha erőm nem csökken, mivel vér nélkül nehezen bevehetni. 

Baranya megyei nemzetőrség haza indítására a pararncs kiadva. 
Se Ö felsége elhatározata, se Csányi biztos úr tudósítása nem mellékeltetett becses leveléhöz, 

azért milly tartalmú nem tudhatom. 
Hogy Nádor Ő Fennsége átvette a vezénletet, a seregnek napi parancsban kiadtam. 

Mészáros Lázár 
KPA 64. 

23. 

Verbász, 1848. szeptember 21. 

MÉSZÁROS JELENTÉSE A SZENTTAMÁSI SZERB TÁBOR ELLENI HARMADIK SIKERTELEN TÁMADÁSRÓL 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Budapesten 

Verbász september hó 21-ikén 1848 

Mint tegnap iram már ma Szent Tamást három részről megtámadtam, négy órától fogva 
délutánni két negyed kettőig folytattam, - de siker nélkül. Az utolsó sánczokig könnyen jutottunk, 
de ezek a helységet körülvéve erősen felállítva, ágyúkkal jól védve csak nagyobb erőnek enged-

L. a 20. sorszámú levelet. 
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hétnek. Délután Római sánczokból és máshonnan 3000 ember hét ágyúval tett egy oldali rohanást, 
mellyet huszárok visszavertek, többet össze konczoltak - hanem végre a sereg fáradva lévén -
vissza kellett vonulni. A sebesültek száma és a holtaké körülbelől 120, hivatalos tudósítás után 
részietesb jelentést fogok felküldeni. 

Köszönettel vettem abbeli határzatát hogy ott maradjak, a hol több hasznot hajtok. 
Méltóztassék azt Enmaga elrendelni, hogy hol hajthatok csakugyan jelenlétemmel több hasznot. 
Elnök úr rendelete szerint, azonnal ha lehet egy székely és egy honvéd zászlóalját útnak indítok; el 
bocsájtván ezeket mi történend itten - a sorsra bizom. 

Mészáros Lázár 

KPA 82. 

24. 

Verbász, 1848. szeptember 22. 

MÉSZÁROS JELENTÉSE A SZENTTAMÁS ELLENI TÁMADÁS SIKERTELENSÉGÉNEK OKAIRÓL 
ÉS A KÉNYSZERŰ VÉDELMI TERVEKRŐL 

A hadügyminister 
Minister elnök Urnák Budapesten 

Verbász september 22-kén 1848. 

Nem készülhetvén el még részletesen a relatio,52 csak mint gondolom holnap fogom elküld-
hetni. A sebesültek és halottak száma valamivel nagyobb, mint azt tegnap futólag irtam. 

Csázni százados a Császár huszároktól, ki egy szerencsés támadást tőn egy osztállyal, a nehéz 
sebesültek között van; még egy kapitány és egy tiszt Sándor ezredből. 

Ereje a helységnek abban áll leginkább, hogy úgy vannak elkészülve a tüz ellen, hogyha meg 
gyujtatik is valami, azonnal el is oltatik; másik, hogy ágyúik úgy el helyezvék, hogy 3000 ágyú lö
vés daczára nem lehetett észre venni, hogy egy használhatlanná tétetett volna, nem hiszem ugyan, 
hogy meg nem történt, de észrevehető nem vala, mivel elegendő lovakkal ellátva, ágyúikat egy 
helyről a másikra könnyen vihetik. A tegnapi nap még azzal is növelte az ereit, hogy mig seregünk 
lankadva nem volt, a nap felkelte után, majd nem három órán át olly sürü köd volt, hogy az alatt 
semmit se lehetett czélba venni, és így daczára több ágyú lövéseinknek, nem tétetett az a kár, 
mellyet várni lehetett volna. Végre egy a legfontosabb ostromok közül a véletlen eset által meg 
hiusíttatott, mivel a másik parton álló székelyek az irányt eltévesztvén a „Porosz herczeg" ostrom
ló embereire lőttek, mellyet ezek oldalba vételre az ellenségtől gondolván, az ostromtól fel hagy
tak. 

Röviden sok nem ment jól öszve, s akkor, midőn talán még orvosolni lehetet volna, a 3000-ből 
álló segítség, melly jobb szárnyunkat megtámadta,53 azt is meg hiusittotta és igy vissza kellett vonulni. 

Két száz bombát hánytak be Szent Tamásra s kevés sükere volt; a tüzérség itt jól végezte köte
lességét, hanem szolgálat utján nállam jelentvén magukat, kikérték, hogy azon tekintetnél fogva, 
mivel az ő ezredjükbeli tüzérek állnának szemközt, ha Jellachich ellen kellene müködniök, hogy 
ezen szolgálattól őket felmenteni méltóztassunk. Itten a rablók ellen szolgalatjukat egész készség
gel folytatandók. 

A gyalogság szinte meg tévé kötelességét, mellyek közül Sándor gyalogság, mivel egy compact 
testet képez, és mivel Báró Bakonyi ezredes a vezér, - kit ezredje tisztel - legerélyesebben 

52 Ti. a jelentés. 
53 Ez a segítség a közeli, ugyancsak szerbek által megszállva tartott Turiáról érkezett - amit Kollowrat ez

redes, dandárpararncsnok nem akadályozott meg. 
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működött. Meg tették mindnyáján kötelességüket, hanem mivel már kétszer nem sikerült a bevétel, 
most harmadszor is, ki nem bírván a gondolatból irtani a helység erejét, talán nem áldozták fel ugy 
az életüket, mint másképen tették volna, melly új áldozatot azon okból nem is kívántam, mivel 
tudván, hogy seregemet gyengitenem kell elküldésssel, legalább is öt száz ember vesztét nem vél
tem tanácsosnak a próbára kitenni, nehogy ha még sem sikerülne, tekintve arra, hogy ha a betegség 
nem hagy alább, sőtt még félni lehet, - mivel a cholera az ötödik honvéd zászlóaljnál létez -
Péterváron az őrségből száz ember már meg halt benne, és hogyha a betegség tovább terjed, még 
az örséget innen erősíteni is kellene, tehát csak egy zászlóaljat vagyok képes innen elküldeni, és 
mivel minister elnök Úr kívánta, tehát a 2-k székely ezred zászlóalj Bálás őrnagy ur vezénylete 
alatt, útnak indul, a honnan nevezett őrnagy úr a mint Földváron kiszálland, egy kapitánynak által 
adja a vezényletet, és ő személyesen Pestre induland rendeltetése helyére. 

Én itten a még létező seregemmel most védelmi állapotba fogom tenni magamat, a megszállott 
helyeket besánczolom, az első házakat quasi kaszárnyákká alakíttatom, lovak elhelyezéséről gon
doskodom, és midőn ez készen lesz, akkor portyázó csapatokkal fogom keresztül kasul járni a vi
déket, rablástól és lázadástól megmentő a hátra fekvő helységeket és földet. Az ezredek 
álványából, mellyeknek száma többet mutat, egy harmad része betegekből és sebesültekből áll, úgy 
hogy ez egészen hiányzónak tekinthető. Szent Tamást és a többi erősített helyeket csupán rendsze
res ostrom által lehetne bé venni, úgy hogy ha a megszállott helységek megőrizve egy helyen hat 
ezer embert lehetne össze vonni, mik aztán ezer ötszáz vagy két ezer ember áldozattal több napi 
működés után ostromlanák egymásután a helyeket; és azoknak bevétele után megint annyi erővel 
tovább folytathatnák a támadólagos mozgalmakat. Az itteni két lovas ezred három hónapja minden 
nap őrizeten, annyi sok csatárzásokban el gyengült, úgy, hogy két ezer szolgálatra való ember he
lyett alig számlál ezer ötszázat, mellyből egy század Pétervárán van őrizetül. Ha ezek még tovább 
folytatják minden szaporítás nélkül szolgalatjukat hat hétig, felére fognak még állványokról leszál
lani, és akkor biztosságunk még hiányosabb lesz; azért a bejövendő ezredek közül okvetetlenül 
egyre itt szükség lészen; mivel ezen pótlék hiányával távolabb eső hadi küldetményeket 
merényleni nem lehet. 

12 fontos ágyúinkat a sáros időjárás beállásáig használni fogom, hanem aztán vissza küldeni 
kéntelenittetek őket Szeged vagy Szabadka erősítésére használandókat. Télre pedig három fontos 
ágyukat fogok ki kérni, mellyeket sárba is könnyebben használhatni. 

Kérem továbbá méltóztassék meg parancsolni, hogy a honvédek áttilái el készüljenek, mivel 
őszi időben azok nélkül nem lehetnek, - annyi sok beteg lévén, úgy is már közöttük. Ezeknek le-
küldése igen sürgetős. 

Méltóztatott Gróf urnák több tiszt urakat a karmesteri testülethez kinevezni, ezekhez 
előmenetellel ajánlok én is innen kettőt: Czetz János Turszky ezredbeli főhadnagy urat, nállam s 
karmesteri hivatalnál alkalmazottat; Báró Bruckenthal Sámuelt a székely huszár ezredből százado
soknak, Leutsch nyugalmazott századost mint ollyast. Kérem továbbá Gróf urat őrnagynak 
valamellyik lovas csapathoz Farkas Károly János dragonyos ezred legidősb kapitányát, ki most itt 
létezik és alkalmazását várja, kit azonban én őrnagynak O Fenségének a Nádornak is ajánlani fo
gok. 

Végre kérem Elnök Urat, hogy Báró Stein, Sándor Császár ezredbeli számfeletti századost és 
személyem melletti alkalmazottat a karmesteri osztálynál őrnagggyá kineveztetni szíveskedjék. 

Mészáros Lázár 

KPA 109. 
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25. 

Verbász, 1848. szeptember 23. 

MÉSZÁROS JELENTI: A SZÉKELY ZÁSZLÓALJAT AZNAP REGGEL DUNAFÖLD VÁRRA INDÍTOTTA 

Hadügyminister 
gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák Budapesten 
Verbász Spt. 23. 1848. 

Ministerelnök ur rendelete folytán, mint már jelentettem, egy zászlóaljnál többet nem küldhet
tem segélyül és ez a 2-ik székely zászlóalj, melly ma reggel indult Batinara, honnan gőzösen Föld
várra fog szállani, - ott a további rendeletet bevárandó - , mit tehát elébe küldeni méltóztassék. 

Verbásziir. K/171. 
fia. említett zászlóaljat Mészáros Lázár egyidejűleg utasította, hogy Batináról hajóval 

Dunafóldvárra utazzon és ott a nádor, vagy a miniszterelnök parancsát várja be: 1. Verbászi ir. K/172. 

26. 

Verbász, 1848. szeptember 26. 

MÉSZÁROS JELENTI, HOGY A PÉTER VÁRADRÓL ÉRKEZETT FEGYVEREKET MIKÉNT OSZTOTTA SZÉT 

Gróf Batthyány Lajos ministerelnök urnák 
Verbász 26/9 1848 

Ma érkezett Pétervárról 5000 darab fegyver, mellyekből 3000 gyutacsos és 2000 kohás. Ezek
ből 1000 darab kohást elküldöttem a bihari önkéntesek számára Nagy Becskerekre, 400 darabot 
Bezdánra a nemzetőrség számára és 600 darabot Zentára, itt Moholy és Ada helységek nemzetőr
ségének felosztás végett. 

A 3000 gyutacsos fegyverekből 400 Baja város nemzetőrségének szántam elküldeni, - a többi 
2600 darab gyutacsos fegyverek Szabadkán maradandnak, a város tanács felügyelése alatt, 
mellyekről ministerelnök úr rendelést tenni és vagy mind Pestre felvitetni, vagy Szeged és 
Szabadka városának egy pár százat kirendelvén, a maradványt felszállitatni méltóztassék. 

Verbászi ir. K/218. 

27. 

Verbász, 1848. szeptember 26. 

MÉSZÁROS ELŐLÉPTETÉSI ÉS KINEVEZÉSI KÉRELMEKET TOVÁBBÍT BATTHYÁNYHOZ 

Minister elnök urnák 
Verbász Sept. 26-n 848. 
Kosztka főhadnagy és dandár parancsnoki segéd, ki mint l-ő székely ezredbeli főhadnagy, f. 

évi Julius 1-őén a 14-k honvéd zászlóaljhoz54 ugyan e rangban tétetett át, - folyamodnik az ./. alatt 
ide zárt kérvényében számfeletti századosi előléptetéséért. 

A kinevezés az Erdélyben szervezni tervezett 14. honvédzászlóaljhoz történt. Ekkor már a 14. honvéd
zászlóalj a fővárosban alakult „pesti csatárok" zászlóalja volt. 
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Egyébb ugyan e folyamodványban elősorolt indokokon és a .//. alatti ajánlaton felül van 
szerentsém e folyamodó egyént részemről azon okbul ajánlani Minister elnök ur figyelmébe, mint
hogy ő ezredjénél is éppen azidőben főhadnaggyá előlépett, midőn a honvédekhez ugyan azon 
rangban ki neveztetett, és e szerint semmi kedvezésben nem részesült. 

Hasonlókép továbbá szives kegyeibe ajánlom M. elnök urnák Szalmássy Sigmond Ötsémet, ki 
1 1/2 évig rendes katonaságnál hadfi lévén, atya kívánságára a nemzeti mozgalmak kezdetén a 
rendes katonaságból kilépett, s az ó moroviczai önseregnél a legénységet fegyver gyakorlatban 
oktatá tehetsége szerint szorgalmasan, ez után pedig a szegedi 3-k zászlóaljnál mint önkéntes va
dász beállván, e zászlóaljnál hadnagynaki kineveztetésért folyamodik. 

Verbásziir. K/211. 

28. 

Verbász, 1848. szeptember 27. 

MÉSZÁROS KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉSE A PÉTER VÁRADRÓL ÉRKEZETT FEGYVEREK ELOSZTÁSÁRÓL 

Gróf Batthyány Lajos Ministerelnök Urnák 

Tegnap 218. szám alatt kelt levelem folytán van szerencsém ministerelnök urnák pótlólag je
lenteni, hogy a Pétervárról érkezett 3000 darab gyutacsos fegyverekből 500 Baja és 500 Zombor 
városa nemzetőrsége számára küldetendik és e szerint 2000 darab maradand Szabadkán 
ministerelnök ur dispositiójára. 

Verbászi ir. K/227. 

29. 

Verbász, 1848. szeptember 28. 

MÉSZÁROS JELENTI: AZONNAL INDUL VISSZA A FŐVÁROSBA 

A Hadügyminister 
Gróf Batthyány Lajos Ministerelnök Urnák Budapesten 
Verbász Szept. hó 28-án 1848. 

Perczel honvédseregi főhadnagy által küldött rendelete folytán - a mozgó hadsereg vezénletét 
Eder vezérőrnagy úrra bízván, s neki a szükséges utasításokat meghagyván - azonnal útnak indu-
landok Pestre. Mi a Schwarzemberg dsidás ezredet illeti, annak az országból ki mozdítását már in
nen elrendeltem, s reménylem, hogy eddig a temesvári főhadi parancsnokság által az erre czélzó 
lépések már meg tétettek. 

Mészáros Lázár 
h.ü.m. 

Fogalmazvány: Verbászi ir. K/230. 
Tisztázat: OHB 1848:2245. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

RADNÓCZY ANTAL 

A MAGYAR KATONAI EMIGRÁCIÓ TÖRTÉNETE1 

(1945-1990) 

Harsogó tavaszi nap köszöntött az alsó-bajorországi Mettenre, amikor 1945-ben elér
ték a 26. amerikai tüzérdandár előőrsei. Mintegy 1500 ember - katona és civil - várako
zott a kolostor pincéjében, tüzérségi tűztől tartva, mert egy öregekből alakult német 
Volkssturm egység kilőtt két amerikai harckocsit. Félő volt, hogy megtorlásként lövetni 
fogják a bencés kolostorban sejthető támaszpontot. 

Engem Vargyassy altábornagy parlamenternek nevezett ki. Egy, az amerikai angolt 
kitűnően beszélő orvossal, dr. Petressel és egy zászlóvivővel vártuk az amerikai csapatok 
érkezését, és a harckocsik kilövését követően azonnal kimentünk a fehér zászlóval. Alig 
100 méterre, a község egyik háza mögött, amerikai tüzérfelderítő járőrre akadtunk. Ide
jében, mert éppen a lőelemeket kezdték bemondani rádión, hogy tűz alá vegyék a kolos
tort. Első ténykedésként le akartak fegyverezni. Természetesen tiltakoztam, mondván, 
hogy a parlamenter nem fogoly, joga van megtartani a fegyverét. Kisvártatva megérkezett 
a parancsnokuk, egy dandártábornok, aki figyelmesen meghallgatta a tájékoztatónkat. 
Hangsúlyoztuk, hogy a kolostorban lévő magyar katonák soha nem harcoltak az amerika
iak, csak az oroszok ellen, akiket mi - elriasztó tények alapján - merőben másként íté
lünk meg mint ők, a szövetségeseik. 

Válaszából megtudtam, hogy a halál torkából menekültünk meg. Már megadta a lőe
lemeket a tüzérségnek, a földdel tették volna egyenlővé a kolostort - ez volt a megszo
kott módszerük - , mielőtt bevonultak volna. így kezdődött hányattatásunk a nyugati vi
lágban a második világháború végén. 

A szerencsés kezdet ellenére sem volt könnyű megmaradni katonának, eleget tenni az 
eskünek, amely kiszolgáltatottá vált hazánk szolgálatára kötelezett, határaitól távol is, 
mindhalálig. 

Számot kell adnunk erről a szolgálatról, hogy a sok évtizedes rágalomhadjárat, a min
dent bemocskolni próbáló hazugságözön után megismerhessék otthon élő honfitársaink a 
magyar katonai emigráció igaz történetét. Ezt követeli tőlünk azoknak a bajtársaknak az 
emléke is, akik immár a Legfelső Hadúr szolgálatában, Csaba királyfi seregében őrjára-
toznak, őrizve 1100 éves hazánk történelmének örök értékeit, amelyeket töretlen fénnyel 
ragyog be a magyar katonák hűsége és hősiessége. 

Zakó András vezérőrnagy, a 27. könnyű hadosztály egykori parancsnoka 1943-1944 
telén fogott hozzá a magyar ellenállás otthoni megszervezéséhez. 

A szerző személyes hangú írása a magyar katonai emigráció történetének első, magyar nyelven megjele
nő összefoglalása. A kéziraton csak stiláris változtatásokat eszközöltünk. - A szerk. 
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Helyzetelemzése a következő tényezőkkel számolt: 
- Németország elvesztette a háborút, amely hamarosan véget ér; az ország szovjet 

megszállás alá kerül; 
- várható, hogy a nyugati hatalmak idejekorán felismerik a szovjet térnyerés veszé

lyét, megpróbálják azt visszaszorítani, ami békés úton nem fog sikerülni; 
- ha Magyarország - évezredes hivatásának megfelelően - részt akar venni az Euró

pát fenyegető szovjet veszedelem elhárításában, idejében ki kell építenie a passzív, majd 
később az aktív ellenállást, mert egy, a Szovjetunióval történő együttműködés a nemzet 
pusztulását okozná, mind a szovjet megszállás megszilárdulása, mind Kelet-Európa 
esetleges későbbi felszabadítása esetén. 

Nagyon nehéz volt a szervezés, mert igazi célját az akkori, politikailag bűnösen rövid
látó katonai vezetők elől is rejteni kellett. Ennek ellenére nagyon sokan csatlakoztak a 
mozgalomhoz, katonák és polgári személyek egyaránt. A magyarországi arcvonal várat
lanul gyors összeomlása megakadályozta Zakó vezérőrnagyot abban, hogy munkáját be
fejezze. Az amerikai fogságban sem hagyott azonban fel a tervezéssel és - a lehetősé
gekhez mérten - folytatta a szervezkedést is. Amikor szabadon bocsájtották, össze
gyűjtötte szétszéledt embereit és tovább dolgozott önként vállalt feladata megvalósításán. 

Zakó 1946 januárjában besétált az oroszlánbarlangba. Illegálisan hazatért és magát 
református papnak, halkereskedőnek és még ki tudja minek álcázva közvetlen közelről és 
közvetlen életveszélyben élte át az erőszakos rendszerváltoztatást, katonabajtársai kivég
zését, a magyar társadalom szétverését, népünk kommunista igába törését. Természetesen 
nem szemlélte tétlenül a tragikus eseményeket, hanem nagyon eredményes szervező 
munkát is végzett. 

Nyugaton a helyzet nem maradt változatlan 

A második világháború végén Németországba telepített honvéd alakulatok 1945 má
jusának elején az angolszászok előtt tették le a fegyvert, nagyrészt hadifogságba kerültek 
és a németekkel egyező elbírálás alá estek. Azokat, akiket a győztes szövetségesek hábo
rús bűnösnek minősítettek, kiadták a szovjet megszállás alatt önálló állami életre képte
len Magyarországnak. A Karintiába került Szent László hadosztályt, vitéz Szügyi Zoltán 
vezérőrnagy parancsnoksága alatt, az angolok még egy ideig fegyverben tartották, hogy 
általuk rettentsék el Tito fegyveres hordáit az Ausztria angolok megszállta területére tör
ténő betöréstől. Egészen sajátos helyzetbe kerültek a magyar katonák, mert Franciaország 
is egyenrangú tagja volt a szövetséges megszálló erőknek és ők nem tekintettek minket 
ellenségnek, az ő álláspontjuk szerint hadifoglyok sem lehettünk, mert velük nem voltunk 
hadiállapotban. Tudták, és ennek az elmúlt évtizedek során gyakran hangot is adtak, 
hogy a német hadifogolytáborokból Magyarországra szökött franciákat menekültekként 
kezeltük. Ezért aztán Tirolban és Németország francia övezetében magyar őralakulatokat 
állítottak fel. 

Mintegy egymillió magyar menekült élt a nyugati övezetekben, élelmezésükről had
biztosságunk gondoskodott. Számos hadiüzem, mintegy 300 mozdony, tízezer vasúti ko
csi, 400 gépkocsi, 4756 ló, nagy mennyiségű vetőmag és több tízezer tonnányi egyéb 
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anyag állt rendelkezésünkre a Honvédelmi Minisztérium akkori nyilvántartása szerint. 
Külön ki kell emelnem a Szent Koronát, a Szent Jobbot és a Nemzeti Bank aranykészle
tét. Mindezt a szövetségesek hadizsákmányként kezelték. 

Kivonulás Magyarországról 

A Honvédelmi Minisztérium 1945. március 28-ára virradóan kapott parancsot a Kő
szeg - Sopron - Szombathely-háromszög kiürítésére, a nyugati irányba történő visszavo
nulásra. Több alakulat Alsó-Bajorországba került, ahol a Duna melletti Metten bencés 
kolostorában szállásolták el a HM központját. 

A rangidős tábornok - mivel az önmagát erősen kompromittált Beregfy Szálasihoz 
csatlakozott - , Vargyassy altábornagy, bizottságot alakított az amerikaiakkal történő tár
gyalásokra. Pogány Imre vezérkari ezredes, Hadváry Pál vezérkari őrnagy, Spaeth Gyula, 
Győr volt polgármestere, az angolul kitűnően beszélő dr. Petres Antal orvos, Tasnádi 
Kovács Ferenc vezérkari őrnagy a hadműveleti osztály vezetője és jómagam voltunk a 
bizottság tagjai. 

A személyi főcsoportnál a tábornokok, vezérkari tisztek és hadiműszaki tisztek elő
adója voltam. A nyugatra szorult magyarság képviseletére vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc 
vezérezredes látszott a legalkalmasabbnak. Mint a magyar cserkészet vezetője és az 
1938-as budapesti eucharisztikus kongresszus szervezője, komoly nemzetközi tekintély
nek örvendett. Öt évig állt a Ludovika Akadémia élén. A magyarságtudat fejlesztését és a 
legmagasabb szintű erkölcsi követelményeket tartotta parancsnoki tevékenysége vezérel
veinek az akadémikusok képzésében. Aktív katonaként is kimagaslott társai közül. A 
Tatárhágónál a VI. hadtest parancsnokaként hiúsította meg a Vörös Hadsereg áttörési kí
sérleteit; tábornoki rendelkezési állományban a bajorországi Johanneskirchenben élt. 

Farkas nem mondott nemet a felkérésünkre, de ragaszkodott hozzá, hogy a HM írás
ban bízza meg a tárgyalások vezetésével, hogy hivatalos személyként léphessen fel. 
Beregfy honvédelmi minisztert világok választották el Farkas Ferenctől. A csoportfőnö
köm, dr. Bán Mihály vezérkari ezredes nem tudott segíteni, mert Beregfy nyugdíjazta, 
ezért nekem kellett aláíratnom a kinevezést, amit egy aprócska lélektani csellel sikerült is 
elérnem. 

Farkas vezérezredes lett a parlamenterbizottság vezetője, helyettese vitéz Lengyel 
Béla, volt varsói katonai attasé, aki kifogástalanul beszélt angolul. Beosztott vezérkari 
tisztként lovag Kern Károly vezérkari őrnagy kapott megbízást. Ő a 2. vkf. osztály de
fenzív alosztályának vezetője volt, amikor a németek 1944. március 19-én megszállták 
Magyarországot. A Gestapo letartóztatta és hosszabb ideig fogva tartotta. Ez a tény 
szinte predesztinálta a bizottsági tagságra. A deggendorfi amerikai erők főparancsnoka a 
Sedan melletti Revinbe szállította megbízottainkat, mint a HM kapitulációs bizottságát. 

Kovács Ferenc vezérkari őrnagy 1945 áprilisának végén kidolgozott egy memoran
dumot a bizottság számára, amelynek elkészítésében én is részt vettem. Rámutattunk a 
Szovjetunió elleni háborúba való belépésünk okaira, a szovjet kommunista rendszer em-
berellenességére, amelyet hazánk 1919-ben Kun Béláék rémuralma alatt ismert meg. 
Hangsúlyoztuk a tényt, hogy a kommunizmus célja a nyugati demokráciák elpusztítása, 
és ez a cél a háború után sem változott. Fontos tényezőként említettük meg, hogy csapa-
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taink soha nem harcoltak a nyugati szövetségesek ellen. Felhívtuk a figyelmet az Ausztri
ába menekített Szent Korona és Szent Jobb kimagasló jelentőségére és megőrzésüket 
kértük, amíg átadhatók lesznek Magyarország alkotmányosan választott kormányának. 
Kértük, ne tekintsék hadizsákmánynak a szovjetek elől nyugatra menekített jelentős 
anyagi készleteket. Javasoltuk a menekült magyarság közellátást, a férfiak munkába állí
tását és az ahhoz szükséges magyar önigazgatás engedélyezését, valamint azt, hogy a 
magyar katonákat ne vigyék hadifogságba. Hasonló szellemű kérelem érkezett az ameri
kai főhadiszállásra a foucarville-i hadifogolytáborból 1945. június 15-én húsz magyar tá
bornok aláírásával és ugyanezt kérte vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy, az angol szolgá
latban még fegyverben álló Szent László hadosztály parancsnoka is. 

Az amerikai főparancsnokság továbbította javaslatainkat és kérelmeinket Washing
tonba, ahonnan mereven elutasító választ kaptunk, mert, mint írták: „Az utóbbi időben 
több kísérlet történt arra, hogy éket verjenek a szövetségesek közé." A szovjetellenesség 
tehát nemcsak részünkről nyilvánult meg, hanem más irányból is. A legnevesebb és leg
hevesebb képviselője a legendás Patton tábornok volt. 

Miután küldetésük eredménytelen maradt, Farkas és Lengyel - saját kérésére - a 
foucarville-i amerikai tábornoki hadifogolytáborba került, ahonnan Farkas vezérezredest 
1946. január 17-én szabadon bocsátották. Több tábornokunk hazatért, Farkast sikerült 
rábeszélni, hogy ne rohanjon a vesztébe. Az amerikai és a szovjet övezetet elválasztó 
határról visszatért a családjához, Johanneskirchenbe. 

Az általános kép felvázolása után térjünk vissza Mettenbe. Beregfy és a kapitulációs 
bizottság távozása után vitéz Bartha Károly volt honvédelmi miniszter és a hadműveleti 
osztály néhány vezérkari tisztje Bajorország délnyugati szögletében, Allgauban húzódott 
meg és nem került hadifogságba. Bartha később családjával együtt kivándorolt Venezue
lába, ahol útépítő mérnökként dolgozott. Később visszatért Európába és linzi rokonainál 
halt meg. A bevezetőben említett amerikai dandártábornokkal folytatott tárgyalások után 
le kellett adnunk a fegyvereinket, de zavartalanul megmaradhattunk korábban kialakított 
körleteinkben, igen laza katonai felügyelet alatt, és abban reménykedtünk, hogy nem 
visznek hadifogságba. 

Néhány nap múlva először a tiszteket szállították el teherautókon, a mintegy 750 főnyi 
legénység parancsnokaként engem hagytak hátra. Négy nappal később a cseh határ köze
lében lévő Chamba, majd onnan a hírhedtté vált százezres regensburgi táborba kerültünk. 
Szabad ég alatt, a németekkel együtt tartottak fogva, a bánásmód brutálisan durva volt. A 
korábban elszállított tisztek számára a végállomást az amerikai fogolytábor jelentette, a 
franciaországi Mailly le Campban. Mi Regensburgban maradtunk, ahol több mint egy hét 
után indult csak meg a foglyok elfogadhatónak nevezhető ellátása, mert az amerikaiak 
nem számítottak a gyors német összeomlásra. 

Bajtársaink helyzete Európában 

A belügyminisztérium nyomozó osztályának polgári ruhás tagjait velünk együtt 
Chamba szállították. Páni félelemben éltek, hogy kiadják őket a szovjeteknek. Mivel ci
vilben voltak, el tudtam érni az amerikai parancsnoknál, hogy visszatérhessenek Metten
be. ígéretet kaptam arra is, hogy a visszamaradt női hozzátartozókat lehetőségeik szerint 
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megvédelmezik és a szükséges nehezebb munkákat elvégzik. Ennek az ígéretnek egészen 
a metteni tábor felosztlatásáig, 1948-ig hiánytalanul eleget tettek. 

Három nehéz esztendőt éltünk meg a háború után, amíg a pénzreform eredményeként 
megindult a normális élet és elkezdhettünk dolgozni. Az amerikai megszállási övezet 
magyarsága időközben Bajorországban tömörült. 

1945 októberében megindult a hazaszállítás, előbb kényszerre, később önkéntesen. Az 
amerikaiak magyar körzetparancsnokságokat működtettek Tannban, Pfarrkirchenben, 
Pockingban, ahonnan vasúton indultak útnak a hazatérők. A parancsnokok között volt 
például Nagyőszy altábornagy és Pinczés vezérőrnagy, akik írásos utasításokkal irányí
tották a magyar körzetek életét. Mettenben a már említett dr. Petres Antal volt a táborpa
rancsnok. Helyetteseként, az amerikai hadifogságból 1945 júniusában való szabadulásom 
után, én az ellátásért voltam felelős. 

Németország brit övezetében vitéz Sónyi Hugó nyugalmazott vezérezredes volt a 
rangidős magyar tábornok és fiával együtt a magyarság szószólója. A bánásmód tűrhető 
volt. Akik haza akartak térni, azokat a bajorországi táborokba küldték és besorolták a 
vasúti szállítmányokba. Emellett gépkocsi- és lovaskaravánokat is indítottak Magyaror
szágra, amerikai felügyelet alatt. Velük működött együtt Pockingban Eszenyi vezérkari 
százados, aki a pfarrkircheni magyar katonai járásvezetőnek jelentett. 

A magyarok helyzete Németország és Ausztria francia övezetében volt a legkedve
zőbb, tekintve, hogy a franciákkal nem voltunk hadiállapotban. A baden-baden-i főhadi
szálláson Hámory Dezső hadbiztos százados látta el a magyarok képviseletét. Amint első 
látogatásom alkalmával tapasztalhattam, kitűnő, baráti viszonyt épített ki a francia főpa
rancsnoksággal. A magyarok őrszolgálatot is elláttak; vitéz Duska László, tiszti arany 
vitézségi érmes vezérkarba beosztott százados parancsnoki beosztást töltött be az 
ehrenbreitsteini várban. 

Ausztria francia övezetében hasonló volt a helyzet. Kapitánffy Albin vezérkari őrnagy 
és Korponay Miklós vezérkari százados fogta össze a katonákat. Az őralakulatok pa
rancsnoka Levált Jezierski László vezérkari őrnagy volt. 

Az Országos Vitézi Szék egyik tagja, vitéz Benkő Béla nyugállományú vezérőrnagy 
és vitéz bádoki Soós Károly nyugállományú vezérezredes, felsőházi tag is Tirolban tar
tózkodott, hogy csak a nevesebbeket és a szervezés terén a legtevékenyebbeket említsem. 
Természetesen még sok tiszt és tiszthelyettes szerzett érdemeket a katonai emigráció 
együtt tartásában. 

A Szent László hadosztály és más hadosztályok megmaradt állománya Ausztria angol 
övezetében szerelt le, vitéz Szügyi Zoltánt kiszolgáltatták. Vitéz Adonyi Ferenc vezérkari 
őrnagy Karintiából szervezte meg a Magyar Honvédek Bajtársi Közösségét. Később, vi
téz Farkas utasítására, csatlakoztak a Zakó András vezérőrnagy parancsnoksága alá he
lyezett Magyar Harcosok Bajtársi Közösségéhez. 

Az amerikai övezetben a magyar egységek vitéz Heszlényi vezérezredes, a 3. hadse
reg parancsnokának vezetése alatt tragikus esemény áldozatai lettek. Az Enns folyó volt a 
demarkációs vonal az amerikai és a szovjet csapatok között. Heszlényi ígéretet kapott az 
illetékes amerikai parancsnoktól, hogy nem szolgáltatják ki őket a szovjeteknek, ám 
mégis erre a sorsra jutottak. A vezérezredes - mivel tisztikarának tett ígéretét nem tudta 
megtartani - öngyilkos lett. 
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A franciaországi amerikai fogolytáborok lakóinak sokat segített volt katonai attasénk, 
Sipos Béla vezérkari őrnagy, akit később a kommunisták addig üldöztek, míg kivándorolt 
Brazíliába. A hadifogolytáborok feloszlatása után Bajorországon keresztül sokan hazake
rültek, a kint maradottak körében vitéz Bak András vezérkari százados vette a kezébe a 
szervezést. Mindezt azért részleteztem, mert ez volt az alaphelyzet, amelyből további 
nemzetszolgálatunkat idegen földön megszerveztük. 

A fordulat éve: 1947 

Az előző időszakban kialakult a magyar jóléti irodák hálózata, amelyet vitéz Hennyey 
Gusztáv volt külügyminiszter a megbetegedett dr. Taubinger László Vöröskereszt
megbízottól vett át. A nyugati szövetségesek által megszállt területeken az Egyesült Ál
lamokban akkor uralmon lévő Demokrata Párt politikája érvényesült. Emellett komoly 
nézeteltérések is voltak, mert a katonai vezetés republikánus tagjai keményebb fellépést 
követeltek az önkényeskedő szovjet megszállókkal szemben. Tőlük kapott elvi és gyakor
lati támogatást Farkas vezérezredes kezdeményezése, az 1946-ban megalakult Szabadság 
Mozgalom, amelyhez a még táborokban lévő mintegy 64 000 magyar jelentős része 
csatlakozott. így legfontosabb -jóléti és katonai-politikai - feladatokat ellátó szerveze
tek, a következetlen amerikai poltitika áldozataiként, átmenetileg szembe kerültek egy
mással. 

A jóléti szervezetek működése, majd később a kivándorlás regisztrálása az IRO -
International Refugee Organisation - nevű, az amerikaiak által irányított nemzetközi 
szervezet felügyelete alatt történt. Nyelvtudásuk és kimagasló szervezési képességeik 
miatt több magyar honvédtisztet is alkalmaztak. Az IRO-központban, Nürnbergben dol
gozott például vitéz Katona Sándor hadbiztos százados. Az amerikaiak angol-német 
nyelvtanfolyamokat szerveztek, a tanárok nagy része magyar honvédtiszt volt. 

Farkas és az 1939-ben megválasztott képviselők mérsékeltebb csoportja 1947. au
gusztus 20-án zarándoklatot hirdetett az ismert bajor búcsújáróhelyre, Altöttingbe. 
Tizenkétezer honfitársunk vett rajta részt. Az eseményt az tette igazán emlékezetessé, 
hogy mintegy negyven képviselő Farkas vezetésével ellenkormányt alakított. 

Az ellenkormány létrehozása, mint Korponayval vitéz Farkas tábornok előtt kifejtet
tük, sajnálatos ballépés volt. Otthon ugyanis - szovjet irányítás alatt - működött egy 
„magyar" kormány, amely 1947 februárjában aláírta a párizsi békeszerződést. Ennek a 
kormánynak a tagjai közül többen már az altöttingi zarándoklat előtt elhagyták Magya
rországot, így többek között Nagy Ferenc miniszterelnök és Varga Béla, az országgyűlés 
elnöke is, akiket azonnal az Egyesült Államokba vittek. Jóllehet az emigráció politikai és 
katonai szervezetei és a menekültek túlnyomórészt nem ismerték el a szovjet tankok ár
nyékában megalakult kormányokat, az ellenkormány mégis teljesen esélytelen volt. A 
müncheni amerikai konzulátuson 1947. szeptember 3-án hivatalosan közölték, hogy 
semmiféle árnyékkormányt nem tűrnek az amerikai övezetben, legyen az nyíltan, vagy 
titkosan választott; minden erre irányuló politikai tevékenység a katonai kormányzóság 
rendeleteivel ütközik, és azonnal beszüntetendő. Később, különösen a francia övezetben, 
már nem alkalmazták ezt a szigort, mert az időközben kialakult hidegháborúban a nyu
gatiaknak szükségük volt az emigránsokra. 

— 733 — 



Az amerikai Free Europe Committee anyagi támogatásával Varga Béla 1948. július 
21-én megalakította a Nemzeti Bizottmányt, amelyet szintén nem ismertek el ellenkor
mánynak. A nyugati szövetségesek a háború alatt kiábrándító tapasztalatokat szereztek a 
különböző ellenkormányok működéséről, mert a szovjet haderő által megszállt területe
ken kizárólag Moszkva akarata érvényesült. Hazánkban elszabadult a kommunista terror, 
szerveződött az ellenállás, amelyet a katonai emigráció kötelességszerűen támogatott. Az 
e célra alakult szervezetnek pártpolitikától függetlennek kellett lenié. Mivel az ellenkor
mány-alakítás az elévült 1939-es választásokra támaszkodott, új elgondolásra, új veze
tőkre volt szükség. 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 

A szovjet katonai erőre támaszkodó kommunista rendszer bosszúhadjáratot folytatott 
Magyarországon. A politikai ellenállás letörése után, a párizsi békeszerződést megszeg
ve, egypárti diktatúrát erőltettek az országra. 

Zakó András vezérőrnagy tizenöt hónapos otthoni tájékozódás és szervező munka 
után tért vissza az emigrációhoz. Ő volt a M. Kir. Honvédség hírszerző és kémelhárító 
osztályának utolsó vezetője, aki az ország elhagyása előtt megszervezte a Kopjás moz
galmat. Ez a titkos szervezet azokból a tisztekből és tiszthelyettesekből alakult, akik ön
ként vállalták az otthonmaradást és az idegen hatalommal történő szembeszállást. Nekem 
is csak azért volt tudomásom a szervezet létezéséről, mert Zakó erre a feladatra kikérte 
tőlem Korponay Miklós vezérkari századost, aki nemcsak kiváló tanítványa volt a vezér
kari tisztképző akadémián - a Hadiakadémián -, hanem a székely hadosztály anyagi ve
zérkari tisztjeként szolgált is parancsnoksága alatt az erdélyi hadszíntéren. 

Korponay - akivel 1946 végétől szorosan együttműködtünk az emigrációs honvédség 
számbavételében - az Ausztria szovjet megszállási övezetébe visszaérkezett Zakó And
rást Tirolba csempésztette. Zakó az első világháború után az olasz hadszíntérről mint 
„román" származású tiszt került a románok által megszállt területre és a 2. vkf. osztály -
annak idején még HM VI-2. osztály - utasítására a főhadnagyként szolgált a román had
seregben, kimagasló szolgálatot téve hazánknak. Később lebukott s a román kazamaták
ból csere útján szabadulva kezdte meg vezérkari pályafutását. Korponay, megbeszélé
sünk szerint, arra kérte Zakót, hogy vegye át a katonai emigráció vezetését és immár 
szervezetten támogassuk a hazai ellenállást. A franciákkal való kapcsolatok kiépítésében 
vitéz Vasváry József altábornagy támogatta, aki korábbi beosztásai révén eredményesen 
működött együtt a franciákkal. Ugyancsak egyetértett Zakó felkérésével a Münchenben 
élő Hódosy Pál csendőr vezérőrnagy, akivel a foucarville-i táborban szőttek terveket az 
emigrációs tevékenység megszervezésére. Ő a német szerveket segítette a kommunista 
beszivárgás megakadályozásában. Először Salzburgban, majd a tiroli Absamban tartot
tunk megbeszélést. Zakó, mint a honvédség egyik legfiatalabb tábornoka, a későbbi súr
lódások elkerülése érdekében, személye elfogadásától tette függővé kérésünk teljesítését. 

1948 tavaszán vállalkoztam arra, hogy személyesen kérem fel a nyilvántartásunkban 
szereplő vezérkari tiszteket, önként rendeljék alá magukat Zakónak, és ha ez megtörté
nik, a tábornokokat is igyekszem meggyőzni, hogy támogassák őt. Javaslatommal Zakó is 
egyetértett. Volt osztálytársam, vitéz Hegedűs György vezérkari százados társaságában 
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látogattam végig a vezérkari tiszteket és megnyertem őket az ügynek; csatlakozásukat 
aláírásukkal igazolták. Három országból kereken 100 vezérkari tiszt vállalta az alárende
lést, mindössze ketten tartózkodtak. Zakó jelentette az eredményt az összes elérhető tá
bornoknak, akik elvi hozzájárulásukat adták, még vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezér
ezredes is. Neki volt köszönhető, hogy József főherceg, tábornagy is támogatta az 
elgondolásunkat. 

Hátra volt még, hogy minderről tájékoztassuk a bajorországi Weilheimben élő Horthy 
kormányzót is. Őt 80. születésnapján, 1948. június 18-án látogatta meg Zakó, Korponay 
és én kísértünk el. Horthy közölte velünk, hogy nem minősítették háborús bűnösnek, sőt 
tanúként nagyon udvariasan kezelték a nürnbergi perekben. Sztálin sem minősítette hábo
rús bűnösnek és nem kérte ki Horthy Miklóst, sőt leintette a magyarországi kommunistá
kat is mondván: „Horthy öregember és nem szabad elfelejteni, hogy mégis csak fegyver
szüneti ajánlatot tett 1944-ben." (Ezt Nagy Ferenc is közölte emlékirataiban.) A 
szövetségesek nem kötelezték, hogy az emigrációban lemondjon politikai és katonai jo
gainak gyakorlásáról. Többször is felkérték, hogy hazafias megmozdulások élére álljon, 
ám ő mindig kitért: „Sajnos még nem érkezett el a lehetősége a cselekvésnek és most 
még nem látom biztosítva, hogy fellépésemmel javíthatnék a helyzeten" - írta egyik, me
nye birtokában fennmaradt levelében. Mindazonáltal Zakó terveivel - a hazai ellenállás 
támogatásával - egyetértett. Mivel mindössze 40 kilométerre laktam Weilheimtől, Zakó 
javaslatára én lettem az összekötő tisztje. Horthy még háromszor fogadott ebéden és va
csorán. Megbeszéléseink mindenkor négyszemközt folytak. Az egykori kormányzó, mint 
elkötelezett magyar ember, mély benyomást tett rám. Utoljára 1948. december 5-én fo
gadott. Közölte velem, hogy Salazar meghívására - amit Miklós fia kezdeményezett, aki 
1939 és 1942 között Brazíliában volt követ - Portugáliába költözik. December 18-án 
családjával Portugáliába távozott. 

Elértük hát a vesztes háború után, a hontalanságban elképzelhető legmesszebbmenő 
legalizálást, amelynek eredményeként 1949. január l-jén - önkéntes alapon - megalakult 
a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) és kiáltvánnyal fordult a bajtársakhoz, 
amelynek mottója Zrínyi Miklóstól származott: „Adassék tisztelet a katonaeszménynek! 
Megdicsőült hősök szelleme hasson át és a magyarok istene segítsen minket!" A honta
lanságban, elismert politikai vezetés híján, kénytelenek voltunk a kiáltványban azt is le
szögezni, hogy az adott helyzetben minden jog egyedüli forrásának csakis a hazánk fel
szabadítása érdekében végzett munkát ismerhetjük el. 

A NATO 1949 augusztusában történt megalakulását az MHBK is katonapolitikai ab
roncsnak tekintette; politikai, erkölcsi erőt pedig az ENSZ-nek az emberi jogok védelme 
érdekében az év decemberében kiadott kiáltványából meríthetett. A Magyar Harcosok 
Bajtársi Közösségének megszervezése tehát nem légüres térben történt. Második kiáltvá
nyunk, 1950 újév napján, már eredményekről számolhatott be: „Egy év telt el, s ma már 
négy világrész huszonkét államában tízezer bajtársi mécses világít." A megindult kiván
dorlás már nem jelentett céltalan szétszóródást a katonai emigráció számára. A szervezés 
eredményes volt. 

A legnagyobb kivándorlási hullám megindulása előtt az MHBK legjelentősebb veze
tői 1950. július 15-én Zakó vezetésével értekezletet tartottak Münchenben, amelyen 7 fő
csoportvezető, 20 csoportvezető és a mozgalom számos, más feladattal megbízott munka-
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társa vett részt. Zakó beszámolt hazai tapasztalatairól. Kiemelte, hogy az otthonnal való 
szoros kapcsolat változatlanul fennáll, de mibenléte szigorúan bizalmas. (A Kopj ás moz
galom titkait azóta Zakó és Korponay magával vitte a sírba.) 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségéről szólva hangsúlyozta a szervezet politika
mentességet. Az egykori országgyűlési képviselők 1947-es altöttingi kiállását a párizsi 
békeszerződés ellen bátor tiltakozásnak nevezte, de az Egyesült Államokban egy évvel 
később, 1948-ban megalakult Magyar Nemzeti Bizottmány pár tagjának csupán helyi je
lentőségét ismerte el. Ezek a politikai próbálkozások azonban nem veszélyeztették a ma
gyar katonák egységét. 

E meghatározóan fontos vezetői értekezletről 15 oldalas hitelesített jegyzőkönyv van 
a birtokunkban. Két fontos döntést kell kiemelni: 1.) a titkosszolgálati tevékenységet a 
nyugati hatalmak szerveivel együttműködő személyek a saját felelősségükre végzik; 2.) 
az MHBK önkéntes társulás és nem tartja magát a M. Kir. Honvédség jogutódjának. 

A világpolitikai helyzet változásai következtében lehetővé vált, hogy az MHBK, füg
getlenségének megőrzése mellett, felvegye a kapcsolatot a nyugati nagyhatalmakkal. A 
szervezetre háruló feladatok súlyára tekintettel a három legidősebb tábornok részvételé
vel létrehoztak egy legfelső tanácsadó testületet, amely azonban nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. 

A kommunisták és ügynökeik beszivárgása ellen önvédelmi szolgálat működött. Tájé
koztató szolgálata is volt az MHBK-nak. Havi kiadványa, a Hadak Útján, napjainkban is 
rendszeresen megjelenik. Szoros együttműködés alakult ki a legjelentősebb emigráns új
sággal, a Hungáriá\a\, amelyet kezdetben az egykori HM 32. osztály titkára, dr. 
Lippóczy Miklós, később dr. Makra Zoltán szerkesztett, aki miniszteri titkár volt a Hon
védelmi Minisztériumban. 

Vitéz Adonyi Ferenc vezérkari őrnagy a tanulmányi csoportot szervezte meg és 1954-
ben kiadta A magyar katona a II. világháborúban című, e tárgykörben első hadtörténeti 
müvét. A hazai eseményekről - egyházüldözés, deportálások, politikai perek - az egykori 
2. vkf. osztály Grác mellett települt rejtjelfejtő csoportja szolgált tájékoztatással. Világ
színvonalú munkát végeztek. Tájékozottabbak voltunk, mint egyes hazai vezető kom
munista szervek, amelyek hatalmi harcban álltak egymással. Nekünk átfogó, világos ké
pünk volt a hazai állapotokról. A kommunista ügynökök éveken át hiába vadásztak a 
rejtjelfejtőkre, nem tudták őket felderíteni. 

Az MHBK tevékenysége az 1956-os szabadságharc összeomlásáig 

Az 1950. július 15-i vezetői értekezlet hosszú távra szabályozta az MHBK tevékeny
ségét. A hazai ellenállással való kapcsolat egyes NATO-országok különleges szerveivel 
kialakult együttműködés útján történt. Az MHBK tiroli központjának Zakó vezérőrnagy 
által irányított hírszerző tevékenységét a franciák támogatták. Az angolok és az amerikai
ak maguk szervezték be munkatársaikat a magyar katonai emigráció soraiból. Az Auszt
riában és Németországban működő felderítő és elhárító szolgálatok, biztonsági okokból, 
egymástól elszigetelten látták el feladataikat. 
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Az MHBK különleges szolgálata 

A szervezetnek nem volt központilag irányított felderítő hálózata. „Különleges szolgá
lata" két feladatot látott el: az elhárítást és a központi nyilvántartást. Az utóbbi a hazai 
katonai és politikai helyzet alakulását rögzítette. Az önállóan működő csoportok - miután 
jelentést tettek megbízóiknak -összefoglalók formájában tájékoztatták a központi nyil
vántartást, így lehetőség nyílott az egymást kiegészítő felderítő jelentések összehasonlítá
sára, ellenőrzésére. Zakó évente összefoglaló jelentést kapott, amèly a konkrét helyzet 
bemutatásán kívül szakmai következtetések alapjául is szolgált. A nyugati szövetségesek 
katonai szervezetei részéről minden támogatást megkaptunk. Szövetségesek lettünk. 
Zakót kiváló szakembernek tartották. 

Igen fontos volt az elhárítás. 1950-ben már működött az ÁVH határon túli hírszerző 
főosztálya, amelynek fő feladatául az MHBK-ba való beépülést szabták. Ahol sikerült, 
veszteségekkel kellett számolni, de átütő sikert nem értek el. Részletekre nem térek ki, 
csak utalok vitéz Fehérváry István Szovjetvilág Magyarországon című könyvére, amely
ben azokkal az áldozatokkal foglalkozik, akikkel a börtönökben találkozott, vagy ott 
hallott a sorsukról. Őt az MHBK megalakulását követően, 1949-ben, Dózsa Attilával 
együtt Bécsből rabolták el egy Marinkai nevű provokátor beépítése révén. Ez természete
sen komoly figyelmeztetés volt és aktívabbá tette az elhárító szolgálatunkat. Róluk írta 
nemrégiben az MHBK egyik volt vezetője: „A szervezet, amely tudomásom szerint a 
francia titkosszolgálattal tartott fenn szoros kapcsolatot, 1956 előtt aktív és sikeres fel
derítő tevékenységet folytatott az országban. Emellett széleskörűen előkészített egy fegy
veres felkelést." 

Magyar tisztek a spanyol idegenlégióban 

A hazai kommunista terror egyre elviselhetetlenebb lett. Amikor a Rákosi-rendszert 
kiszolgáló volt m. kir. honvédtiszteket is sorra kivégezték - Pálfy-Oestereicher, Sólyom 
László, Beleznay István, Révay Kálmán, hogy csak az ismertebbeket említsem -, meg
kezdődött az a folyamat, amelyet úgy nevezhetünk, hogy a rendszer felfalja önmagát. 
Megítélésünk szerint ez csak forradalomhoz, népfelkeléshez vezethetett. Ehhez jött Sztá
lin halála; utódlási harcra lehetett számítani. Ennek megfelelően az MHBK részéről is lé
pések történtek. Szükség volt a fiatalabb tisztek továbbképzésére, a korszerű fegyverek
kel való harc vezetésében való gyakorlatszerzésre. 

Kapcsolatban álltunk a Madridban még aktívan és igen eredményesen működő m. kir. 
követséggel, amelyet Franco hazánk szovjet megszállását követően is fenntartott. Katonai 
attasénk, Szántay Jenő vezérkari ezredes elintézte, hogy magyar tiszteket képezzenek to
vább a spanyol idegenlégióban. Az első csoportot 1953 márciusában osztották be egy
éves szolgálatra, 1954-ben követte őket a második csoport. Hruscsovnak 1955-ben sike
rült ugyan enyhítenie a politikai feszültséget, s a továbbképző akció is leállt, ám egy év 
múlva kitört otthon a forradalom. 
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Szellemi hadviselés 

Ezt a feladatot az emigrációs sajtó, a Szabad Európa Rádió és a Radio Liberty magyar 
tagozata látta el. Az első magyar rádióadás 1951. október 6-án hangzott el. Léggömbök
ről röplapokat szórtak szét Magyarországon és Csehszlovákiában. A magyar „röplap
újságokat" a Magyar Ellenállási Mozgalom (MEM) jelzéssel látták el. 

1950-ben dr. Makra Zoltán és Palásthy Rezső magyar és angol nyelven kiadta a ma
gyar hadifoglyokra és polgári elhurcoltakra vonatkozó adatokat, a fogolytáborok leírását 
tartalmazó Fehér Könyvet. Ez Magyarországon tabutéma volt. A Szabad Európa Rádió
ban az MHBK hadifogoly-szolgálata adott rendszeres tájékoztatást. 

Makra 1951-ben az MHBK és a Hungária kiadásában angol nyelven Fekete Könyvet 
adott ki a deportálásokról. Az erre vonatkozó adatokat a volt 2. vkf. osztály defenzív al
osztályának rejtjelfejtő részlege szolgáltatta, mely Zakó engedélyével rendszeresen tájé
koztatta a Hungáriát. Huszonnégyórás szolgálatban hallgatták le a belügyminisztériumi 
és katonai rádióadásokat. így szerzett tudomást az ENSZ és a világsajtó a deportálások
ról. Tiltakozások özöne indult meg és a kommunisták nem csak a kitelepítéseket kény
szerültek leállítani, hanem megengedték, hogy a deportáltak visszatérjenek a lakhelyükre. 
Ide tartozik, hogy a mezőgazdasági munkára kényszerített, többnyire idős emberekkel és 
családtagjaikkal a parasztság nagyon emberségesen bánt. A rezsim nem érte el politikai 
célját, a felszámolt polgári társadalom egykori vezető rétegének meggyülöltetését. 

Radvánszky Antal báró, aki a Kállay Alapból fedezte a Hungária megjelentetését, 
1953-ban a New Yorkban működő Nemzeti Bizottmány orgánumává akarta tenni a lapot, 
hogy ezzel felértékelje azt a szervezetet. Dr. Makra Zoltán kiadó-főszerkesztő megakadá
lyozta ezt a tervet, mert ismerte az emigráció elutasító magatartását a Nemzeti Bizott
mánnyal szemben, mely elvesztette a kapcsolatát a hazai politikával. Mildschütz Kálmán 
szolgálaton kívüli alezredes német nyelvű monográfiája szerint az emigráció 1962-ig 
négy világrészen 158 újságot adott ki. 

Az 1956-os forradalom és az MHBK 

Korponay Miklós 1951 végén kivándorolt Kanadába, ahol a Rákóczi Alapítvány lét
rehozásával folytatta a magyarság szolgálatát. Az Alap magyar könyvek kiadását támo
gatta. Ugyancsak kivándorolt Hódosy Pál vezérőrnagy is. Azért említem meg őket külön, 
mert igen nagy szükség lett volna mindkettőjükre, amikor otthon megerősödött és táma
dásba lendült az ellenállás. Az MHBK regionális szervezetei eredményesen támogatták a 
müncheni központot, ahová időközben Zakó Andrást is sikerült áttelepíteni. 

Legfontosabb feladatunk kezdettől fogva a fegyveres harcra való felkészülés volt. A 
történelmi lehetőség céljaink megvalósítására 1956-ban érkezett el. A nyári lengyelor
szági események hatására az Extra Hungáriámra átkeresztelt Hungáriában szeptemberben 
megjelent cikkemben feltettem a kérdést: vajon a Nyugat vajon felkészült-e arra, hogy a 
varsói forradalom szikrája átugorhat Magyarországra is? 

A forradalom kitörésekor az MHBK azonnal akcióba lépett. Tisztek, tiszthelyettesek 
százai jelentkeztek önként és vártak Ausztriában a bevetésre. Tízes bizottságot alakítot
tunk a felelősség megosztására, mert immár minden további lépés vérre mehetett. Zakó 
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Bécsbe telepítette át a főhadiszállást. Az én feladatom volt, hogy a müncheni amerikai 
főkonzulátuson keresztül megismerjem az Egyesült Államok véleményét az események
ről. Ott örömmel fogadták az MHBK bevetésének lehetőségét és azonnal kapcsolatba 
léptek Washingtonnal. Két nap múlva, október 28-án leverten közölték, hogy az Egyesült 
Államok nem avatkozik be, amit érthetetlennek tartottak. Azt ajánlották, hogy mi is tar
tózkodjunk a bevetéstől, különben az emigrációt fogják felelőssé tenni a történtekért. Ezt 
azonnal jelentettem Zakónak. 

Szörnyű érzés volt tudomásul venni, hogy Eisenhower cserben hagyja a szabadság
harccá erősödött forradalmat. Ugyanakkor az amerikai külügyminisztérium rádiója, a 
SZER, egyre biztatta a felkelőket. Nagy Imre időközben kormányt alakított, és akinek 
nem volt lehetősége, hogy bepillantson a kulisszák mögé, azt hihette, a Varsói Szerző
désből való kilépés bejelentését követően, és hogy tárgyalások indultak a szovjet csapa
tok kivonására, komoly esély van a nemzetközi elismerésre 

Amerika hivatalos álláspontjának nyilvánosságra hozataláig tovább folytak az előké
születek, amelyek nagyon megtévesztőek voltak. Két példát említek csupán. A Pentagon
ban a finn származású Paavo Kairinen ezredest kinevezték a Magyarországon bevetésre 
kerülő amerikai ejtőernyős csapatok parancsnokává. Ezt ő maga mondta el 1990-ben 
Münchenben, amikor a Vitézi Rend tiszteletbeli tagjává avattuk. 

Amikor Washington lefújta a beavatkozást, Münchenbe küldték a szabadságharcos 
menekültek támogatásának megszervezésére. Spanyolországban Franco, amikor tudo
mást szerzett a forradalom kitöréséről, leváltotta a honvédelmi miniszterét, a második 
világháborúban részt vett Kék Légió parancsnokát és kinevezte a magyarországi bevetés
re felkészített ejtőernyős és légiszállítású csapatok főparancsnokává. Szállító repülőgé
peket az amerikaiaktól igényeltek, amit azonban azok megtagadtak. 

Nem volt tehát alaptalan a remény, hogy a Nyugat nem hagyja kihasználatlanul a lehe
tőséget. Sajnos megtudtuk, hogy nem csak a katonai támogatásra nem kerül sor, hanem 
politkailag is magunkra maradtunk, mert Eisenhower szabad kezet adott Hruscsovnak. 

Az MHBK amerikai főcsoportja vitéz Kovács Gyula altábornagy vezetésével fegyve
rekre gyűjtött pénzt. A társemgirációk is felajánlották a segítségüket, elsősorban az oro
szok. Két, amerikaiak által támogatott szervezetük volt. 

Az 1930-ban alapított Nemzeti Munkás Szervezet, az NTS, a Köln környéki erdőkben 
tevékenykedő titkos mozgó rádióját bocsájtotta az MHBK rendelkezésére. A második 
világháború után létrehozott ZOPE, a szovjet politikai menekültek központi szövetsége 
még hatékonyabban segített. Két tisztet vezényeltek az MHBK-hoz, Zurikov orosz és 
Kronsas balti származású főhadnagyot. Őket az MHBK szentgotthárdi átjáróján tettük át 
a határon, hogy orosz nyelvű röplapokkal és megafonon tájékoztassák a szovjet csapato
kat, hogy nem Szueznál vannak, mint ahogy azt mondták nekik, és hogy a magyarok az 
elviselhetetlen szovjet elnyomás ellen keltek fel. 

Szombathelytől délre egy szovjet zászlóalj parancsnoka átállt a szabadságharcosok
hoz. Később kivégezték. Az 1956-os magyar szabadságharc cserben hagyása új feladatok 
elé állított bennünket. 
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Hadviselés a Kádár-rendszer ellen 

Eisenhower bizonyára úgy kerül be a magyar történelembe, mint aki kétszer is kiszol
gáltatta hazánkat a Szovjetuniónak. Először a második világháborúban, amikor - a nyu
gati szövetséges erők főparancsnokaként - elutasította Churchill politikai előrelátásról 
tanúskodó tervét a balkáni partraszállás elsőbbségéről, amely biztosíthatta volna, hogy a 
későbbi keleti blokk országai nem kerülnek szovjet megszállás alá. Hogy ez mit jelentett 
volna? Elég, ha megnézzük a különbséget Ausztria és Magyarország között. A második 
„árulást" 1956-ban követte el. 

Noha nagy volt a kísértés, hogy a katonai emigráció beavatkozzék a szabadságharcba, 
végül mégsem került rá sor. Ennek ellenére Kádár mindent elkövetett, hogy a forradalom 
előkészítésével, kirobbantásával és a harcok irányításával megvádoljon bennünket. Ez a 
próbálkozása nem vezetett eredményre. Egyetlen nyugaton élő magyar katonát sem tudott 
állítani hazugságainak igazolására. A szellemi előkészítésben való szerepünket nem ta
gadtuk, hiszen ez minden emigráció kötelessége. Az ENSZ különbizottsága megállapítot
ta, hogy a magyar szabadságharc kommunista provokációra kirobbant spontán felkelés 
volt. Mintegy kétszázezer, főként fiatal menekültből választották ki a tanúkat, akiknek a 
kihallgatása a bécsi amerikai és brit nagykövetségen folyt szigorú titoktartás mellett. A 
kihallgatási jegyzőkönyveket és a neveket őrző ENSZ-különmegbízott, a dán Bang 
Jensen nemcsak megtagadta az adatok kiszolgáltatását a főtitkárnak, hanem elégette a 
jegyzőkönyveket és a hamut látványosan szétszórta a New York-i ENSZ-palota tetejéről. 
Nem zárható ki, hogy ezért gyilkolták meg máig ismeretlen tettesek. 

A Nemzetőr megalapítása 

A menekült szabadságharcosok összegyűjtése Ausztriában történt, onnan vágtak neki 
az emigrációs életnek a nyugat-európai és tengerentúli országokban. A katonai emigráció 
és a nyugati kormányok, hivatalos szervek a legnagyobb elismeréssel adóztak a szabad
ságharcosoknak. Ebben az időben Bécsben, sajtóvonalon dolgoztam és alkalmam nyílt, 
hogy eljövendő sorsukkal kapcsolatban támogatást nyújtsak és segítsem őket a szervez
kedésben. Ekkor találkoztam Tollas Tiborral, akiben azonnal felismertem a menekültek 
egyik fontos szellemi irányítóját. Szinte sugárzott róla a sokat szenvedett politikai fog
lyok és a szabadságharcosok szellemisége. Maga köré gyűjtötte azokat, akik az első pil
lanattól fogva megalkuvást nem ismerő szellemi hadviselést folytattak a Kádár-rezsim 
ellen. Még katonaiskolás korából ismertem őt. Együtt szolgáltam a bátyjával Tata-
Tóvárosban. Mint Ludovikát végzett tiszt, volt politikai fogoly és szabadságharcos a 
nemzetőrség parancsnokának törzsében, utasításra, a hadviselés szellemi eszközökkel 
történő folytatására jött ki közénk. 

A Münchenben megjelenő Hungária szerkesztői elfogadták a javaslatomat, hogy az új 
helyzetnek megfelelően támogassák a szabadságharcos sajtót. Dr. Makra Zoltán és mun
katársai, Kovách Aladár, a neves író és dramaturg, valamint Stankovich Viktor vállalták 
a Hungária olvasóközönségére alapozott támogatást és hosszú éveken át segítették Tollas 
Tibort és társait. 
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A Nemzetőr első számát 1956 decemberében jelentettük meg négy - magyar, angol, 
francia és német - nyelven, hogy azok, akiknek a segítségére számítottunk, megismerhes
sék a szabadságharcosok programját. Havonta egy-egy számot tudtunk kiadni. A katonai 
emigráció abból a pénzből nyújtott támogatást, amely a Clevelandben élő Kovács Gyula 
tábornoknál gyűlt össze. így sikerült ezt a sajtóvállalkozást stabilizálnunk. Az én részem 
ebben a munkában a katonapolitika és kéthavonta az angol, illetve a francia szám ösz-
szeállítása volt; a német változatot dr. Makra Zoltán és Kovács Aladár havonta jelentette 
meg. 

A Nemzetőr naprakészen követte a hazai eseményeket. így jutott tudomásunkra, hogy 
16 évesnél fiatalabb gyerekeket tartanak fogva és a 16. életévük betöltése után kivégzik 
őket. Névsorok birtokában hatalmas sajtókampányt bontakoztattunk ki, amelynek ered
ményeként Kádárék kénytelenek voltak a kivégzések korhatárát törvényben felemelni. 
Több hasonló akció nagyban hozzájárult a lap hitelképességéhez, olvasottságához, támo
gatottságához - négy földrészen. 

Magyarország lángokban 

Ezzel a címmel készült el eredeti hazai felvételéből a szabadságharcot ismertető film, 
amely hosszabb ideig a leghatásosabb szellemi fegyverünk volt. Elkészítésében jelentős 
szerepet játszott Baranyay Lőrinc Gusztáv, aki huszár főhadnagyként szolgált az első vi
lágháborúban. Ebben az időben festőművészként Münchenben élt és a Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke volt. 

Hasonlóan sokat segített Szamosi József író, dr. Erdélyi István egykori filmproducer 
és dr. Stankovich Viktor is. A dokumentumfilm német nyelvű változata is igen sikeres 
volt. Franz Josef Strauss - ez időben honvédelmi miniszter Bonnban - rendszeresen tá
mogatta a katonai emigráció munkáját. Ötven kópiát vett a filmből, amelyet iskolák és 
társadalmi szervezetek mutattak be Nyugat-Németországban. Vitéz Katona Sándor sta
tisztikája szerint az egész országban hivatalosan 3 297 302 nézője volt. 

Nem csak Nyugat-Európában mutatták azonban be a filmet, hanem például 1962-ben 
Afrikában is. A volt gyarmatok önállóak lettek és sorra felvették őket az ENSZ-be. 
Moszkva kihasználta társadalmi fejletlenségüket és erős nyomást gyakorolt rájuk. A 
szovjet megszállás alatt álló országokról és a magyar forradalomról igen torz képük volt. 
Az 1961-ben felépített berlini falról a németek készítettek megrázó filmet. 

Tollas Tibor és a több nyelven tökéletesen beszélő dr. Kürthy Tamás egyetemi tanár -
aki gyógykezelés hiányában Rákosi börtöneiben vakult meg - előadó körútra indult Afri
kába, amelynek során mindkét filmet óriási sikerrel mutatták be. Erről hét évvel később, 
amikor a harmadik világ sajtója számára francia és angol nyelven Lion Features néven 
megindított cikk- és képszolgálatom képviseletében több afrikai szerkesztőséget meglá
togattam, személyesen is meggyőződtem. Még akkor is emlékeztek a szabadságharcos 
magyar költőre, akinek a tolmácsa egy fehér bottal járó vak professzor volt. Emlékeztek 
mindkét filmre is. 
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A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 

A Világszövetség Oltványi László, Olaszországban élő egykori hivatásos főhadnagy 
kezdeményezésére alakult meg, elnökéül 1958-ban dalnoki Veress Lajos vezérezredest 
választották, aki a IX. hadtest, majd az 1944 őszén újjáalakult 2. hadsereg parancsnoka 
volt. 1944. október 16-án a németek letartóztatták, a nyilasok elítélték, ám megszökött 
Sopronkőhidáról. 1946-ban összeesküvéssel vádolták meg, 15 évre ítélték, a forradalom 
bukása után Angliában telepedett le. A szabadságharcos szervezet irányításával össze
függő feladatok miatt az idős tábornok áttelepült az Egyesült Államokba, ahol tehetős 
embereket tanított lovagolni, abból tartotta el magát. A katonai emigráció benne látta ve
zetőjét, Horthy kormányzó is nagyra becsülte. Az egykori bécsi katonai attasé karizmati
kus egyéniség, széles látókörű ember volt, aki egyéb elfoglaltsága mellett háromkötetes 
katonai munkát írt a második világháború magyar hadműveleteiről. 

A Vitézi Rend a hontalanságban 

Horthy Miklós kormányzó az első világháborúban és az azt követő bomlás időszaká
ban felmutatott rendkívüli hazafias teljesítményeket kívánta jutalmazni, amikor a trianoni 
országcsonkítás után létrehozta a Vitézi Rendet. Az alapszabály rendelkezései nem csak 
a jogszerző vitézekre, hanem 16. életévük betöltése után utódaikra, a várományosokra is 
kiterjedtek. Ennek elsősorban azért volt jelentősége, mert a Vitézi Rendbe való felvétel 
vitézi telek adományozásával is járt. így jutott földhöz a hadsereg számos legénységi ál
lományú tagja és tisztje, például az elcsatolt területeken elveszett javainak részbeni pót
lására. 

A kormányzó felhívására sok nagybirtokos önként juttatott telket a vitézek számára. 
Az országcsonkítás után ez volt az újrakezdés egyik legnemesebb vonása. A vitézi rendi 
tagság nemcsak a várományosokra terjedt ki, hanem a második világháború és az 1956-
os népfelkelés hősei és azok várományosai előtt is nyitva állt. A várományosok körét - a 
vitézek utódainak felvételét - nem korlátozta és ma sem korlátozza semmi, ha az erkölcsi 
és hazafias követelményeknek megfelelnek. Minden más értelmezés hamis. 

A rendi jogfolytonosságot a megszállt ország nemzetellenes kommunista rendszeré
nek rendeletei nem szüntethették meg. Vitéz Sónyi Hugó, a M. Kir. Honvédség volt fő
parancsnoka, 1953-ban írt leveleinek tanúsága szerint megkísérelte az emigrációban élő 
vitézek „mozgósítását", amiről tájékoztatta a Kormányzót is. Horthy 1956 májusában, 
vitéz Hennyey javaslatára, vitéz Sónyi Hugót a Vitézi Rend helyettes főkapitányává ne
vezte ki. A forradalom leverése, Horthy, majd vitéz Sónyi Rattingenben 1958. június 3-
án bekövetkezett halála újabb lépéseket tett szükségessé a Vitézi Rend tartós megszerve
zésére a hontalanságban. Az első főkapitány halála után az 1921-ben elsőként avatott vi
téz, József főherceg, tábornagy felállította a Vitézi Széket, amely őt választotta meg a 
vitézek főkapitányának. A Vitézi Rendet a nemzetközi genealógiai és heraldikai kongresz-
szus és az annak hatáskörébe tartozó Lovagrendek Állandó Bizottsága elismerte, az elis
merés tényét 1964-ben közölte a Register of Chivalry című hivatalos kiadványában, és 
erről az UNESCO minden tagállamát értesítette. Azóta a Vitézi Rend, amelynek legfőbb 
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védnöke a Szent Korona, a többi lovagrendhez hasonlóan, nemzetközi társadalmi tevé
kenységet fejt ki. 

Alapgondolata és célja, nemzetünk odaadó, hűséges szolgálata, nem változott. A gyakor
latban ez évtizedeken keresztül a külföldre kényszerült magyarság nemzeti öntudatának és 
nyelvének megtartását jelentette, és azok számára, akik ebben a munkában múlhatatlan ér
demeket szereztek, 1983. szeptember 17-én a rend megnyitotta nemzetvédelmi tagozatát. 
Tagjainak meghatározó többsége élen járt a társadalmi szervező munkában és olyan tekin
télyre tett szert a befogadó államokban, hogy a magyar ügyet támogató külföldi politikai 
személyiségek megtiszteltetésnek vették, ha tiszteletbeli vitézzé avatták őket. 

József főherceg halála után kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredest, az ő halálát köve
tően pedig József Árpád királyi herceget, József főherceg unokáját választotta főkapitány-
nyá a Vitézi Szék. 

Az ország önállóságának visszanyerése után elérkezett az idő, hogy a Vitézi Rend ha
zánkban is tevékenykedhessen, hazafias és karitatív nemzetszolgálatot lásson el. A rend a 
szó legnemesebb értelmében demokratikus szervezet, mert a közkatonából lett vitéznek 
ugyanolyan jogai vannak, mint a főkapitánynak. Az érdemekre alapozott társadalom hor
dozói közé tartozik, ahhoz a réteghez, amely a hontalanság keserves éveiben is csorbítat
lanul megtartotta a magyarságát. 

A rend szoros kapcsolatot kíván tartani a Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel és 
támogatni kívánja a fegyveres erők nemzeti szellemű átnevelését. Eszmei alapja ehhez az 
a tény, hogy a rend gyökerei messze visszanyúlnak a távoli magyar múltba, hiszen leg
főbb, nemzetközileg is elismert jogforrása a Szent Korona. A nemzet szolgálata nem na
cionalizmus, még kevésbé sovinizmus, hanem magyarságunkból adódó kötelesség, 
amelynek teljesítése a jövő közös Európájához való tartozás egyik meghatározóan fontos 
eleme. A népek nemzeti öntudatának megőrzése semmisítette meg a marxista-leninista 
tanokat és vezetett el a szovjet birodalom bukásáig. Erre méltán lehetünk büszkék. 

A Ludovika Akadémia Egyesület 

A Vitézi Rend 1975. december 7-i müncheni találkozóján 40 ott megjelent ludovikás 
elhatározta, hogy az Alma Mater emléktárgyait, történelmi értékű okmányait múzeumban 
helyezik el. A cél megvalósítására jogi személy életre hívása látszott célszerűnek. A 
Ludovika Akadémia Egyesület (LAE) törvényes bejegyzésére 1976. december 8-án ke
rült sor. Elnökéül vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc szolgálaton kívüli vezérezredest válasz
tották, aki a leghosszabb ideig, öt évig volt az akadémia parancsnoka. 

Az egyesület előzményként a hagyományápolás terén említésre érdemes az 1968. ok
tóber 4-6-án 167 ludovikás részvételével tartott ludovikás nagytalálkozó, amelyet a Far
kas Ferenc utóda, vitéz Radnóczy Antal által 1983. szeptember 15-18-án rendezett világ
találkozó követett. Ezen nem csak az egykori ludovikások vettek részt, hanem a többi 
tisztképző intézetek volt hallgatói is. Közel háromszázan voltak jelen és a találkozót ösz-
szekapcsolták a Mattsee-i Szent Korona-emlékmű ünnepélyes felavatásával. 

A Ludovika Múzeum anyagát az ingolstadti Bayerisches Armeemuseumban helyezték 
biztonságba. Baráti együttműködés alakult ki a LAE és a bécsújhelyi Terézia Akadémia 
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között, ahol az 1968-as nagytalálkozón márványtáblát avattak az osztrák tiszti akadémia 
feloszlatásának 50. évfordulója alkalmával. Az akkor a forradalom miatt elbocsájtott 
hallgatókat a Ludovika Akadémia nemzetiségre való tekintet nélkül átvette. Valamennyi
en részt vettek az 1919-es kommunistaellenes felkelésben, majd 1920. augusztus 20-án 
közülük avatták a M. Kir. Honvédség első hadnagyait. 

Fegyvernemi egyesületek 

A teljesség érdekében ezekről is szólnom kell. Közülük is kiemelkedik a vitéz Kovács 
Ferenc vezérkari őrnagy vezette Huszár Közösség. Ők hozták létre a sárvári Huszár Mú
zeumot. Az egykori repülőtisztek és -tiszthelyettesek Kanadában létesítettek repülőmú
zeumot és évente kiadják a tartalmas Magyar Szárnyakat. Szent Borbála - a tüzérek vé
dőszentje - napján jelenik meg a Borbála-tekercs. Folkusházy Lajos nyugállományú 
altábornagy, a csendőrség volt felügyelője Salzburgban állította fel a Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Szövetséget, néhai Kövendy (Szathmári) Károly pedig a róla elnevezett 
csendőrlaktanyát és -múzeumot Torontóban. 

A katonai szellemre épült magyar emigráns társadalmi szervezetek európai elismeré
sét tanúsítja, hogy az MHBK felvételt nyert az Európai Frontharcos Szövetségbe. Az első 
magyar emigrációs közös szervezet, az Európai Szabad Magyar Kongresszus, katonákat 
szólított az élére. Első elnöke dalnoki Veress Lajos szolgálaton kívüli vezérezredes, fő
titkára előbb vitéz Radnóczy Antal volt, majd dr. Makra Zoltán egykori honvédelmi mi
niszteri titkár lett. Ez a politikai szervezet a mai napig tevékenykedik. 

A katonai emigráció tagjai egykoron esküvel erősítették meg szándékukat, hogy éle
tük árán is, életük végéig szolgálni fogják hazánkat, a sokat szenvedett Magyarországot. 
E cikk megírása közben sok nemeslelkü bajtársam emléke idéződött fel bennem. Leg
többjük nem tehet már többé hitet a hűségéről. Helyettük és valamennyiük nevében ta
núsíthatom, hogy hazánktól távol is, számkivetettségben is, soha nem rendülő hittel ma
radtunk hűek fogadalmunkhoz. 

Tiszta lélekkel állhatunk honfitársaink és majdan a Legfelső Bíró elé, mert teljesítet
tük a legfontosabb, szent feladatunkat: idegen népek tengerében, az egész világon szét
szórva is megmaradtunk magyarnak. 
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SZEMLE 

LADÁNYI ERZSÉBET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSE 
AZ EURÓPAI ÉS HAZAI VÁROSFEJLŐDÉS KORAI SZAKASZÁBAN 

Studia Theologica Budapestinensia, vol. 15. 

(Budapest, Márton Áron Kiadó, 1996. 194 o.) 

A folyóirat olvasói által már jól ismert 
Szerző művének első, meghatározó része vá
rostipológiai bevezetőt nyújt, valamint azt 
követi nyomon, hogy milyen úton próbálkoz
tak a várostörténészek a jogelemek-intézmé
nyek-város kapcsolatrendszer megfejtésével 
és értelmezésével francia, angol, itáliai és né
met területen. Ladányi Erzsébet találóan idézi 
Kari Kroeschell frappáns szavait „a jognak 
társadalmi realitása van". Felfogása szerint a 
várostörténet esetében e realitás nyomába a 
jogi rendező elv rekonstruálásával és nyomon 
követésével juthatunk. 

Az első rész széles látókörű és mély nyelvi 
ismereteket eláruló fejtegetései bevezetik az 
olvasót az európai várostörténeti irodalom 
legfontosabb munkáiba, a várostörténeti kuta
tás módszertani problémáiba. így fontos 
megjegyzéseket olvashatunk arról, hogy a 
libertás a szó középkori értelmében nem egy
szerűen kiváltság, hanem a lex által meghatá
rozott (társadalmi) állapot, ami által a polgár
lét fogalma a szabadsághoz kapcsolódott (M.-
Q. Chédeville). E szabadság pedig a tulajdon 
és a személy szabadsága, mely szabadságok
nak a Szerző által tovább folytatandó gondo
latmenetben fontos szerep juthat a XIV. szá
zadi hazai civitasok és oppidumok közötti 
jogi különbség megragadásában is. 

A könyvnek ebben a részében megismert 
terminológiai vizsgálódások eredményei kö
zül legyen elég csak azokra a francia példákra 
utalnunk, amelyek a burgusok és városok sza
badságainak jogi vizsgálatára vonatkoznak. A 
francia példák nyomon követése rendkívül 
fontos magyar vonatkozású eredményt hoz, 
amikor a soproni katonai kommuna normann 
párhuzamairól olvashatunk. E katonai kom
munákat II. Henrik angol király honosította 

meg először francia földi birtokain, amit azu
tán később Fülöp Ágost is folytatott. Pl. a 
XII. század második felében Tournai város
ának szabadsága fejében 300 jól 
felfegyverzett gyalogost kellett kiállítania, sőt 
szükség esetén teljes mozgósításra volt köte
lezve (Petit-Dutaillis). Általában megállapít
ható, hogy a könyv vonatkozó részei a korai 
hazai városok katonai kötelezettségei európai 
mintáinak eddigi legteljesebb összefoglalását 
nyújtják. 

A kötet második, terjedelmében rövidebb, 
ám hazai vonatkozásaiban annál jelentősebb 
része a római- és kánonjognak a hazai város
privilégiumokra gyakorolt szerepét vizsgálja-
Le Goff szavaival - a város jogilag konszoli
dált fejlődésének időszakában. A jogforrások 
alapos ismerete révén az oklevelek egyes kife
jezéseivel - pl. Patak, 1201: „universitas 
bonorum"; Nagyszombat, 1238: „lis civilis 
vei criminalis", „maior et sanior pars"; 
Körmend, 1244: communitas - kapcsolatban 
meggyőzően utal az egész Európai jogfejlő
dést meghatározó jogi iskolákra, kéziköny
vekre és stúdiumokra. A műben immár haza
érkeztünk Magyarországra, de az európai vá
rosfejlődés mintáihoz megannyi jogtörténeti 
szállal való kötődés meggyőzően igazolja a 
Szerző szándékait, amikor könyvének első 
felét az európai minták bemutatásának, tár
gyalásának és megértésének szentelte. így kö
vethetjük az Amiens és Nagyszombat, vagy a 
soproni katonai kommuna és Rouen jogi 
helyzete közötti hasonlóságokra vonatkozó 
fejtegetéseket. 

A Szerző nem kis jelentőségű megállapítá
sa, hogy városaink egy részénél a város-lét 
megelőzte a királyi kiváltságlevél elnyerését, 
midőn igen szemléletesen utal az itáliai, bene-
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ventumi Roffredus (f 1243 körül) szavaira: 
voltak de facto és de lege városok (univer-
sitates facti, universitates iuris). így értelmez
hetjük Sopron esetét, ahol a privilégium el
nyerése előtt értesülünk a communitas civium 
pecsétjéről, vagy pl. Pozsonyét, Kassáét, Bu
dáét. E „kellékek" egyáltalán nem formálisak, 
mint jórészt már Szép Fülöpnek a laoni kom
munára vonatkozó oklevele (1295-1296) fel
sorolja: a pecsét (persona authentica), a közös 
tulajdon, pl. a bíró háza, a börtön, a városfal, 
a közvagyon (arca communis), a harang (a 
polgárok egybehívására), a polgárok jogi 
személyként, communitasként, universitas-
ként való működésének szerves elemei, a vá
ros-lét árulkodó bizonyítékai. „A király sem 
nem engedélyezi, sem nem tiltja ezt a testület-
mivoltot, avagy pecséthasználatot. Ezzel lé
nyegében elismeri létüket". Mindez még ért
hetőbbé válik, ha figyelembe vesszük, hogy 
Párizs sem rendelkezett privilégiummal, s 
Londonnak sem volt klasszikus értelemben 
vett kiváltságlevele, mégis másfélszáz sziget
országi település kapta meg a szokásjogon 
alapuló kiváltságait. 

Különösen fontos az Árpád-kori Magyar
ország két legfontosabb városa, Esztergom és 
Székesfehérvár jogi helyzetének vizsgálata. 
Egyik városnak sem volt kiváltságlevele, de 
pl. Esztergom saját pecséttel, saját mértékkel, 
közvagyonnal rendelkezett. III. András király 
1294. évi ítéletlevele kapcsán tanulságosan 
tekinti át a Szerző a comw«e-fogalomnak a 
hazai latinságban megtett útját, s tesz meg
jegyzéseket Kézai Simon krónikájának vonat
kozó helyeihez. Új összefüggésben olvasha
tunk a várak communáiról, a királyi kikiáltók 
(praeco) szerepéről és annak itáliai kapcsola
tairól, a decuriók Digesta-beli és a kommentá
toroknál előforduló szerepéről. A szövegek 
jobb megértése olyan szövegkritikai eredmé
nyekkel szolgál, mint a körmendi oklevélben 
az „assumptorum" javítása „assumpturum"-ra. 

Fehérvár (Székesfehérvár) esetében a 
privilegiális hiánya még hihetetlenebbnek 
tűnt, s számos kutatót arra vezetett, hogy ké
sőbbi oklevelek alapján próbálják meg „re
konstruálni" azt. A Szerző teljes joggal vonja 
kétségbe e próbálkozásokat, s utal arra, hogy 
IV. Béla gyanúba fogott 1237. évi oklevelét 
Szent István, mint Fehérvár kiváltságolója 
vonatkozásban számos helyen feloldhatatlan 
ellentmondások terhelik. Ugyanakkor Szent 
István apostoli legátusként való emlegetése 
pontosan illett IV. Béla balkáni terjeszkedő és 
ottani egyházszervező ambícióinak ideológiai 
alátámasztásához. 

A kötet utolsó lapjain személyes hangú 
visszaemlékezés olvasható arról az útról, 
amely - a mester, Kumorovitz professzor út
mutatásait és segítségét hasznosítva - az 
1977. évi „Libera villa, civitas, oppidum" cí
mű német nyelvű tanulmánytól a jelen, terje
delmében is impozáns, disszertációként siker
rel megvédett monográfiához vezetett. Mint a 
Szerző kötete zárógondolatai között: írja „Az 
említettek a római és kánonjog hazai térhódí
tásának nemcsak a jelei, hanem annak bizo
nyítékai is: a városi szféra lett a legalkalma
sabb ezek nagyarányú, széleskörű befogadá
sára és alkalmazására". Jelen munka gondo
latmenetében, kérdésfelvetéseiben benne rej
lik a középkori magyar városfejlődés összes
sége átfogó, jogtörténeti szempontú újraérté
kelésének, monografikus feldolgozásának ígé
rete is. A hazai városfejlődés korai időszaká
ról szóló munka - mint a legtöbb jogtörténeti 
tárgyú szakkönyv - nem könnyű olvasmány. 
Áttanulmányozása azonban meggyőzi az ol
vasót a jogtörténeti stúdiumok fontosságáról s 
arról, hogy jelen munkának biztos helye van a 
- sajnos igen kis számú - hazai jogtörténeti 
monográfiák között. 

Veszprémy László 
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TATA A TIZENÖTÉVES HÁBORÚBAN 

(Szerkesztette: Fatuska János, dr. Fülöp Éva Mária, ifj. Gyuszi László) 

Annales Tataiensis I. 

(Tata, 1998. 170 o.) 

A tizenötéves háború korszaka meg sem 
közelíti egyéb koraújkori törökellenes harcok, 
mint például a klasszikus várháborúk, vagy a 
felszabadító háború időszakának feldolgozott
sági szintjét. Ezért is számított példamutató 
kezdeményezésnek a Tata önkormányzata és a 
helyi múzeumok (a Kuny Domonkos Múzeum 
és a Német Nemzetiségi Múzeum), valamint a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által Tata 
visszafoglalása 400 éves évfordulójának tisz
teletére rendezett tudományos konferencia 
1997. május 23-án. Az ezen az ülésen elhang
zott előadások jelentek meg „Tata a tizenöt
éves háborúban" címmel az Annales Tataien
sis első köteteként. 

A városi önkormányzat rövid köszöntőjét 
követően R. Várkonyi Agnes megnyitó elő
adásában történelmünk nemzetközi jelenlét
ének alternatíváit vázolta. Elkeserítő a tudat, 
hogy az új Európa-történetek szerzői kevés és 
nem egy esetben pontatlan ismeretekkel ren
delkeznek hazánk múltjáról, annak ellenére, 
hogy Magyarország szoros kapcsolata, illetve 
integritása az európai kultúrkörhöz bizonyí
tott tény. E kedvezőtlen jelenség okait egy
részt a pénzhiányban kell keresni (nincs vi
lágnyelven megjelenő magyar tudományos 
folyóirat; a magyar könyvtárak egyre kevésbé 
jutnak külföldi szakirodalmakhoz; nincs pénz 
a magyar művek más nyelvekre való lefordítá
sához), másrészt szükség van a magyar és az 
egyetemes történelem közötti kapcsolatok to
vábbi tisztázására. Ha e téren nem történik 
változás - hangsúlyozta az előadó -, akkor 
elképzelhető, hogy a jövő évezred Európájá
ban Magyarország már csak mint földrajzi 
név szerepel a kontinens országai között. 

A konferencia következő előadója - Tóth 
Sándor László - Tatának a tizenötéves hábo
rúban betöltött szerepét vázolta. Bevezetés
ként röviden áttekintette a vár történetét 
1526-tól 1593-ig (ostromok, átépítések), illet
ve stratégiai szerepét a magyar végvárrend
szerben. Mindezek után a „hosszú háború" 
eseményeit vette számba, megkülönböztetett 
figyelmet fordítva arra, hogy Tata négy ost

romáról a kortárs történetírók és a szakiroda
lom segítségével pontos összefoglalást adjon. 
Végezetül megállapította, hogy az első vonal
ban lévő, fontos stratégiai pozícióval rendel
kező, megerősítése ellenére is másodrendű 
Tata kisebb méretű, jelentősebb őrség befo
gadására nem alkalmas, a természeti körülmé
nyek következtében hosszabb ideig nem véd
hető erősségnek számított, ezért nem 
meglepő, hogy a vár a tizenötéves háború 
idején négyszer cserélt gazdát. 

Kelenik Józsefe magyar végvárrendszer — 
s ezen belül Tata - , illetve a környezeti vi
szonyok összefüggéseit vázolta fel a törté
nelmi ökológia segítségével. Magyarországon 
a történelemtudomány kevés figyelmet fordí
tott a természetföldrajzi adottságok meghatá
rozó szerepére. Az előadó szerint az ökológiai 
körülmények, ezen belül is az adott terület 
vízrajza volt az a legfontosabb rendező elv, 
amely alapján a végvárrendszer kiépült. A ta
tai vár jelentőségét is az növelte meg a tizen
ötéves háborúban, hogy a XVI-XVII. század
ban egy kiterjedt mocsársáv legfontosabb, ha 
nem az egyetlen átkelőhelye volt Buda és 
Győr között. Ez a kiemelt hadászati szerep 
eredményezte, hogy a Pálffy Miklós vezette 
császári-királyi sereg petárda alkalmazásával 
- mintegy a Győr elleni támadás főpróbája
ként - 1597. május 23-án rajtaütött Tatán; a 
vállalkozást Kelenik József a támadás pa
rancsnokának május 24-én Érsekújváron kelt 
jelentése alapján mutatta be. 

Kedves Gyula Fegyverzet és haditechnika 
a tizenötéves háborúban című előadásában a 
tűzfegyverek (muskéta, arquebuse, pisztoly) 
alkalmazását, elterjedésük jelentőségét vala
mint a császári hadsereg csapatnemeit és azok 
fegyverzetét mutatta be. A tűzfegyverek - vi
szonylag egyszerű kezelhetőségük és olcsósá
guk miatt - a tizenötéves háború időszakára 
váltak a kor európai hadseregeinek tömeg
fegyvereivé. A nyugati zsoldosok kétharmada, 
illetve a hajdúcsapatok a XVI. század utolsó 
harmadában már szinte kizárólagosan muské-
tával, vagy az annál könnyebb, feltámasztás 
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nélkül is használható arquebuse-zal voltak 
felszerelve. A szurony elterjedéséig a lövé
szek védelmét a pikások, illetve a „nagy kard 
mestereinek" nevezett gyalogosok látták el. A 
kor lovasságának (arquebusierek, fekete lova
sok, kürasszírok, dragonyosok) harcászata 
szintén a lőfegyverek alkalmazásán alapult 
(caracole). A magyar hadszíntér könnyűlovas
ságát adó huszárok fegyverzete széles skálán 
mozgott, hiszen a kopja, a szablya és egyéb 
hidegfegyverek mellett (hegyestőr, pallos, fo
kos) ők is előszeretettel alkalmaztak piszto
lyokat. Az előadó végül megállapította, hogy 
a keresztény csapatok technikai és taktikai 
fölénye már a tizenötéves háborúban is meg
mutatkozott a törökökkel szemben. 

Kiss Vendel a tatai vár 1597. május 23-i 
visszafoglalásáról készült hat ábrázolás hite
lességét vizsgálta előadásában. A XVI. szá
zadra a várak, városok grafikai bemutatása 
önálló műfajjá vált. Az ábrázolásokat két nagy 
csoportba lehet osztani. Egyrészt az olcsó ki
adványok, újságok, röplapok szövegének il
lusztrációjaként, képes mellékleteként jelen
tek meg. Jellemzőjük, hogy készítőik sem a 
művészi színvonal, sem a hitelesség tekinteté
ben nem voltak igényesek. A fantáziaszülte 
képek a kor emberének kíváncsiságát, hírigé
nyét voltak hivatva kielégíteni. Az ábrázolá
sok másik részét a történelmi munkákban és 
útleírásokban közzétett metszetek adják. Ezek 
kidolgozottsága és hitelessége az újságok ké
peihez képest jóval magasabb szintű volt. Az 
előadó szerint Tata 1597. május 23-i visszavé
telének jelentőségét az eseményről készült 
metszetek száma is bizonyítja. 

Fatuska János előadásában a weikers-
heimi, reneszánsz stílusban épült Hohenlohe-
kastélyban található, Balthasar Katzenberger 
würtzburgi festő által készített, 12 nagy mére
tű képpel foglalkozott, amelyek a tizenötéves 
háború várostromait és csatáit ábrázolják. A 
frank Hohenlohe-nemzetség három tagja vett 
részt a „hosszú háborúban". Közülük kiemel
kedik Georg Friedrich Hohenlohe, aki kisebb 
megszakításokkal 1595 és 1606 között szol
gált Magyarországon, 1603-ban az Udvari 
Haditanács tagja, 1604-ben tábornok lett. A 
kastély déli szárnyának konyháját díszítő, az 
Ortelius-krónika Siebmacher-féle metszetei 
alapján készült festmények neki állítanak 

emléket. Az előadó részletesen elemezte a ti
zenegy ostromról (Esztergom 1594, Győr 
1594, Komárom 1594, Esztergom 1595, Vi
segrád 1595, Tata 1597, Vác 1597, Győr 
1598, Buda 1598, Buda 1603, Esztergom 
1604) és csatáról (Buda 1603) készült képe
ket, amelyek a ruházat és fegyverzet ábrázolá
sa miatt fontos adalékokkal szolgálnak a kor 
történeti kutatásaihoz. Az előadás értékét nö
velte a festményekről készült színes fénykép
felvételek bemutatása, amelyek a könyvet is 
feltalálhatók. 

A tizenötéves háború győzelmeinek ün
neplésére Rudolf császár prágai udvarában 
nagyszabású művészi alkotások jöttek létre. 
Ezek közül Héri Veronika az éremműveszetet 
emelte ki előadásában. Az érmek elterjedése -
előállításuk és sokszorosításuk relatív egysze
rűsége miatt - lényegesen nagyobb volt, mint 
a többi műalkotásé, ezért a korszak propagan
dagépezetének fontos eszközei közé számítot
tak. Az előadó Esztergom 1595-ös, Győr 
1598-as és Székesfehérvár 1601-es visszafog
lalásának emlékére kibocsátott érméket vizs
gálta. Megtalálhatók rajtuk a korszak jól is
mert szimbólumai: folyamisten, császári sas, 
főnixmadár, az uralkodó portréja. A Győrről 
készült érmén a mester a várat mintázta meg, 
ami mindenképpen különlegesnek számít. 

Utolsó előadóként Szabó Péter Nádasdy 
Ferenc gróf vitézi kultuszát elevenítette fel, 
összehasonlítva a kor másik nagy formátumú 
hadvezérének, gróf Pálffy Miklósnak értéke
lésével. Pálffy csatái mind Magyarországon, 
mind pedig - a Fuggerek révén - a Német-
Római Birodalomban ismertek voltak, Nádas
dy egyéni kezdeményezéseken alapuló hőstet
teit viszont csak udvari prédikátora, Magyari 
István örökítette meg a halott főúr felett el
mondott gyászbeszédében. Ehhez hozzájárult 
a végváriak körében verbális eszközökkel 
fenntartott/fennmaradt vitézi kultusz is. 

A könyv végén mind a nyolc előadás tar
talmi összefoglalója megtalálható három 
(magyar, angol, német) nyelven. A mű - a 
hadtörténelemtől a történelmi ökológián és a 
művészettörténeten át a numizmatikáig -
sokoldalúan dolgozza fel a tizenötéves háború 
és ezen belül Tata történetét. 

Bagi Zoltán Péter 
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GEOFFREY SWAIN 

THE ORIGINS OF THE RUSSIAN CIVIL WAR 

(Longman, London and New York, 1996. 296 o.) 

Az „Origins of Modern Wars" című angol 
nyelvű sorozatban eddig 13 kötet látott napvi
lágot. A sorozat legújabb darabja angol törté
nész tollából jelent meg, aki a (Szovjet-) 
Oroszországban dúló polgárháború 1917 feb
ruár és 1918 november közötti időszakának 
feldolgozására vállalkozott. Ez azért is figye
lemre méltó, mert manapság egyre nagyobb 
érdeklődés mutatkozik az egykori 
Oroszország és a szovjethatalom kezdeti 
éveinek története iránt a nyugati társadalmak
ban is. 

Geoffrey Swain a bristoli egyetemen tanít. 
Nem kisebb feladatot tűzött maga elé, mint 
hogy feldolgozza és népszerű formában tárja 
az olvasók elé ezt a kevéssé kutatott témát. 
Sajnos magyar nyelven eddig kevés jó könyv 
jelent meg az orosz polgárháborús évekről, 
azok jó része is fordításként látott napvilágot, 
egyszóval a magyar tudomány még adós a té
ma korszerű szemléletben megírt, szakszerű 
elemzésével. 

A szerző Moszkvában, Oxfordban, Lon
donban és az Egyesült Államokban folytatott 
kutatásokat. Számos orosz, angol, francia 
nyelven kiadott memoárt, könyvet, cikket ta
nulmányozott át a kötet megírása közben. A 
művet az előforduló szakkifejezéseket magya
rázó szójegyzék, a témára vonatkozó gazdag 
bibliográfia, Oroszország vasútvonalait és 
Pétervár környékét ábrázoló két térképvázlat, 
valamint név- és tárgymutató egészíti ki, teszi 
teljessé. 

A könyv népszerűsítő jelleggel, de ugyan
akkor szakszerűen, tudományos alapossággal 
és olvasmányos stílusban íródott, bárki ha
szonnal forgathatja. Számos, az orosz történe
lem eddig nem ismert részletéről lebbenti fel a 
fátylat. 

A sorozat szerkesztőjének előszava után a 
bevezetés következik, melyben a szerző kö
rülhatárolja az Oroszországban zajlott polgár
háború időhatárait, azt különböző szakaszokra 
bontja, meghatározza és színek szerint elkü
löníti a vörös-fehér (a bolsevikok és a cárhű 
radikálisok közötti), valamint a vörös-zöld (a 
bolsevikok és az eszerek közötti) polgárhábo

rú fogalmát. A napjainkra szinte feledésbe 
merült testvérháború tanulságait, illetve a 
történések megközelítésének különböző mód
jait is összefoglalja. 

Az első fejezet az 1917 április-májusában 
megindult sikertelen fehér ellenforradalmi kí
sérleteket tárgyalja, a Kornyilov és Kolcsak 
tábornokok vezette erők törekvéseit, a Keren-
szkij miniszterelnökkel és Gyenyikinnel foly
tatott tárgyalásaikat. 

A második nagy témaegységben Swain az 
1917 augusztus végén Péterváron lezajlott és 
tömegbázis híján szükségszerűen elbukott 
Kornyilov vezette, első komolyabb ellenfor
radalmi próbálkozást és annak mozgatórugóit 
elemzi. Bemutatja 1917 szeptemberének ese
ményeit, majd a bolsevikok hatalomra kerülé
se után kialakult politikai helyzetet, a demok
ratikus erők (a mensevikek és eszerek), 
valamint a bolsevikok között dúlt politikai 
csatározásokat, illetve a két félhez hű katona
ság egymás elleni fellépését október végén
november elején. 

A harmadik témakör az alkotmányozó 
nemzetgyűlés 1917 novemberében történt lét
rehozását megelőző, az eszerek győzelmével 
végződött választásokat tárgyalja, illetve a 
szovjetek és a nemzetgyűlés között lezajlott 
politikai küzdelmet a hatalomért 1918 január 
5-ig, a gyűlés feloszlatásáig. Betekintést nye
rünk a Kalegyin tábornok vezette önálló doni 
köztársaság 1917. október 30-án történt ki
kiáltásának körülményeibe, majd megtudhat
juk, hogyan vált ez a terület Alekszejev tábor
nok és sok kadetpárti politikus 
csatlakozásával novembertől a központi hata
lom elleni ellenállás fő fészkévé. 1918 áprili
sáig Alekszejev önkéntesekből álló seregét a 
bolsevikok a Don mögé szorították vissza, a 
harcok során Kornyilov is elesett. A mű írója 
bemutatja a központi hatalmak 1917 decem
berétől Ukrajnával és Oroszországgal Breszt-
Litovszkban folytatott béketárgyalásait. 

A negyedik fejezet a britek és az orosz ha
zafias szocialisták viszonyát elemzi, bemutat
ja többek között W. Somerset Maugham 1917 
őszén oroszországi misszióját, amikor hadi-

— 749 — 



fogságba esett lengyel, csehszlovák, délszláv 
katonákból és kozákokból akart ellenállást 
szervezni a vörösök ellen. Képet kapunk az 
angolok és a franciák által sürgetett ukrán-
lengyel-cseh-szlovák összefogásról. 

Az ötödik témakör a szocialista haza vé
delméről szól, valamint a breszt-litovszki bé
ke 1918. március 3-án történt aláírása után 
Oroszországban uralkodó németellenes han
gulatról, a szövetségesek és a Vörös Hadsereg 
viszonyáról. Tudomást szerezhetünk az antant 
szövetségesek és a bolsevikok között 1918 
április-májusában folyt tárgyalásokról katonai 
missziók Oroszországba küldése kérdésében, 
valamint a nyugat-európai tiszteknek az új 
orosz hadsereg létrehozásában való közremű
ködéséről. Bemutatja a szerző a Csehszlovák 
Légió katonai szerepét és ténykedését ezen 
időszakban, továbbá az eszerek és mensevi-
kek együttműködését az Ukrajnában előretörő 
német csapatokkal. 

A hatodik fejezet a vörös-zöld polgárhá
ború 1918 májusában történt kiújulását veszi 
górcső alá. Tudósít a Csehszlovák Légió 1918 
májusi szovjetellenes lázadásáról, a bolsevik
ellenes erők összefogásáról és ezeknek a nyu
gati antant hatalmakhoz fűződő kapcsolatai
ról. Elemzi a szerző Szamara elestének okait, 
a júliusi eseményeket és a csehszlovákok 
együttműködését az antant erőkkel. 

A hetedik témaegység a zöld táborban 
uralkodó megosztottságot tárgyalja. Bemutat
ja az 1918 júniusában Szamarában létrehozott 
eszer bázis és ellenforradalmi központ tevé
kenységét, majd az Omszkban megalakult 

A Magyar Köztársaság NATO-ba való hi
vatalos meghívásának tükrében különösen fi
gyelemre méltó a Holland Királyi Haderő 
Hadtörténelmi Részlegének kiadásában meg
jelent kötet, amely „Egyedülálló együttműkö
dés" címmel a német-holland vegyes hadtestet 
mutatja be. Bevezetőjében R. Reitsma altá-

eszer kormánnyal és központtal folytatott 
együttműködési tárgyalásait. A szerző közben 
tisztázza a szibériai kormányban uralkodó 
politikai és erőviszonyokat. Fény derül az 
1918 július végétől Jekatyerinburgban székelő 
Csehszlovák Légió és az egyéb eszer kormá
nyok kapcsolatára. Szót ejt az Arhangelszk-
ben 1918 augusztusában alakult kormányról 
és annak angol kapcsolatairól is. 

A nyolcadik témakör a „Zöld vezetés, fe
hér ellenforradalom" címet viseli és az 1918 
szeptemberében a jobboldali erők részvételé
vel Ufában tartott konferencián történteket 
ismerteti. Megismerjük az eszer mozgalmon 
belüli áramlatokat, értesülünk az egyes ha
talmi tényezők önállóságra törekvéséről. 

Az utolsó fejezetben a szerző a történé
sekből levonható tanulságokat összegzi, 
egyúttal röviden összefoglalja az orosz pol
gárháború katonai és politikai történetét, ki
emeli a testvérháború szükségtelen voltát. 

Az olvasó szemével nézve úgy gondolom, 
mindenképpen elkelt volna a kötet mellékle
teként néhány részletesebb térkép, esetleg 
fénykép a kötetben említett legfontosabb sze
mélyekről, valamint egy összefoglaló táblázat 
az orosz politikai élet pártjairól és azok felépí
téséről. 

Mindezek természetesen semmit nem 
vonnak le a mű értékéből, elolvasását feltétle
nül ajánlom a történelem e kevésbé ismert 
korszaka iránt érdeklődőknek. 

Ballá Tibor 

bornagy, a vegyes hadtest holland vezénylő 
tábornoka azt az utat vázolja fel, amely lehe
tővé tette, hogy 1995. augusztus 30-án Müns
terben, a hadtest főhadiszállásán bejelenthes
sék e magasabbegység létrejöttét. Dr. v. Stein-
aecker báró vezérőrnagy, a vezénylő tábornok 
német helyettese a napi feladatok együttes 

PIET H. KAMPHUIS - PAUL KLEIN -AXEL ROSENDAHL HUBER (KIAD.) 

EEN UNIEKE SAMENWERKING 

Het Duits-Nederlandse Legerkorps 

(Koninklijke Landmacht, Sectie Militaire Geschiedenis, Den Haag, 1996. 249 o.) 
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megélését és közös végrehajtását méltatja a 
szövetségi rendszeren belül - egy esetlegesen 
szükségessé váló bevetés előzetes garanciája
ként. A kötet kiadói, Piet Kamphuis, a Hol
land Királyi Haderő Hadtörténelmi Részlegé
nek vezetője, Axel Rosendahl Huber alezre
des, a Holland Királyi Hadiakadémia szocio
lógia docense és Paul Klein, a Német Szö
vetségi Haderő Társadalomtudományi Intéze
tének igazgatója egymás kölcsönös megisme
rése és a bajtársi együttműködés elmélyítése 
céljából döntöttek úgy, hogy holland és né
met nyelven párhuzamosan kiadott tanul
mánykötettel lépnek elő. 

Frans Klovert és Alex Krijger „Egyedül
álló együttműködés" című bevezető írásukban 
a NATO létrehozásától a vegyes hadtest 
megalakulásáig terjedő időszakot elevenítik 
fel a német-holland katonai együttműködés 
szempontjából. A politikai bevezető szakasz 
rövid áttekintését követően főleg az Északi 
Hadseregcsoportba beosztott I. Németalföldi 
és I. Német Hadtest együttműködésének be
mutatására helyezik a hangsúlyt. A további
akban a német Seedorf bázis holland, illetve a 
holland Budel bázis német csapatoknak való 
tartós átengedését emelik ki, mint a vegyes 
hadtesthez vezető fő állomást. 

A következőkben Gerhard Brunn az 1555-
1995 közti német történelem, Horst Lade
macher az 1568-1995 közti németalföldi tör
ténelem nagyívű összefoglalását adja. Ezek
hez csatlakozva, Paul Klein a mai Németor
szágot, Horst Lademacher a mai Hollandiát 
mutatja be a tények és számok tükrében, az 
állami berendezkedés, a politikai pártok, a 
földrajzi kiterjedés, a népesség megoszlása, a 
gazdaság, a közlekedés vonatkozásában. Vé
gezetül Paul Klein a tizenhat tartomány lété
ben is tükröződő sokarcúságot hangsúlyozva 
a németek jellemzését adja, amely a napi 
életvitelben is megnyilvánul, Joseph Soeters 
pedig, a kereskedő-misszionárius vonásokat, a 
víztől való függőséget és a gátak mögé zártsá
got kiemelve a németalföldieket jellemzi. 

A kötet következő egysége a hadügyek 
felé irányítja a figyelmet. Alex Krijger a né
met szárazföldi haderő 1990-1996 közti alap
vető változásait mutatja be, kiemeli az egysé
ges hadseregépítés szükségességét, a meg
változott nemzetközi helyzetben lehetségessé 
váló és gazdaságilag is szükséges takarékos
sági intézkedéseket, mindezekből fakadóan az 
új feladatoknak megfelelő új struktúra kialakí

tását és a NATO területén kívüli német kato
nai küldetéseket. Paul Hartman ehhez csatla
kozva a Holland Királyi Haderő szárazföldi 
csapatainak 1990 óta folyó és 1998-ban lezá
ruló átalakítási folyamatot idézi fel, amelyet 
főleg az új struktúra és a kisebb létszám hatá
roz meg. Mindez az egyszemélyi parancsnoki 
felelősséget, az önálló cselekvést és a kölcsö
nös bizalmat feltételezi: a jövő az önkéntesek 
toborzásán alapuló hivatásos hadseregé, mi
közben tartalékként továbbb élnek a terület
védő, tartalékosok behívásával feltöltendő 
csapatok. Befejezésül a szerző a holland had
sereg társadalmi helyzetéről szól rendkívül 
őszinte hangvétellel. 

Paul Klein a Német Szövetségi Haderővel 
foglalkozó további tanulmányban a német ka
tonáról alkotott hagyományos kliséket veti 
egybe az „egyenruhás állampolgár" képével, 
majd a sorköteles, szerződéses és hivatásos 
katonák kategóriáival foglalkozik. Ezt köve
tően az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a 
haderőn belüli társadalmi érintkezési formá
kat, a megőrzött és az elvetett hagyományokat 
részletezi. Befejezésül a hadsereg társadalmi 
megbecsülésének kérdésével foglalkozik. Eh
hez csatlakozva Axel Rosendahl Huber a 
változó világban változásban levő Holland 
Királyi Haderő társadalmi helyzetének törté
nelmileg megalapozott sajátossságait tárgyal
ja. A tanulmány első része a társadalomnak az 
1960-1989 közt a haderőre gyakorolt befolyá
sát, második része a haderőben 1989 óta, a 
nemzetközi események hatására bekövetkezett 
strukturális változásokat elemzi. 

A kötetet záró két tanulmány a holland
német vegyes hadtesttel foglalkozik. Peter 
Rohmann az 1990-es alapvető európai válto
zásokból és a NATO 199l-es új stratégiai 
koncepciójából kiindulva a fejlődéstörténetet 
dolgozza fel, kiemelve az Európa egységesíté
sére és a politikai és hadászati célszerűségre 
való törekvés katonai alapelvét. Kiemeli az 
elvi megállapodás 1993. március 30-i, a vég
rehajtásról szóló szerződés 1994. január 27-i 
és az első holland kötelék Münsterbe érkezé
sének 1995. április 3-i dátumát, majd a vegyes 
hadtest 1995. augusztus 30-i végleges meg
alakulását. Ezután részletesen ismerteti a ve
gyes hadtest összetételét, alá- és fölérendelt
ségi viszonyait, a parancsnoki feladatok meg
osztását, a közös (angol) vezényleti és szolgá
lati nyelvből fakadó előnyöket és hátrányokat, 
a nemzeti és a közös feladatokból fakadó ne-
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hézségeket. Axel Rosendahl Huber csatlakozó 
tanulmányában a vegyes hadtestről a katonák, 
illetve a civilek által alkotott képpel foglal
kozik 900 német és 700 holland katona kérdő
íves kikérdezése, valamint az 1994-es hol
landiai közvéleménykutatás alapján. 
Befejezésül a vegyes hadtest törrzsében meg
valósuló napi német-holland együttműködés 
sajátos kulturális következményeit elemzi. 

Értékelő kitekintésében a kötet három ki
adója a német-holland kapcsolatok teljesen új 
fejezeteként méltatja a vegyes hadtest műkö
dését, amely lényegesen különbözik a szövet
ségtől, hiszen mindkét részről a nemzeti 
szuveneritás egy részéről kellett lemondani a 
honvédelem területén. Ez, a nagyságrendbeli 

és történelmi fejlődésben megmutatkozó kü
lönbségek ellenére, a társadalmi-politikai 
egyetértés alapján vált lehetségessé. Erre való 
tekintettel meggyőződésüket fejezik ki, hogy a 
béke és a biztonság érdekében a különböző 
gondolkodási és cselekvési hagyományoknál 
is erősebbnek bizonyulhat az együttműködés
re irányuló szándék. 

E gondolat jegyében ajánlja a recenzens 
honfitársai figyelmébe e szépen illusztrált, 
gondosan megszerkesztett, a szerzők életrajzát 
is ismertető kötetet. 

Zachar József 



KRONIKA 

BALLA TIBOR 

KORSZAKVÉG - KORSZAKKEZDET, 1918. 

Nemzetközi tudományos konferencia, 
Szatmárnémeti - Zilah - Nyíregyháza, 1998. május 27-29. 

Kétségtelen tény a történelem iránt vala
melyest is érdeklődő olvasó számára, hogy a 
XX. században kevés olyan fordulópont volt 
Magyarország, a környező országok és egész 
Európa történetében, mint az 1918-as eszten
dő. Befejeződött az első világháború, amely 
addig soha nem látott szenvedést és borzal
makat hozott az öreg kontinens lakói és a 
földkerekség más régióiban élők számára, 
ugyanakkor kezdetét vette egy új (elsősorban 
a győztes antant hatalmak által létrehozott ál
lamokkal teli) Európa felépítése. Az Osztrák-
Magyar Monarchia utódállamaira bomlott 
szét, a trianoni Magyarországot pedig új 
szomszédok vették körül. 

Az 1918-as év történeti jelentőségét mélta
tó, érdekes témákat felvonultató, a problémá
kat több vonatkozásban körüljáró konferencia 
három színhelyen zajlott, ezzel is példázva a 
román és a magyar határ két oldalán fekvő 
települések jó együttműködését. 

Az első nap eseményeire a szatmárnémeti 
múzeum különtermében került sor. Az ülés 
elnöke Viorel Ciubotä, a szatmárnémeti mú
zeum munkatársa volt. 

Bevezetőként Kelemen Hunor, a Román 
Kulturális Minisztérium államtitkára mondott 
köszöntőt, őt Szász Zoltán a budapesti Törté
nettudományi Intézet főigazgatója, a Román-
Magyar Történész Vegyes Bizottság elnöke 
követte. Ezután Riedl Rudolf, Szatmár megye 
prefektusa, majd Cornel Grad, a Szilágy Me
gyei Kulturális Főfelügyelőség főtanácsosa 
mondta el köszöntőjét. 

Elsőként Hajdú Tibor, a budapesti Törté
nettudományi Intézet osztályvezetője a „Füg
getlenség, vagy területi integritás: a magyar
ság dilemmája az első világháborúban" című 
előadása hangzott el. Mondandóját a Habs
burgok magyarországi uralmának kialakulá
sával kezdte, kiemelte a már a XVIII. század 

végétől jelentkező nemzetiségi kérdés fontos
ságát, majd szólt a nemzetiségek 1848-49-es 
önállósodási kísérleteiről, a kiegyezés meg
születése utáni állapotokról, a magyar-horvát 
kiegyezésről és Horvátország Magyarorszá
gon belüli különállásáról. Hangsúlyozta, hogy 
Bulgária orosz csapatok általi 1878-as felsza
badítása megerősítette a román pozíciókat is; 
a cári birodalomra a Monarchia területén élő 
szlávok felszabadítóként tekintettek. A ma
gyar politika számára a Monarchia keretein 
belül maradás kényszerré vált. Ismertette a 
dunai birodalom felbomlásával kapcsolatos 
orosz nézeteket, valamint, hogy a balkáni kis 
népek az első világháború után részben a cár 
országának segítségével érték el céljaikat. Ki
tért az 1914-es orosz-román megállapodásra, 
amelyben rögzítették, hogy Románia elfoglal
hatja Ausztria-Magyarország azon részeit, 
amelyeket csak akarja. Beszélt a magyar el
lenzéki politikusoknak az etnikai határokhoz 
való viszonyáról, az 1918-as bukaresti béke 
magyar vonatkozásairól. A Károlyi-kormány 
nemzetiségi politikáját ismertetve időben a 
trianoni békekötésig jutott el. 

Constantin Hlihor, a bukaresti katonai 
akadémia tanára előadásának címe „Románia 
az európai nagyhatalmi geopolitikában, 1918-
1919-ben" volt. Kiemelte, hogy az első világ
égés katonai, gazdasági, diplomáciai problé
mái különböztek az addigiaktól. 1919-ben 
csak a hadműveletek értek véget, a gazdasági, 
társadalmi folyamatok nem. Nagy vonalakban 
ismertette a geopolitika, mint interdiszcipli
náris tudomány keletkezését. Úgy vélte 1918 
tavaszán a román nemzeti érdekeknek megfe
lelően alakult a geopolitikai helyzet. Ismer
tette a különbéke megkötéséhez vezető utat; 
Antonescu helyzetelemzése 1918 tavaszán há
rom lehetőséget tartalmazott: különbéke köté
sét az antant szövetségesek jóváhagyásával, 
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kapitulációt, illetve visszavonulást a Dnyesz-
tertől keletre. A Margiloman-kormány által 
aláírt bufteai-bukaresti békét kompromisszu
mos békének nevezte, úgy vélte, a kormányfő 
reálpolitikus volt, aki áldozatával megmentet
te a dinasztiát és a román hadsereget. Ezt iga
zolták a későbbi események, pl. amikor 1918 
november végén a románok betörtek Erdélybe 
és egészen Budapestig nyomultak. 

Öt Alexandru PorÇeanu egyetemi tanár, a 
bukaresti Jorga Intézet munkatársa követte. 
Előadásának témája az 1918-cal foglalkozó 
román történetírás volt. Kiemelte, hogy 1938-
ban több tanulmány jelent meg 1918-ról, az 
Erdéllyel történt egyesülés megtörténtét a 
különböző pártok, egyházak saját érdemüknek 
tekintették. Az 1940-es területvesztés lendüle
tet adott az 1918-as események felülvizsgála
tának. 1948-tól megtiltották a történelem 
nemzeti szempontból történő feldolgozását, a 
történetírás színvonala lesüllyedt. 1953-tól a 
román rendszer eltávolodott a Szovjetuniótól, 
ez megmutatkozott abban is, hogy 1959-től 
nemzeti ünnep lett Moldva és Havasalföld 
egyesülésének időpontja. Az 1970-es évek
ben, a nacionalizmus megélénkülésével, nőtt a 
korszakról írt tanulmányok száma. Szólt vé
gezetül a román-magyar történetírás évtizedes 
vitájáról, az 1989 utáni nyitásról, az azóta 
megjelent munkákról. 

Litván György, a budapesti '56-os Intézet 
igazgatója, az MTA Jelenkortörténeti Bizott
ságának elnöke „A demokratikus Magyaror
szág és a győztes nagyhatalmak" című előadá
sában a korszakra vonatkozó francia forrás
anyagokra hívta fel a figyelmet. Röviden fel
vázolta Károlyi Mihály politikai pályafutását 
is az antanttal 1916-17-ben saját szakállára 
folytatott béketárgyalásaitól az új rendszer 
1918 novemberi létrejöttéig. Brit véleménye
ket idézett a Károlyi-kormány helyzetéről. 
Szólt a Franchet d'Esperey és a magyar dele
gáció között folyt novemberi belgrádi tárgya
lásokról, ecsetelte a fegyverszünet megköté
sének következményeit. A franciák álláspont
ja a Károlyi vezette kormánnyal szemben a 
hallgatásba és közönybe burkolózás volt. Be
szélt a franciák által a magyarországi helyzet
ről terjesztett hazugságokról, arról, hogyan 
vezették félre az angolszász hatalmakat, 
amelyek a fontosabb kérdésekben engedtek 
szövetségesüknek. 

Valériu Florin Dobrinescu craiovai egye
temi tanár „Erdély kérdése a két párizsi béke

konferencián, 1919-1920 és 1946-1947" című 
előadását 1919 januárjának eseményeivel 
kezdte. Szerinte már a gyulafehérvári gyűlé
sen, 1918. december 1-én felvetődött a belg
rádi fegyverszüneti vonal revideálása. Állító
lagos tényeket sorolt fel Lenin és Kun Béla 
levelezéséből, amelyek Románia megtámadá
sára vonatkoztak. Bratianu román miniszter
elnök legfontosabb kérése az volt, hogy a 
nagyhatalmak ismerjék el az Erdéllyel való 
egyesülést. Az 1920-as trianoni béke lényegé
ben elismerte Erdély elszakítását. 1946-ban 
Románia mint legyőzött hatalom szerepelt 
Párizsban; újra a nemzeti egység megteremté
se volt a cél, ám az oroszok kezdetben nem 
támogatták az erdélyi román törekvéseket. A 
román kiugrás és az átállás után a helyzet 
megváltozott: 1946 őszén a béketervezet az 
1920-as román-magyar határt fogadta el. Ma
gyar részről próbálták ugyan befolyásolni 
Sztálint: úgy vélték a román közigazgatás 
nem tudja kezelni az Erdélyben élők problé
máit, ezért szerették volna, ha az orosz meg
szállás alatt álló külön köztársaság lesz. Az 
1947 februári párizsi békeszerződésben mégis 
a trianoni határt állították vissza. 

Gheorghe Iancu, a kolozsvári Történettu
dományi Intézet munkatársa előadásának té
mája „A románok és magyarok közötti kap
csolatok, 1918-1919" volt. Mint mondotta, 
Romániát nem hívták meg a belgrádi fegyver
szüneti tárgyalásokra, mert befogadták az an
tant szövetségesek táborába, ezért a román 
csapatok előretörtek a demarkációs vonalig, 
sőt - a gyulafehérvári határozatnak érvényt 
szerzendő - azon túl is. Azonban 1919 január 
végén a Tiszánál megálltak a román erők, ezt 
a Vörös Hadsereg sikertelen támadása, majd a 
budapesti bevonulás követte. Francia forrá
sokra hivatkozva megemlítette, hogy a ma
gyar hivatalnokok letették a hűségesküt a ro
mán uralkodóra. A Bánátot 1919 augusztusáig 
a szerbek tartották megszállva, akik a tarto
mányt kirabolták. A terület hovatartozása 
miatt fellángoltak a szerb-román ellentétek, 
végül annak megosztása következett be. Érde
kességként említette, hogy a bánsági svábok a 
Romániához csatlakozás mellett döntöttek. 

Szabó Dániel, a budapesti Történettudo
mányi Intézet munkatársa a magyar háborús 
lelkesedésről szólt; populáris forrásokra, ver
sekre, újságcikkekre, nótákra, viccekre, szín
házi frontelőadásokra épített. Az 1914-es ese
ményekkel kezdte előadását, kiemelte, hogy 
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akkor másféle lelkesedés fűtötte az embereket, 
mint 1918-ban. Megmlítette, hogy Jászi Osz
kár a lelkesedés különböző típusait sorolta fel. 
A vidéki lakosság szemében pl. a Ferenc 
Ferdinánd elleni merénylettel az atyjukat sér
tették meg, az értelmiség úgy érezte, a hazá
jukat. Az emberek a dekadens életérzés alóli 
felszabadulásnak tekintették a világháborút, 
úgy gondolták célt nyer az életük. Kitért arra, 
hogy a viccekben és katonanótákban a férfias
ság megjelenítése igen fontos volt. Sokan úgy 
vélték, bosszút állhatnak az oroszokon az 
1849-es világosi fegyverletételért, ezért azo
nosultak a háború céljaival. Kiemelte: általá
nos háborús lelkesedésről, nemzeti azonosu
lásról 1914-ben még nem beszélhetünk, 1918-
ra azonban az utóbbi már általánossá vált. 

loan fepelea az 1919-es eseményeket tár
gyalta előadásában és elsősorban a román 
csapatok erdélyi és magyarországi hadművele
teiről szólt bővebben. Tudomása szerint az 
1918. december 1-én lezajlott gyulafehérvári 
gyűlést a magyar kormány másfélmillió koro
nával támogatta. 

Szarka László, a budapesti Történettudo
mányi Intézet munkatársa a Jászi Oszkár ve
zette Nemzetiségi Minisztérium tevékenysé
géről tartott előadást, mely 1918 október 
végétől 1919 januárjáig működött a budai 
Sándor-palotában. Aláhúzta, hogy a világhá
ború vége felé már kölcsönös gyűlölködés 
volt megfigyelhető a magyarországi kisebbsé
gek között. Jászi megpróbált egy asztalhoz 
ülni a nemzetiségekkel, megkísérelte koordi
nálni a velük folyó párbeszédet. Aradon a ro
mán nemzeti tanáccsal folytatott tárgyalásokat 
és 12 pontos javaslattal állt elő a közös ro
mán-magyar rendezésre, bár úgy vélte, min
denképpen a békekonferencia rendelkezései 
döntenek véglegesen. A ruszinokkal 1918 de
cemberére, a németekkel 1919 januárjára si
került megállapodni autonóm terület létreho
zásáról. A szlovének (vendek) is autonóm 
területet kaptak. 1918. december 6-án a de
markációs megállapodás jött létre a szlová
kokkal, de Prága abba beleszólt. A Jászi által 
elképzelt „Keleti Svájc" koncepció módosult, 
helyébe a reális etnikai elvekre épülő elképze
lés lépett. Az antant ezt nem fogadhatta el, hi
szen pacifikálni akarta a térséget. 

Az első nap eseményeit vita zárta. 
Constantin Hlihor felszólalásában az európai 
általánosítás, valamint a nemzetiségi elv érvé
nyesülésének fontosságát hangsúlyozta. 

Szász Zoltán szerint 1848-49 után a ma
gyar nemzeti gondolkodás megmaradt a nagy 
nemzetben való gondolkodás keretében. Az 
1862-es Kossuth-féle konföderációs terv célul 
tűzte ugyan a kisebbségekkel való megegye
zést, de immár hiába: nem volt kivel tárgyalni, 
éppen csak megkezdődött a párbeszéd a nem
zetiségekkel. Tisza István tudta, hogy változ
tatások elkerülhetetlenek, az Osztrák-Magyar 
Monarchia, ha győz is a világháborúban, már 
nem lesz ugyanolyan, mint 1914-ben. 

Gheorghe Iancu Szász Zoltán felvetésére 
kifejtette, hogy német nyomásra már folytak 
magyar-román tárgyalások 1910-14 között. 

Szarka László szerint Jászi nem tudta ka
matoztatni presztízsét a nemzetiségi tárgyalá
sokon. A Károlyi kormány az integritás tala
ján állt, ám az 1918-as tárgyalások feltételei 
mások voltak, mint a háború alattiakéi. 

Hajdú Tibor Jászi kormányzati szerepéről 
beszélt. Úgy vélte, belső nyomás alatt állt, ez 
amúgy is csekély lehetőségeit tovább szűkítet
te. A Hodža Milánnal folytatott tárgyalások 
után - amelyeken demarkációs vonalban 
egyeztek meg - mindkettőjüket elmarasztal
ták, Prágában és Budapesten egyaránt. 

Május 28-án Zilahon folytatódott a konfe
rencia. A szervezők az eredeti napirendtől el
térve a szimpózium második napján nem tar
tottak több szekcióülést, a program csúszott 
és az előadók csupán 10 percet kaptak mon
dandójuk összefoglalására. A második nap el
nöke Székely Gábor, a budapesti Politikatör
téneti Intézet igazgatóhelyettese volt. 

Elsőként Pollmann Ferenc, a Hadtörténeti 
Intézet főmunkatársa kapott szót és tartotta 
meg Ausztria-Magyarország csapatainak 1918 
őszén a Balkánon bekövetkezett összeomlásá
ról szóló előadását. Kitért a félszigeten 1918 
őszére kialakult katonai helyzetre, a szemben 
álló felek erőviszonyaira, a francia, szerb, 
olasz, angol, görög erőkből összetevődő an
tant erők 1918 szeptember közepén bekövet
kezett nagyarányú támadására, amelynek kö
vetkeztében áttörték a bolgár frontot. Beszélt 
Bulgária és az antant között szeptember 29-én 
megkötött fegyverszünetről. Nyomon követte 
a Kövess Hermann tábornok vezette osztrák
magyar balkáni haderő visszavonulását annak 
a Száva-Duna vonalán történt védekezéséig, a 
padovai, majd a belgrádi fegyverszünetig. 

Serghei Hacman, az ukrajnai Csernovic 
egyetemének tanára „A nemzeti önrendelke-
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zési folyamatok Bukovinában 1918 őszén" 
címmel tartotta meg előadását, melynek során 
felvázolta a főként föderalista elképzeléseket 
megfogalmazó, nagyrészt Bécs-párti nemzeti
ségi önrendelkezési mozgalmak létrejöttét. 
Beszélt a bukovinai ukrán nemzeti mozgalom 
1918 októberi kibontakozásáról, valamint a 
Csernovicban kiadott, a terület etnikai alapon 
történő felosztására vonatkozó nyilatkozatról, 
arról, hogy a román képviselők a bécsi parla
mentben ugyanakkor az önálló román terüle
tek mellett törtek lándzsát. Bukovina 1918 
novemberében román megszállás alá került és 
november 28-án egyesült Romániával, amely
nek tényét az antant is elismerte. 

Ballá Tibor százados, a Hadtörténeti Inté
zet főmunkatársa az Osztrák-Magyar Monar
chia utolsó, az olasz fronton 1918 június
júliusában lezajlott támadásáról, az ún. piavei 
offenzíváról tartott előadást. Hangsúlyozta, 
hogy az 1918. június 15-én a Piavénái és Dél-
Tirolban megindított osztrák-magyar támadás 
a dunai birodalom hadseregének végső erőfe
szítése volt, ezt követően már nem volt képes 
támadólag fellépni. Röviden kitért az offenzí
va gondolatának megérlelődésére, valamint a 
vonatkozó hadászatai tervek megszületésére, a 
szemben álló erők helyzetére, illetve a Mo
narchia által indított hadműveletek rövid ösz-
szefoglalására a Piave keleti partjára történő 
június végi visszatérésig. Elemezte a császári 
és királyi hadsereg által elszenvedett katonai 
kudarc okait: a támadásra rosszul megválasz
tott időpontot, a nem elégséges felkészülést, a 
felvonulási nehézségeket, az ellátásban, a fel
szerelésben, az utánpótlásban, a fegyverne
mek nem megfelelő együttműködésében mu
tatkozó hiányosságokat, az olaszok túlerejéből 
és a gyorsan mozgósítható tartalékokból 
származó előnyöket, az olasz védelem erőssé
gét, az időjárási és természeti körülmények
nek az osztrák-magyar fél számára kedvezőt
len alakulását (a Piave áradása június 18-án, a 
hegyekben eső és köd stb.). Kitért az elszen
vedett veszteségekre, felsorolta a hatalmas 
emberáldozatokkal járó kudarc katonai követ
kezményeit: a felelős vezetők leváltását, a 
Monarchia hadseregének szétzilálódását és 
jelentős meggyengülését, ezzel szemben az 
olaszok megerősödését. 

Eugen Glück, aradi helytörténész „Arad 
vidéke az 1918-19-es történelmi években" 
címmel tartott előadást. Felvázolta a még Ma
gyarországhoz tartozó Arad vármegye köz

igazgatását 1918-ban, kitért a Központi Ro
mán Nemzeti Tanács és a magyar radikálisok 
közötti tárgyalásokra, arra hogy a Balkánról 
előrenyomuló francia egységek a területen a 
közigazgatást a magyar hatóságok kezébe ad
ták vissza. Szólt a Tanácsköztársaság ellen 
létrejött aradi ellenforradalmi kormány 1919. 
május 5-i megalakulásáról, valamint annak 
Szegedre való átköltözéséről. Végül kiemelte, 
hogy 1919 júliusától Arad környékének köz
igazgatását a románok vették át, miután a vá
rost májusban elfoglalták. 

Szakoly Sándor, a Hadtörténeti Intézet 
főmunkatársa az 1919-es Vörös Hadsereg 
tisztikaráról beszélt előadásában. Többek kö
zött kitért arra, hogy kikből tevődött az össze. 
Hangsúlyozta: az Osztrák-Magyar Monarchia 
közös hadseregének és honvédségének volt 
tisztjei azért léptek be a Vörös Hadseregbe, 
mivel úgy vélték, honvédő háborút folytatnak 
a Magyarországot körülvevő szomszédos or
szágok hódító törekvéseivel szemben. Ele
mezte a harcokban - pl. az északi-hadjáratban 
- való részvételüket, kitért arra, hogy közülük 
később a Horthy-hadseregben jó néhányan 
igen felelősségteljes (pl. vezérkari főnöki) 
posztokat töltöttek be. 

Cornel Grad „A magyar közigazgatás 
szétesése és az új román hatalom kiépülése 
Szatmár, Szilágy és Bihar megyében" címmel 
tartott előadást. Bemutatta, hogyan zajlott le a 
román hatalomátvétel ezeken a területeken 
1918 őszén. Kitért a Vyx-féle demarkációs 
vonal többszöri módosítására, a katonák és az 
általuk feltüzelt polgárok fosztogatásaira, a 
november 3-a utáni falusi lázongásokra, az 
anarchikus állapotokra, a mind román, mind 
magyar részről megalakított nemzeti tanácsok 
és gárdák szerepére. 

Constantin Stan (Buzàu) előadásában 
Iuliu Maniu tevékenységét ismertette az 1919-
1920-as párizsi békekonferencián. Kitért a 
Svájcban kifejtett állítólagos magyar propa
gandára, amely hatalmas állami pénzek fel
használásával folyt volna, szólt a párizsi bé
kekonferencián folytatott román agitációról. 
Tudomása szerint a franciák felvetették, hogy 
rendezzenek népszavazást a Bánságban a terü
let hovatartozásáról, illetve megkérdőjelezték 
Erdély Romániával történő egyesítésének jo
gosságát. 

Erényi Tibor, a budapesti Politikatörténeti 
Intézet munkatársa „A politikai hatalom jelle
ge Magyarországon (1918. október 31. és 
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1919. március 21.)" című előadásában lénye
gében a Károlyi Mihály nevével fémjelzett 
időszakban bekövetkezett történésekről, a 
politikai átmenet nehézségeiről, a belpolitiká
ról, a magyar polgári pártok működéséről, a 
polgári demokrácia fejlődéséről szólt. 

Valériu Florin Dobhnescu második elő
adása „Az olaszországi románok a nemzeti 
ügyért 1918-ban" címet viselte. Elsősorban 
olasz dokumentumok alapján beszélt a román 
és olasz kapcsolatok alakulásáról. Kifejtette, 
hogy Olaszország és Románia már az első vi
lágháború előtt két egyezményt kötött. Emlí
tést tett a Rómában élő románok 1918 márci
us-áprilisában lezajlott kongresszusáról. Úgy 
vélte, az olaszok támogatták a román nem
zetállam létrehozására irányuló törekvéseket. 
Szólt az egykoron a dunai birodalom hadsere
géből hadifogságba esett román katonákból 
létrehozott alakulatok nyugati fronton történő 
bevetésének tervéről, a Román Légió létreho
zásáról, román katonai missziók ténykedésé
ről Olaszországban, amelyek hozzájárultak a 
két állam kapcsolatainak erősítéséhez. 

Varga Lajos, a budapesti Politikatörténeti 
Intézet munkatársa, tudományos tanácsadó 
Garami Ernő 1918-19-es szerepét taglalta elő
adásában. Felvázolta a politikus rövid életpá
lyáját. Hangsúlyozta, hogy Garami két évtize
den át volt a Szociáldemokrata Párt vezetője 
és szélesebb együttműködés létrehozására tö
rekedett a társadalmi átalakulásban érdekelt 
politikai erők között. Részt vett Károlyi Mi
hály jelképesnek mondható kápolnai földosz
tásában, ellenezte az erős szocializálást, elsie
tettnek tartotta az 1917-es orosz forradalmat, 
a bolsevizmust pedig elítélte; a magántulaj
don, a tőke mellett emelte fel szavát. 

Vörös Boldizsár, a budapesti Történettu
dományi Intézet munkatársa az 1918-as forra
dalom alakjainak panteonjáról szólt előadásá
ban. Említette, hogy 1918 október-novem
berében a Habsburg-birodalom jelképeit - a 
szobrokat, jelvényeket, bélyegeket, sapkaró
zsákat stb. - eltávolították, az emberek úgy 
vélték ezzel a letűnt rendszert tüntetik el. Bu
dapesten számos utcanév megváltoztatására 
került sor, melyben Krúdy Gyula is részt vett. 
Többek között a magyar jakobinusokról, az 
1848-49-es szabadságharc hőseiről neveztek 
el utakat. Kitért a költő 1919 januári halálát 
követően kialakult Ady-kultuszra is. 

Az ülésnap végén lezajlott vitában Litván 
György Constantin Stan előadásához hozzá

szólva elmondta, milyen volt Maniu kapcsola
ta Jászival, továbbá kifejtette, hogy álláspont
ja szerint Clemenceau nem képviselt 
románellenes álláspontot a párizsi béketárgya
lásokon. Berthelot tábornok, a francia Dunai 
Hadsereg parancsnoka plakátokat készíttetett, 
amelyeken a románokat Erdély megszerzésére 
buzdította. Franchet d'Esperey tábornok 
ugyanakkor, Berthelot túlzásaival szemben, 
egyensúlyt próbált tartani. 

Valériu Dobrinescu válaszában Berthelot 
és a románok viszonyáról szólt. 

Gheorghe Iancu szerint Maniu Párizsba írt 
leveleiből kiderül, hogy Franchet d'Esperey 
állandóan románellenes álláspontra helyezke
dett. Kifejtette még, hogy Erdélyben is létre
jött egy parasztpárt és 1919-ben 4 képviselő
vel be is került a parlamentbe. 

Constantin Stan úgy vélekedett, hogy 
Berthelot, aki katonai misszió révén érkezett 
Romániába, jó véleménnyel volt a román 
tisztek felkészültségéről. Támogatta a román 
ellenállást, a román hadsereg 1917-es felfegy
verzését, hiszen jól ismerte a román helyzetet, 
a lakosság lelkiállapotát. Végül a Maniu-
hagyaték sorsáról beszélt. 

Costica Prodan ezredes, a bukaresti Kato
nai Intézet munkatársa hozzászólásában hang
súlyozta, hogy eddig a történészek hasznos 
párbeszédéről volt szó és megköszönte a kon
ferencia szervezőinek erőfeszítéseit. 

Sipos József, a budapesti Országgyűlési 
Képviselői Iroda osztályvezetője néhány kér
dés tett fel, nevezetesen: milyen volt Aradon 
az együttműködés a románok és magyarok 
között, ki volt az úr Erdélyben 1918-19-ben, 
és mikor esett szét a magyar közigazgatás a 
Grad által említett három megyében? 

Hajdú Tibor hozzászólásában kiemelte: a 
korábbi osztrák-magyar vezérkari tisztek mind 
a román, mind a magyar oldalon megőrizték 
személyes kapcsolataikat 1918-ban is. 

Cornel Grad válaszában a magyar és ro
mán nemzeti gárdák erdélyi tevékenységéről 
szólt, mint említette, 1919 januárjától Zilahtól 
nyugatra összecsapások voltak a román gár
dák és a magyarok között. 

Végezetül Litván György mondott köszö
netet a román vendéglátóknak. 

Az ülésszak május 29-én Nyíregyházán, a 
Jósa András Múzeum nagytermében folytató
dott. Elsőként Nagy Ferenc vezető elnök, a 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 
munkatársa köszöntötte a résztvevőket. 

Ezt követően az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 
Gergely Jenő előadására került sor, amely 
„Az egyházak az 1918-as forradalom és a 
köztársaság alatt" címet viselte. Kiemelte, 
hogy a Monarchia fennállása idején az egyház 
fontos szerepet játszott a magyarok között a 
nemzeti tudat kialakulásában. 1918-19-ben 
konzervatív irányba tolódott el az egyházak 
szerepe. A románság vezetője az erdélyi ro
mán görögkatolikus klérus volt, amely nagy 
szerepet játszott a nemzeti nyelv és nemzeti 
tudat fejlesztésében. A továbbiakban a feleke
zetek megoszlását elemezte. Trianon után 
megnőtt a római katolikusok száma. A 
görögkeleti felekezethez tartozók 0,5 %-a ma
radt az új határokon belül, 12,5 % -uk a hatá
ron túlra került, ugyanakkor a reformátusok 
aránya 14-ről 21 %-ra nőtt. Az unitáriusok és 
az izraeliták csak szórvány formában fordul
tak elő. A Károlyi-kormány alatt végbement 
az állam és az egyházak szétválasztása. A 
vallás és közoktatási minisztériumot kettévá
lasztották, de az egyházak kezében maradtak 
az iskolák és kötelező volt a hitoktatás. A 200 
hold feletti egyházi birtokokat az állam ki 
akarta sajátítani, de erre nem került sor. A vi
lági nagybirtoknál ugyanakkor 500 hold volt 
ez a határ. Úgy vélte, a polgári demokrácia 
egyházpolitikája megfelelt az általános gya
korlatnak. 

Costica Prodan ezredes előadásának „A 
román hadsereg visszavonulása 1919-ben a 
román-magyar összeütközés után" címet adta. 
Beszélt arról, hogy 1919 július-augusztusában 
a román haderő elfoglalta Magyarország ke
leti felét és a fővárost. Szerinte a román erők 
már 1919 szeptemberében kinyilatkoztatták 
kivonulási szándékukat, a távozás elhúzódá
sának oka az volt, hogy az új magyar köz
igazgatás még nem létezett és nem volt erős 
rendőrség, illetve hadsereg sem. November 7-
től kezdődött el a románok kivonulása a fővá
rosból, 12-én Marderescu tábornok is elhagy
ta a várost. A csapatok gyalogmenetben ha
ladtak, mindent átadtak a helyi hatóságoknak. 
November 19-én Szolnoknál és Tokajnál kel
tek át a Tiszán. A kiürítéstől számított 5 hó
nap múlva már minden román alakulat saját 
földjén állt. 

Sipos József a „Parasztpártok és az impé
riumváltás Erdélyben" című előadásával ör

vendeztette meg a hallgatóságot. 1918 de
cemberében a Nagyatádi Szabó István vezette 
Országos Kisgazdapárt és az Országos Föld
műves Párt működött. Mindkettő agrárrefor
mot követelt, remélték, hogy a román elsza
kadási törekvések nem valósulnak meg, erő
feszítéseket tettek, hogy Erdélyben is meg
alakítsák szervezeteiket. Szólt arról, hogy az 
1918-19-es parasztmozgalmak mennyire te
kinthetők katonai, illetve szociális megmoz
dulásoknak. Felvázolta a pártok 1921-ig tartó 
fejlődését Erdélyben. 

Achim George román szenátor, a román 
Külügyi Bizottság titkára a történelmi tradíci
ókról szólt rövid előadásában és a két nemze
tet összekötő-elválasztó párhuzamokat emelte 
ki közös történelmük alapján. Elemezte az 
1918. december 1-i Gyulafehérvári határoza
tokat, azokat haladónak tüntette fel, majd 
nagyívü áttekintést adott a román és a magyar 
nép kapcsolatairól, napjainkig. 

Barabás Zoltán arról beszélt előadásában, 
hogyan ítélték meg a német konzervatív pár
tok a trianoni békét, tágabban Közép-Európát. 
Kifejtette, hogy területi szempontból a törté
nelmi Magyarország szétrombolása megvál
toztatta Kelet-Európa helyzetét, gazdaságilag 
pedig egyértelműen hátrányos volt Németor
szág számára. Nemzetiségi szempontból a 
német népcsoportok helyzete kedvezőtlenné 
vált, külön-külön nem tudtak a kormányokra 
olyan nyomást gyakorolni, mint korábban. 
Ezért szorgalmazták a kisebbségi németek és 
magyarok összefogását, hogy azok együttesen 
váljanak politikai tényezővé. Az államforma 
kérdésében többször változtak az álláspontok: 
1920-ig a legitimizmus és a szabad királyvá
lasztás között ingadoztak, de inkább az utóbbi 
mellett voksoltak. Úgy gondolták, ha Ma
gyarország nemzeti királyt választ, akkor cse
kély gazdasági súlya, beékelt helyzete miatt 
előbb-utóbb jelentős külföldi támogatóra szo
rul, amely valószínűleg Németország lesz. 
Ugyanakkor arra törekedtek, hogy Németor
szág a Habsburg udvar felé is nyitott marad
jon. Végül az előadó választ adott arra is, mi
ért a konzervatív jobboldal véleményét vizs
gálta. Évtizedekkel később ugyan, de a pró
féciák valósággá váltak. Németország gazda
sági súlyának növelésére kijátszotta ezeket a 
szempontokat: a szatmári svábok a birodalmi 
német politika eszközei lettek. 

A vitában elsőként Eugen Glück szólalt fel 
megemlítvén, hogy Vasile Goldisch már 
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1912-ben kiadott könyvében vázolta az Er
délyre vonatkozó román terveket, s abban 
benne foglaltatott az is, hogyan éljenek együtt 
a többi nemzettel. Szólt a Magyarországon élő 
románokról is. 

Hajdú Tibor a nyugati források alaposabb 
elemzésének szükségességére, valamint a for
ráskritika alkalmazásának fontosságára hívta 
fel Prodan román kolléga figyelmét, szerinte 
Garami és Peidl nem tarthatták elfogadható
nak a románok budapesti tartózkodását. 

Costica Prodan a magyarországi román 
katonai megszállás jogosságáról beszélt, an
nak több aspektusát érintve. 

Szakály Sándor a román katonai megszál
lásról és a megszállt magyar lakosság roma 

nokkal kapcsolatos érzéseiről, valamint a 
nemzeti érzés összetartó erejéről szólt. 

Constantin Hlihor a román és magyar for
rások közelítésének szükségességéről beszélt 
és a Mitteleuropa-terv jogosságát említette. 

Gheorghe Iancu professzor hozzászólásá
ban a nemrégen megjelent több kötetes román 
történeti bibliográfiára hívta fel a jelenlévők 
figyelmét. Beszélt az egyházak szerepéről, a 
mindennapi életben betöltött szerepükről. 

Az ülésszak Nagy Ferenc zárszavával fe
jeződött be, majd legvégül Németh Péter a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója 
összegezte néhány mondatban a konferencián 
elhangzottakat, hangsúlyozva, hogy a rendez
vény mindkét fél számára gyümölcsöző volt. 
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TANULMÁNYOK 

DOMOKOS GYÖRGY 

EGY ITÁLIAI VÁRFUNDÁLÓ MESTER MAGYARORSZÁGON 
A XVI. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN1 

Ottavio Baldigara élete és tevékenysége 

1. A korszak 

Ottavio Baldigara 1584-ben a következőket írta Ernő főhercegnek a végvári rendszer 
állapotáról: „... ezek az építési ügyek [ti. a magyar végvidékeken - D. Gy.] még mindig a 
régi állapotukban maradtak, ... mert 1568 óta keveset vagy egyáltalán semmit sem vé
geztek, noha jól tudjuk, hogy egy ilyen erős ellenséggel szemben, erődítmények nélkül, 
pusztán a harcmezőn, túl gyengék vagyunk".2 Keserű szavak ezek attól az embertől, aki 
addigra már oly sokat tett azért, hogy a magyarországi határvédelmi rendszer képes le
gyen feladatának betöltésére: az oszmán hódítás feltartóztatására. Ami megállapításának 
első részét illeti, tudniillik hogy 1568 óta alig változott volna valami a végvárrendszer 
kiépítésében, nem egészen igaz, bizonyára a sok csalódás mondatta vele, s talán az, hogy 
belefáradt már a hivatalokkal folytatott örökös harcba. Az említett időszakban ugyanis 
többé-kevésbé sikerült megszilárdítani a végvári rendszert, kiépültek a győri és a kanizsai 
végvidékek várai, s nagyjából elkészült a teljesen új érsekújvári erődítmény. Megállapí
tásának második része viszont a hadászati és harcászati helyzet tökéletes ismeretét bizo
nyítja, s pontosan mutatja, hogy Ottavio Baldigara milyen meggyőződés alapján vállalta 
mégis a magyarországi várépítészek sok nehézséggel járó hivatását. 

E tanulmány a bécsi Collegium Hungaricumban eltöltött ösztöndíjas időszak kutatásai nyomán készült. A 
kutatási lehetőségért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A tanulmány alapjául egy, az Osztrák Állami Levél
tár (Österreichisches Staatsarchiv) Hadilevéltárában (Kriegsarchiv), a Nachlaß, Mémoires, 28/1334. sz. alatt levő, 
ma már sajnos nagyrészt hiányos összeállítás szolgált, amely a XVI. században Magyarországon működött itáliai 
várépítőkről készült. Ezen belül a 2. rész foglalkozik a Baldigarákkal. Az ismeretlen szerző, saját állítása szerint, az 
Alte Feldaktent, az Udvari Haditanács aktáit (Akten des Wiener Hoflcriegsrates) és iktatókönyveit (Protokollen 
des Wiener Hoflcriegsrates) nézte át. A szerzőnek azonban sok adat elkerülte a figyelmét, a talált adatokat csak 
mechanikusan felsorolta, mindössze néhány esetben értékelve azokat, a legfontosabb elemről, várépítői tevékeny
ségükről pedig alig-alig ejt szót. Ez bátorított arra, hogy részletesebben utánajárjak a Baldigarák történetének, és a 
meglevő adatokat további adatokkal kiegészítsem. Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek e ta
nulmány elkészítésében, mindenekelőtt Pálffy Gézának, valamint Kelenik Józsefnek és Veszprémy Lászlónak. 

2 
„... diese Pawsahen gleich in dem alten standt verbleiben,... dan seither des 68 Jars ist wenig oder gar nichts 

gericht worden, so wir doch woll wissen, das wir einem solchen starkhen feindt ohne befesstigungen, allein Zu 
Veldt vill Zu schwach sein." ÖStA KA HKR Akt. 1584 Juny No. 117. Exp. fol. 1. A forrás teljes szövegét 1. a For
rásközlés VII-ben. (Itt kívánom megjegyezni, hogy az idézett forrásszövegekben a rövidítéseket külön jelzés nélkül 
feloldottam. Az eredetiben egyformán „ü"-val jelölt „u" és „ü" betűket mindenütt „u"-val írtam át. A központozás
ban mindenütt a mai gyakorlathoz igyekeztem igazodni. A latin forrásszövegekben a reneszánsz írásmódot alkal
maztam.) 
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A XVI. század második fele, amelyben Ottavio Baldigara élete és tevékenysége zaj
lott, a török hódoltság korának meghatározó időszaka. Szulejmán szultán hadai 1541-ben 
csellel megszerezték Buda várát, azt követően pedig 1566-ig, Szigetvár és Gyula bevé
teléig, harcászati fölényük és kimeríthetetlen embertartalékaik birtokában, kitűnő után
pótlási rendszerre támaszkodva, negyed század alatt elfoglalták az ország területének kö
zépső harmadát és vazallusi függésbe kényszerítették Erdélyt. Az 1568-ban megkötött 
drinápolyi béke sem tudta megfékezni a hódítás folyamatát, az oszmánok fokozatosan to
vábbi területeket foglaltak el. Az oszmán előrenyomulás feltartóztatására, megfelelő ke
resztény mezei sereg hiányában, valóban csak a hódoltságot teljesen körülövező végvári 
rendszer bizonyult az egyetlen eszköznek.3 Ennek kiépítése ugyan már közvetlenül 1541 
után megindult, de a folyamat igazi lendületet az Udvari Haditanács 1556-ban történt 
megalakulása után kapott. A Haditanács hívott azután nagyobb számban az országba, il
letve alkalmazott a várépítésben jártas itáliai mestereket.4 

2. A „hadügyi forradalom" és az olasz rendszer 

Az itáliai várépítészek a XVI. század közepén rendkívül keresettek voltak Európa-
szerte.5 Az a folyamat azonban, amely ilyen kiemelt szerephez juttatta őket, jóval koráb
ban vette kezdetét. Meg kell tehát vizsgálni, hogyan alakult ki és milyen az az erődépíté
szeti technológia, amelyet alkalmaztak, továbbá milyen szerepet töltött be az európai, s 
természetesen a magyarországi háborúkban a XVI. században. Ehhez át kell tekinteni a 
hadügyek néhány egyéb vonatkozását is, amelyet immár néhány évtizede a „hadügyi for
radalom" elnevezéssel illetnek. 

2.1 Az olasz rendszer helye és szerepe a hadügyi forradalom folyamatában 

A „hadügyi forradalom" fogalma,6 amelyet Michael Roberts, majd őt követve 
Geoffrey Parker teremtettek meg, a kora újkori hadügyek fejlődési folyamatát írja le, 
szoros összefüggésben a kor politikai, társadalmi és gazdasági változásaival. 

Roberts tanulmánya még csak az 1560-1660 közötti évszázadra tette a hadügyi forra
dalom időszakát, és elsősorban Orániai Móric és Gusztáv Adolf stratégiai és taktikai újí
tásait vizsgálta. Roberts szerint egyrészt a taktika forradalma, amely lehetővé tette az 
egyre inkább lőfegyverekkel felszerelt gyalogság hatásos alkalmazását, másrészt a táma
dó szellemű stratégiai gondolkodás kialakulása, melynek fő célja az ellenség megsemmi
sítése a harcmezőn, okozta a hadügyek volumenének növekedését, amelynek elsődleges 

3 Perjés 1967. 360-364. o. 
E sommás áttekintésnél persze a valóság sokkal bonyolultabb volt, de a részletek tárgyalása itt nem lehet cé

lom. 
5 De la Croix 1963. 31. o., Hogg 1975. 39., 44. o. 

A „forradalom" elnevezés tulajdonképpen nem igazán szerencsés, minthogy egy évszázadokon át elhúzódó 
folyamategyüttesröl van szó. Sokkal találóbb a többek által alkalmazott „transformation", azaz „átalakulás" kifeje
zés használata. 
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jele a hadseregek létszámának emelkedésében figyelhető meg. Mindezek következtében 
a háborúk egyre fokozódó hatást gyakoroltak a társadalomra.7 

Amint látható, Roberts még nem emelte be a hadügyi forradalom jelenségei közé az 
erődépítészet XVI. század eleji újításait, s időben sem nyúlt vissza annak keletkezéséig. 
Megtette viszont Geoffrey Parker, aki azt állította, hogy a Roberts által kiemelt taktikai 
és stratégiai változások nem igazán újak, hiszen a korábbi időszak hadügyi fejlődésén 
alapszanak, annak eredményeit egyesítik. Parker kiterjesztette a hadügyi forradalom idő
határait 1530 és 1710 közé, s egyik alapvető ismérveként elfogadta ugyan a hadseregek 
létszámának jelentős emelkedését, Robertsszel ellentétben azonban úgy vélte, hogy azt 
nem elsősorban Orániai Móric és Gusztáv Adolf reformjai, hanem főként a XV. század 
végén és a XVI. század elején Itáliában kialakult erődépítészeti rendszer (trace italienné) 
elleni harc megnövekedett ember- és hadianyagigénye indokolja.8 

Parker véleménye szerint az olasz rendszer megjelenése döntő befolyást gyakorolt a 
XVI. század stratégiai gondolkodására. Az ílymódon kiépített erődöket már nem lehetett 
„menetből", csupán ágyúzással és gyalogsági rohammal bevenni, rendszeres ostromra 
volt szükség, amely azonban hatalmas méretű földmunkát, a korábbiaknál jóval több em
bert és eszközt, összességében sokkal több pénzt igényelt. így tehát a védelem lassanként 
visszavette a támadóktól a kezdeményezést. Parker szerint az európai hatalmak verseng
ve kezdték építeni új típusú erődítményeiket a leginkább fenyegetett térségekben: a Né
metalföldön, Lombardiában és Magyarországon, ahol kevés erődítmény uralt hatalmas 
területeket, tehát a terület birtoklásához az erődöket kellett elfoglalni. Következésképpen 
a háborúk ostromok sorozatából álltak, a nyílt ütközetek jelentőségüket vesztették, in
kább csak a felmentő sereg elleni harcra korlátozódtak. Ott azonban, ahol nem építettek 
olasz rendszerű erődöket, továbbra is a nyílt csaták döntötték el a háborút.9 

A későbbiekben Parker már egész könyvet szentelt a témának, amelyben az olasz 
rendszert a hadügyi forradalom középpontjába helyezte, s annak kiinduló pontjaként ke
zelte. Közvetlen összefüggést állított fel a mozgékony és nagy hatóerejű (ostrom)tüzérség 
megjelenése, az arra válaszként kialakuló olasz rendszer, s az annak megvívásához szük
séges megnövekedett hadsereglétszámok között.10 Még inkább hangsúlyozta, hogy had
ügyi forradalom kiindulási pontjai azok a területek, ahol az olasz rendszert alkalmazták: 
Spanyolország, a Németalföld, Itália és Franciaország.11 

Parker számos adattal támasztotta alá látványos okfejtését. Ennek ellenére elmélete 
nagy vitákat váltott ki, egyesek egyértelműen elutasították, mások pedig csak jelentős 
módosításokkal, finomításokkal tartották elfogadhatónak. A témát kutató szerzők is a 
hadügyi forradalom egyik alapjelenségeként kezelik hadseregek létszámnövekedését, de 
többségükben tagadják abban az olasz rendszer Parker által leírt szerepét. Azt azonban 

Roberts tanulmánya először Belfastban, 1956-ban jelent meg, „The Military Revolution, 1560-1660" cím
mel, majd Londonban, 1967-ben a szerző „Essays in Swedish History" c. tanulmánykötetében. Itt egy későbbi kia
dást használtam: Roberts 1995. 

Parker, Geoffrey: The „Military Revolution", 1560-1660 - a Myth? Journal of Modern History 48. (June 
1976) 195-214. o., itt újabb kiadását használtam: Parker 1995. Parker átfogó munkája a témáról: Parker 1988. 

9 Parker 1995.41-42.0. 
10 Parker 1988. 45-48., 66.0. 
11 Uo. 46.0. 
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általában elismerik, hogy a taktika és stratégia forradalmát a tűzfegyverek megjelenése és 
későbbi elterjedése indította el.12 Elsősorban az elemzés pusztán haditechnikai megköze
lítését kritizálták, mondván, hogy egy korlátozott technikai jellegű újítás önmagában nem 
befolyásolhatja az egész, „hadügyi forradalom" összefoglaló névvel illetett jelenség-
együttest. 

A szerzők közül többen is igyekeztek „helyére tenni", vagyis nem csak katonai vonat
kozásokban, hanem a különböző történelmi folyamatok részeként elemezni az erődépíté
szet szerepét. John A. Lynn az olasz rendszernek a francia hadsereg létszámnövekedésé
ben játszott szerepe vizsgálatakor határozottan kijelentette, hogy a hadügyi forradalom 
jelenségeit politikai összefüggésekben kell vizsgálni, mert a politika, s nem a háború esz
közei (mint pl. az erődépítészet) határozták meg a stratégiát és ezzel az annak megvaló
sításához szükséges hadsereg méretét (1. XIV. Lajos hódító politikáját).13 

Ugyanezen véleményen van Simon Adams, aki, akárcsak korábban Roberts és Parker, 
a németalföldi szabadságharc eseményein keresztül elemezte a hadügyi forradalom jelen
ségeit. Ez a több évtizedes küzdelemsorozat kiemelkedően alkalmas az olasz rendszer 
szerepének tanulmányozására, mivel a Németalföldön ez az építési eljárás a kedvező 
földrajzi, geológiai és politikai körülmények hatására rendkívül gyorsan elterjedt. Adams 
a Habsburgok európai hegemóniára való törekvéséből vezette le a hadseregek létszám
növekedését és az olasz rendszer szerepét. Szerinte az abból fakadó, vallási köntösben 
megjelenő dinasztikus-politikai ellentétek kettéosztották Nyugat-Európát, de mindegyik 
fél a másik elleni védekezéssel igazolta a háborút. V. Károly azonban birodalma hatal
mas erőforrásai ellenére sem tudott valamennyi országában egyszerre háborút viselni 
(itáliai háborúk, schmalkaldeni háború, Mediterráneum, stb.), ezért a spanyolok által be
vezetett védelmi stratégiát alkalmazta. Ennek lényege, hogy épp a nagyobb erőforrásokra 
támaszkodva ki kell fárasztani az ellenfelet, diplomáciailag el kell szigetelni, majd a 
megfelelő túlerő birtokában le kell győzni. E stratégia hatásosságát Adams szerint a 
mühlbergi csata igazolja. Ugyanezt a védelmi stratégiát látja érvényesülni a németalföldi 
szabadságharcban is, ahol a spanyolok az olasz rendszer németalföldi változata szerint 
kiépített erődítmények és az azokban állomásozó helyőrségek láncolatát használták fel 
politikai céljuk megvalósításához. Az Itáliában már régóta alkalmazott minta szerint 
egyes nagyobb németalföldi városokban citadellákat építettek (Antwerpen). Az erődít
ményekben állomásozó őrségek egyik elsődleges feladata a helyi lakosság féken tartása 
volt, továbbá elvágták a németalföldi kereskedelem útvonalait, és végül lassították az el
lenség támadását. Ugyanakkor ezek az őrségek nem nélkülözhették egy megfelelő mezei 
sereg támogatását, hiszen anélkül a támadó az egyes erődítményeket külön-külön mégis
csak el tudta foglalni. Minthogy azonban a gazdasági lehetőségek, az utánpótlás nehéz
ségei, valamint a pénzügyi és katonai adminisztráció gyengeségei a haderő létszámát be
határolták, s annak nagyobb részét eleve a helyőrségi szolgálat kötötte le, a mezei had a 
korszakban mindvégig csekély maradt, ami egyben a nyílt csaták jelentőségét is csök
kentette. Ennek következtében a fentebb vázolt stratégia teljes megvalósítására a spanyol 
haderő sosem volt képes.14 

12 L. erre: Rogers 1993., DeVries 1998. 
13 Lynn 1990. 11-12. o. és uő. 1991. 327. o. 
14 Adams 1990. 36-41.0. 
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Lényegében hasonlóan gondolkozik Mahinder S. Kingra, aki szintén a politika meg
határozó szerepét hangsúlyozza az olasz rendszer felhasználásában, s ugyancsak a né
metalföldi szabadságharc példái alapján hasonló jelentőséget és feladatokat tulajdonít az 
erődítményeknek és őrségeiknek.15 

Témánk szempontjából rendkívül érdekes William H. McNeil véleménye, noha ő egy 
szóval sem említi a hadügyi forradalmat. McNeil is kiemeli annak jelentőségét, hogy az 
olasz rendszer alkalmazása révén a védelem előnybe került a támadóval szemben. Ennek 
az előnynek a megszerzése azonban óriási összegeket kívánt. Ez néhány alkalommal a 
kisebb gazdasági erővel rendelkező államok bukásához vezetett, mint pl. Siena esetében 
az 1550-es, vagy Genova esetében az 1580-as években.16 Ám ahol a kisebb államoknak a 
költségek ellenére sikerült legalább egy-két várost, vagy várat olasz rendszerben meg
erődíteniük, ott esetenként a nagyhatalmakkal is eredményesen szálltak szembe. Az olasz 
rendszer McNeil szerint is megváltoztatta a stratégiai lehetőségeket és a nyílt csaták he
lyét a hosszú ostromok vették át, hiszen az ütközetben legyőzött ellenfél még mindig me
nedéket találhatott az erődítmények falai között, ahol csekélyebb létszámú őrség is hosz-
szabb ideig védekezhetett.17 Ennek hosszabb távú következményeként értékeli, hogy az 
olasz rendszer adta stratégiai előnyökre támaszkodó helyi hatalmak a XVI. század köze
pe táján képesek voltak szembeszállni V. Károly európai hegemónia-törekvéseivel, 
ugyanakkor ennek tulajdonítja azt is, hogy sikerült az oszmán hódítást feltartóztatni 
(Málta, 1565, Magyarország).18 

Thomas F. Arnold, egyetértve John A. Lynn-nel, elutasítja Parker azon álláspontját, 
hogy az olasz rendszer megjelenése váltotta volna ki a hadseregek létszámának növeke
dését. Ugyanakkor igyekszik más szemszögből bemutatni az olasz rendszer szerepét és 
jelentőségét. Arnold szerint két alapvető felfogás áll szemben. Az első szerint az olasz 
rendszer alkalmazását a magas költségek korlátozták, s csak a nagy európai hatalmak 
tudták azt kifizetni. Ezt támasztja alá Siena bukásának elemzése.19 A másik nézet szerint, 
amelyet tanulmánya képvisel, az olasz rendszer alkalmazása nem feltétlenül eredmé
nyezte a kisebb államok összeomlását, hanem épp ellenkezőleg, az ellenállás lehetőségét 
biztosította számukra. Ezt a spanyolok támadását 1630-ban visszaverő Gonzaga hercegek 
és Mantova példájával bizonyítja, igazolva egyben McNeil hasonló értelmű korábbi állí
tását. Arnold felhívja a figyelmet, hogy az olasz rendszer alkalmazása mögött kifejezet
ten politikai cél, a függetlenség megőrzése, húzódott meg, s ez Itáliában számos kisebb 
hatalomnak sikerült, miután erődítményeiket olasz rendszerben építették át. Véleménye 
szerint a spanyolok itáliai hegemóniájának megtörésében, vagy a Habsburgok németal
földi vereségében az olasz rendszer meghatározó szerepet játszott. Végkövetkeztetésében 
arra jut, hogy az olasz rendszer stratégiai szinten csökkentette különbségeket a kisebb 
államok és a nagyhatalmak között azáltal, hogy az előbbiek katonailag a korábbiaknál 

15 Kingra 1993.435-445.0. 
Siena bukásának részletes elemzését adja: Pepper-Adams 1986. 

17 L. erre még: Hale 1977. 45. o. 
18McAfo71982.90-94.o. 
19 Pepper-Adams 1986. 
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jóval erősebbé, ebből következően politikailag függetlenné váltak. Nézete szerint ez volt 
az igazi forradalom.20 

Az ismertetett véleményekből úgy tűnik, hogy Parker nézete, miszerint az olasz rend
szer lenne a hadügyi forradalom kiindulópontja, nem állja meg a helyét. Ugyanakkor bi
zonyosnak látszik, hogy, mint a politikai szándékok elérésének egyik eszköze, mégiscsak 
jelentősen befolyásolta a stratégia és a taktika fejlődését. E befolyását azonban nem ön
magában érte el, hanem a tűzfegyverekkel együtt, amelyek lényegi átalakulását elindítot
ta, s amelyekkel mindvégig kölcsönhatásban fejlődött. Nem lehet elvitatni ugyanakkor, 
hogy az olasz rendszer szerint épült erődítmények megjelenése mindenképpen egyik ki
váltó oka volt a hadseregek létszámnövekedésének, akár úgy, hogy megvívásához kellett 
a korábbinál nagyobb hadsereg - többet ástak, mint meneteltek -, akár úgy, hogy a ben
nük állomásoztatott őrségekbe kellett több katona. A növekvő számú katona ellátása, fel
szerelése jobb utánpótlási rendszert kívánt, miként az erődítmények építéséhez és fenn
tartásához is új források és szervezetek kellettek. Mindezek, továbbá a rendszer kiépíté
séhez szükséges hatalmas összegek előteremtése bizonyosan hozzájárultak az adók növe
kedéséhez. Véleményem tehát az, hogy az olasz rendszer vitathatatlanul fontos részét ké
pezi a hadügyi forradalom jelenségegyüttesének, ugyanakkor szerepét nem lehet puszta 
technikai megközelítésben vizsgálni, csak a többi politikai, gazdasági és katonai elemmel 
együtt, azokkal kölcsönhatásban. 

2.2 A olasz rendszer kialakulása és jellemző vonásai 

A olasz rendszer kialakulását elindító folyamat a XV. század közepén kezdődött, 
amikor a tüzérség fejlődésében alapvető minőségi változások történtek.21 A technikailag 
tökéletesített és a korábbiaknál sokkal mozgékonyabbá tett francia-burgundi ostromtü
zérség megnövekedett erejének elsőként Normandia középkorban épült, angol kézen levő 
lovagvárai estek áldozatul, majd a spanyolok hódították vissza hasonló módon Granadát 
az 1480-as években. VIII. Károly francia király 1494-95. évi, a több évszázados Habs
burg-francia háborúk kezdetét jelentő, Itália elleni hadjárata22 során is bevetette félelme
tes tüzérségét, melynek segítségével a francia sereg gyors egymás utánban vette be a leg
erősebb itáliai várakat.23 A stratégiai kezdeményezés tehát egyelőre a támadók kezébe 

"•"Arnold 1995. 
A francia tüzérség mozgékonyságát elsősorban a korábbiaknál masszívabb, a lövegek vontatását nagyobb 

távolságra is lehetővé tevő kerekes lafettának, a böröck (ágyútaliga) és a nyergesszekér használatának köszönhette. 
Technikai szempontból több lényeges újítást vezettek be. Az ostromágyúkhoz kő helyett vasgolyót használtak, ami 
jelentősen fokozta a rombolóerőt. Az azonos tömegű kőgolyónál jóval kisebb átmérőjű vasgolyó bevezetése lehe
tővé tette könnyebb, kisebb átmérőjű, de hosszabb csövek öntését. Az előbbi egyszerűbbé tette a szállítást, az 
utóbbi növelte a hatásos lőtávolságot és javította a találati pontosságot. Az ágyúcsöveket már csappal öntötték, ami 
az azon nyugvó cső függőleges irányzását a korábbiakhoz képest lényegesen egyszerűsítette. Hogg 1975. 37-39. o., 
Schmidtchen 1977. 141-143. o., Duffy 1979. 8., 13. o., McNeil 1982. 83-89. o., Pepper-Adams 1986. 8. o., Rogers 
1993. 

22 Taylor 1973. 129-133. o., Hughes 1974. 67-68. o., Duffy 1979. 8. o„ Pepper-Adams 1986. 10. o., Parker 
1988. 28-29. o. 

23 1495 februárjában VIII. Károly csapatai Nápoly fontos határerődítményét, Monte San Giovannit vették ost
rom alá. A francia tüzérek nyolc óra alatt (!) rohamra alkalmas rést törtek, s ezután a gyalogság egyetlen rohammal 
elfoglalta a korábban egyszer már 7 évi ostromot is kiállt erősséget. Duffy 1979. 9-11. o. 
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került. Erre a kihívásra válaszul a találékony itáliai várépítészek viszonylag rövid idő, 
néhány évtized alatt újfajta várépítészeti eljárást fejlesztettek ki, amely képes volt ellen
állni a tüzérség megnövekedett erejének. A „feltalálóiról" elnevezett olasz rendszer, vagy 
ahogy a nemzetközi szakirodalomban nevezik, a trace italienne,,24 alapvető újítása a ko
rábbi erődítési eljárásokkal szemben a kizárólag egyenes falszakaszok alkalmazása, 
amely megszüntette a holttereket, továbbá az új, kiugró, ötszögü oldalazó védmű, a bás
tya25 építése, amely egyszerre biztosította a lövegek védett elhelyezését és szabad kilövé
sét. Az olasz rendszerű erődöknél a védők az előterep minden pontját legalább két irány
ból kereszttűz alatt tudták tartani. 

Az olasz rendszer az 1530-as évek közepétől Európa-szerte elterjedt.26 Korai válto
zatát utóbb óolasz, a későbbit pedig újolasz rendszernek nevezték el. Hogy e megkülön
böztetés mikor alakult ki, arra nehéz választ adni. Mindenesetre a múlt század elejének 
jeles szakértőjénél, Anton von Zastrow-nál, s hasonlóképpen Max Jähnsnél megtalálha
tók e terminusok.27 A modern szakirodalomban azonban sokan nem használják ezeket az 
elnevezéseket (Horst de la Croix, John R. Hale, Ian V. Hogg, Quentin Hughes), s akik 
mégis, azok is különböző meghatározásokat adnak (Christopher Duffy, Volker Schmidt
chen). Valójában eddig senki nem jelölte meg a két alrendszer közti pontos határt jelentő 
időpontot, vagy technikai újítást. Úgy tűnik, hogy a legtöbb szerző az 1550-es éveket te
kinti valamiféle határnak, mert ezután indul meg a korábbiakhoz képest nagy számban a 
speciálisan a hadiépítészettel foglalkozó szakkönyvek kiadása.28 S hogy ez az időpont 
valóban elfogadható egyfajta határként, azt alátámasztja de la Croix érvelése, miszerint 
1550 előtt még a rendszer gyakorlati kipróbálása folyt, majd ennek megtörténte és az 
alapelvek tisztázódása után kezdődött el rendszer hibáinak javítása, amelynek alapvető 
részét képezte az elképzelések nyomtatásban történő közzététele.29 S valóban, az 1550-es 

Az „olasz rendszer" elnevezés tulajdonképpen helytelen, hiszen erre a korra vonatkozóan az „itáliai" jelzőt 
szoktuk használni. E kifejezés azonban már teljesen elterjedt és rögzült a magyar szakirodalomban, így jelen eset
ben én sem kívánok már eltérni tőle. 

A bástya várfalak síkjából előreugró, ötszögü, négy falsík (két, az előterep felé néző homlokvonal és két, ol
dalra néző szárny) által határolt, oldalazó tüzérségi védmü. Az olasz rendszerben két alapvető típusát használták, a 
fül nélküli, illetve a füles változatot. Az utóbbinál a szárny egy meghatározott méretű, a várfalhoz közelebb eső ré
szét hátravonták, hogy az ott elhelyezett lövegeket a helyén maradó előreugró rész - a bástyafül - fedezze az ost
romlók belövéseitől. Glossarium 1979. 134. o. A bástya „feltalálójának" személyét mind a mai napig nem sikerült 
teljes bizonyossággal tisztázni.Többnyire Giuliano di Francesco Giamberti da Sangallót (1445-1516), illetve 
Michèle di Sanmichelit (1484-1559) szokták megnevezni, de felmerült már Francesco di Giorgio Martini, Miche
langelo, vagy Leonardo da Vinci neve is. Az első ilyen típusú védmüvek a századfordulón épülhettek. Zastrow 
1839. 38. o., de la Croix 1963. 36-39. o., Hale 1965. 482. o., Hogg 1975. 39. o., Duffy 1979. 29. o. A bástya, mint 
tüzérségi védmü kialakulását kíséri végig, 1450-től, első megjelenésétől az 1520-as évekig, teljes kialakulásáig, 
John Rigby Hale alapvető tanulmánya. Hale 1965., Ezt a kérdéskört vizsgálja szélesebb összefüggésekben: Hale 
1977. (A várépítészet technikai vonatkozásaira 1. elsődlegesen: Zastrow 1839., magyar nyelven erre és a szakkife
jezésekre 1.: Gerő 1955., uő. 1968., uő. 1975., ill. Domokos 1986.) 

26 Hale 1965. 492. o., Duffy 1979. 41. o., McNeil 1982. 91. o., Pepper-Adams 1986. 6. o. 
27 Zastrow 1839. 36-56. o., Jähns 1889. 793. 818. o. 
28 De la Croix 1963. 31., 38-40. o., Hale 1977. 25., 28. o. 
29 

„While the literature on the subject was lagging, the new fortification method was tried and retried in 
practical applications, especially after the sack of Rome in 1527, when fortress building activity was greatly 
accelerated. It was as if the military authors wanted to be sure that the new system actually worked before they 
flung themselves into the task of publicizing and discussing its virtues and shortcomings. And then, after 1550, the 
controversies that arose in connection with the new manner of fortification were less concerned with its basic 
principles, which were generally accepted, than with such secondary problems as the ideal distance from bastion to 
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évektől kezdve jelennek meg könyv alakban az olasz rendszert továbbfejlesztő mesterek 
munkái. Az egyik legelső újító Francesco de Marchi, az itáliai és németalföldi háborúkat 
megjárt veterán tüzér és várépítész volt. Marchi szerkesztett elsőként nagyméretű bástyá
kat rövid kurtinával, elővédmüvekkel. „Dell' architettura militare" című müvét 1542 és 
1565 között írta, ám csak halála után, 1599-ben jelent meg.30 Majd sorban következett a 
többi alapmunka: Pietro Cataneoé, Giovan Battista Belluzzié és Giovan Battista Zanchié 
1554-ben, Giacomo Lanterié 1557-ben, Girolamo Cataneoé 1564-ben, Jacopo Fusto 
Castriotto Girolamo Maggi által javított müve ugyanakkor, Antonio Lupicinié 1582-ben, 
a Magyarországon is építő Carlo Thetié és Gabriello Buscáé 1585-ben, Bonaiuto Lorinié 
pedig 1597-ben.31 

A bizonytalan korszakhatár ellenére a jelentős formai változások alapján az óolasz és 
újolasz rendszer jól megkülönböztethető.32 Az előbbinél a kis méretű, csak kevés löveg 
befogadására képes bástyák még többnyire szabálytalan alaprajzi elrendezésű, sokszor a 
korábbi időkből származó várfalakhoz épültek. Emiatt csúcsszögeik, formájuk és mére
teik egy-egy váron belül is különböztek egymástól. Az újonnan épült erődítményekben a 
kurtinák33 rendszerint túl hosszúnak bizonyultak a megfelelő fedezéshez, mivel azokat az 
ágyúk, s nem a kézi lőfegyverek hatásos lőtávolságához méretezték, a korábbi időszakból 
származó falak pedig sokszor még annál is nagyobbak voltak. A tervezés során ekkor 
még az adott bástya homlokvonala és szárnya közti viszonyt tekintették meghatározónak. 
Mindebből következett, hogy a bástyák homlokvonalait nem lehetett elég hatékonyan 
pásztázni, hiányzott a hatásos kereszttűz, így a támadások fő terhét a kurtinák viselték, a 
bástyák inkább csak oldalazó szerepet játszottak. E probléma kiküszöbölése érdekében a 
kurtinák közepére gyakran kisegítő oldalazó védmüvet, ún. piattaformát építettek. 

A felsorolt hiányosságok kijavítására folyamatos kísérletek történtek, amelyek egy 
hosszabb átmeneti időszak után a tulajdonképpeni újolasz rendszerben valósultak meg. 
Az egyre gyakrabban sík terepre épített erődítményeknél a tervezők szabályos alaprajzi 
elrendezésre törekedtek, amely azzal az előnnyel járt, hogy a támadónak minden irány
ban azonos erejű védelemmel kellett szembenéznie. Ebben persze közrejátszott az is, 
hogy az olasz rendszert követő építészek reneszánsz alapokon nyugvó gondolkodás
módjuk folytán kedvelték a szimmetriát, továbbá a szerkesztési szempontoknak is ez fe-

bastion, the geometric shape that might lend itself best to fortification, In the 1550's the avalanche of 
publications begins. ... [Publications] that appeared after 1550 were specialized and dealt exclusively with the 
problems of fortification." De la Croix 1963. 38-41. o. 

30 Zastrow 1839. 52. o., Jahns 1889. 804-813. o., de la Croix 1963. 42-43. o. 
31 L. erre: Zastrow 1839. 52-53. o„ Jahns 1889. 797-848. o., de la Croix 1963. 41-45. o., Schmidtchen 1977. 

129-132. o., Duffy 1979. 33-34. o. 
Az olasz rendszer két fajtájának sematikus, azok legáltalánosabb és legjellemzőbb jegyeit egyesítő ábrázolá

sát 1.: Zastrow 1839. rajzmellékletei. Ezek egyszerűsített változatait I.: Domokos 1986. 52-53. o., Domokos 1997a. 
68.0. 

33 
Az olasz „cortina" (= függöny) szóból származó, német közvetítéssel a magyar szaknyelvben is meghonoso

dott kifejezés, amely két bástya közötti egyenes, összekötő falszakaszt jelöl. Glossarium 1979. 66-67. o. A szakki
fejezéseknél több esetben megtartottam az eredeti, idegen nyelvű, vagy idegen nyelvből magyarosított alakot. En
nek az az oka, hogy e témakörnek nincs elfogadott, egységes magyar szaknyelve. Eddig csupán Gerő László tett 
kísérletet e hiányosság megszüntetésére. Gerő 1955. 386-389. o., uő. 1968. 237-241. o., uö. 1975. 334-335. o. 
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lelt meg leginkább. A tervezésben a megnövelt méretű bástyák szárnyai és a szomszé
dos bástyák homlokvonalai közti viszony vált döntővé, ami a szabályos alaprajzi elren
dezéssel párosulva, optimális esetben, derékszögű bástyacsúcsot eredményezett. A 
kurtinákat is lerövidítették, s hosszukat a kézi lőfegyverek hatásos lőtávolságához igazí
tották. Mindez együtt lényegesen javította a homlokvonalak pásztázhatóságát, a kölcsö
nös fedezés és a kereszttűz hatékonyságát. Ezáltal a védelem súlypontja a bástyákra he
lyeződött át. Ezeken túlmenően mind gyakrabban alkalmazták a külső védműveket: a fe
dett utat és a pajzsgátat (ravelin).35 

2.3. A hadügyi forradalom hatásai Magyarországon 

A hadügyi forradalom magyarországi hatásainak elemzésében Kelenik József elévül
hetetlen érdemeket szerzett. Elsőként tett kísérletet arra, hogy széleskörű levéltári kuta
tásra és az abból nyert hatalmas adatbázisra építve bizonyítsa: a XVI. század végén már 
Magyarországon is pontosan nyomon követhetőek a hadügyi forradalom hatásai, s ki
mutatta, hogy a tizenötéves háborúban itt harcolt császári haderő, beleértve a magyar 
alakulatokat is, a korabeli taktikai és technikai színvonalon állt. Vizsgálódásánál abból 
indult ki, hogy a hadügyi forradalom fő mozgató eleme a kézi lőfegyverek tömeges el
terjedése és a korábban elképzeltnél jóval nagyobb hatóereje volt.36 

Kelenik érvelése a hadügyi forradalom magyarországi hatásait illetően és az annak 
alátámasztására felvonultatott adatok meggyőztek állításainak igaz voltáról. Érvrendsze
rének alapja az, hogy véleménye szerint a hadügyi forradalomban az elsődleges és meg
határozó szerepet a kézi lőfegyverek töltötték be, s nem az olasz várépítészet. Ám az 
említett tanulmányának megjelenése óta eltelt időben szerzett újabb ismeretek birtokában 
- miként azt beszélgetéseink során elmondta - Kelenik József is az enyémmel azonos 
következtetésre jutott, arra, hogy a technikai jellegű újítások egyedül és önmagukban 
nem képesek alapvető változásokat előidézni a nagyobb történelmi folyamatokban. Vé
leményünk szerint ez a kézi lőfegyverekre éppúgy igaz, mint a olasz rendszerre. 

Duffy szerint „... the men of the Reneissance held that fortification obeyed the same laws of organic 
symmetry as governed all branches of architecture. ... The organic ideal was expressed in geometrical terms, 
reflecting contemporary advances in surveying and cartography, and perhaps also survival of medieval obsessions 
with mystical symbols and numbers. The pentagon in particular was invested with a magical significance." Duffy 
1979. 34. o. Hale szerint ez már bizonyos vonásokban a korai olasz erődítésekben megjelent, mivel „not only was 
there no distinction between 'art' and military engineering, but the mathematical interests of art theorists were 
particularly suited to the development of a type of fortification based on geometrical principles. The cult of 
harmony, proportion, and symmetry among artists fitted the need for precisely angled fire and regular, coherent 
planning, and if the produced plans which show more concern for ideal geometrical forms than military 
practicability, this interest, ..., helped the integration of the angle bastion within an ordered system of defence." 
Hale 1965. 473. o. L. még: Hale 1977. 17-19. o. 

35 
A fedett út a várárok külső oldalán, az ott felmagasított lejtő (vársík, glacis) tetején létesített belső örjárati 

utat, valamint kifelé néző lövészpadot és mellvédet magába foglaló lőállás. Glossarium 1979. 171. o. A pajzsgát a 
kurtina előtt, a várárokban emelt, háromszög alakú, önálló védmü, amely a kurtinát és részben a várárkot fedezte 
az ostromlók közvetlen irányzású lövései ellen. Uo. 85. Az olasz rendszer technikai vonatkozásaira 1.: Zastrow 
1839. 36-55. o., R. II. 1878. 215-217. o., Jahns 1889. 793., 803-813., 818-821. o., Hale 1965. 466-494. o., 
Hughes 1974. 67-111. o., Hogg 1975. 38-44. o., Schmidtchen 1977. 129-134. o., Duffy 1979. 29-34. o„ Pepper-
Adams 1986. 17-18.0. 

36fo/emA:1991.80-81.o. 
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Parker szerint a hadügyi forradalom „a Habsburgok területeiről vagy szomszédaiktól 
indult ki: Spanyolországból, Itáliából, a Németalföldről és Franciaországból. Ezek voltak 
a hadügyi forradalom központi területei."37 Érdekes lenne megtudni, hogy „Habsburgok 
területeibe" beleérti-e a Királyi Magyarországot is? A következőkben ugyanis Parker Eu
rópa perifériáit (Anglia, Írország, Lengyelország, Oroszország) vizsgálta, s közöttük nem 
említette Magyarországot. Minthogy a hadügyi forradalom említett két lényeges techni
kai eleme némi időbeli késéssel Magyarországon is megjelent, eszerint hazánk is a „had
ügyi forradalom központi területei" közé sorolandó. Ám véleményem szerint külön kell 
választani azt, hogy egy adott ország aktív részese-e a hadügyi forradalom folyamatának, 
vagy csupán, mint a Királyi Magyarország, felhasználója a haditechnikai újításoknak, 
amelyek ráadásul a nyugat-európaitól eltérő politikai, társadalmi és gazdasági közegben 
hatottak, eltérő módon. 

2.4 Az olasz várépítészet alkalmazása Magyarországon38 

A magyar szakirodalomban elsőként Pataki Vidor tett kísérletet arra, hogy az olasz 
várépítészet magyarországi szerepéről érdemi adatokat tegyen közzé.39 Tanulmányában a 
magyarországi végvárrendszer kiépítésének XVI. századi időszakát három részre osztot
ta: 1541-et követően a hevenyészett, a Haditanács megalakulása után, 1556-tól az óolasz, 
a drinápolyi békével kezdődően, 1569-től pedig az újolasz építkezések korszakát külön
böztette meg.40 Beosztását, csekély módosításokkal, az utókor várkutatói, Gerő László és 
Marosi Endre is átvették.41 E hármas időrendi felosztás azonban, véleményem szerint, 
több szempontból is vitatható. Egyrészt az óolasz és újolasz rendszer elhatárolása a nem-

J / Parker 1988.46.0. 
Az itt következő okfejtést először az 1995. okt. 12-13-án megtartott noszvalyi végvártörténeti konferencián 

volt módomban előadni. Kiadását 1.: Domokos 1997b. Az azóta eltelt időben megismert adatok és tények birtoká
ban nézeteimet némileg módosítanom, finomítanom kellett, ezért éreztem szükségét az ott elhangzottak részbeni 
megismétlésének. 

Erre, valamint a magyarországi végvárrendszer kiépítésében működött itáliai származású mesterek össze
gyűjtésére (egyformán felsorolva építészt, építőt és kőművest) először Pataki Vidor tett kísérletet mindeddig alap
vetőnek tekintett tanulmányában. Pataki 1931. E tanulmányt magam is kiindulópontként használtam, s hivatkozá
sait igyekeztem bécsi kutatóutam során ellenőrizni, visszakeresni. Sajnálatos módon meg kellett állapítanom, hogy 
hivatkozásai nagyon gyakran pontatlanok. Ezek egy része természetesen eredhet sajtóhibából, viszont a teljesség
gel félreértett szövegekre nincs elfogadható magyarázat. Egyetlen példa elegendő ennek illusztrálására. Tanulmá
nyában egy helyütt Pataki arról ír, hogy az 1552-es ostrom után Hermes Schallauzert rendelték Egerbe 25 kőmű
vessel. Ugyanakkor Pataki is megjegyzi róla, hogy Bécs erődítésének felügyelője volt. Uo. 107. o. Az eredeti for
ráshelyen az áll, hogy Schallauzer küldjön egy építőmestert és 25 kőművest Egerbe. ÖStA FHKA Prot. Bd. 29. 
Reg. fol. 47. 1553. febr. 20. A másik ilyen gyűjtést, már könyv méretben, Leone Andrea Maggiorotti végezte. 
Maggiorotti 1936. Munkáját a nemzetközi szakirodalom mindmáig alapműként kezeli (1. pl.: Podewils 1992., 
Vigano, 1994. 12. o.), s ez indokolja, hogy dolgozatomban többször is hivatkozom rá. Maggiorotti könyvének 
használatakor azonban támadt egy alapvető kifogásom, amiért is kénytelen vagyok a legszigorúbb kritikával ke
zelni az általa közölt adatokat, mivel azok forrásaként csupán a levéltárakat, továbbá azok néhány állagát nevezi 
meg, de müvéből teljességgel hiányzik a „normális", vagyis a pontos jegyzetapparátus. így a bécsi Kriegsarchivból 
a Feldaktent, a Hofkriegsratot (így!), a Memoire-t, a Bestellungot (így!) és a Kartenabteilungot említi. Uo. 421. o. 
skk. Természetesen az olasz életrajzi lexikon is Maggiorottitól vette adatait a Baldigarákra vonatkozóan, ezért en
nek használatától eltekintettem. Dizionario Biografico degli italiani. Vol. 5. Roma, 1963. 472-473. o. 

40 Pataki 1931. 98-132.0. 
41 Gerő 1955. 9. o., Marosi 1974. 28-29. o., 29. o. 3. jegyzet. Marosi gyakorlatilag kivonatolta és statisztikai

lag feldolgozta Pataki és Maggiorotti munkáit, önálló levéltári kutatások nélkül. 
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zetközi szakirodalomban sem következetes,42 amit magyarországi vonatkozásban tovább 
nehezít a rendszer helyi sajátosságokat követő módosulása. Másrészt a megadott időha
tárok építészeti szempontból elfogadhatatlanok. Ha már minden áron konkrét időhatáro
kat akarunk megjelölni, akkor sem lehet az egyes szakaszok kezdetét egy adott évhez 
kötni, mivel az átfedések rendkívül nagyok. Végül pedig nem látom érdemi bizonyítékát 
az új olasz rendszer magyarországi alkalmazásának. Épp ezért szerencsésebbnek tartom, 
ha a végvári rendszer létrejöttét és fejlődését a XVI. század végéig építészeti szemszög
ből egyetlen összefüggő fejlődési folyamatként értelmezzük. 

Pataki a hevenyészett építkezések időszakán (1541-1556) a központi irányítás nélkül, 
többnyire helyi erőkkel és gyakorta föld-fa szerkezet alkalmazásával véghez vitt építke
zéseket értette. Meghatározása csupán abban az értelemben helytálló, hogy akkor még 
valóban hiányzott az egységes, központi irányítás. „Hevenyészett" építkezésekről viszont 
mégsem lehet beszélni, mert a „helyi erőkkel és gyakorta föld-fa szerkezettel folyó épít
kezések" igenis rendkívül komoly szakértelmet, továbbá gondos előkészületeket és kivi
telezést igényeltek. Emellett már akkor sor került az olasz várépítészeti eljárások alkal
mazására, hiszen az olasz rendszer legjellemzőbb új eleme, a bástya, már 1556 előtt 
megjelent a magyar várépítészetben. Kezdetben a védmüvek többnyire a birtokosok 
egyéni kezdeményezésére érkezett itáliai mesterek alkotásai, de több királyi szolgálatban 
álló itáliai várépítőről is tudunk.43 így pl. Patak várának építkezéseihez Perényi Péter hí
vott itáliai mestereket, Niccolo da Milánót és Alessandro da Vedanót. Feltehetően ez 
utóbbi építette a lakótoronyhoz kapcsolódó, olaszbástyára emlékeztető falakat.44 E bás
tyákat értelemszerűen az adott vár legveszélyeztetettebb pontjain emelték. Többek között 
ilyennek tekinthetők az egri vár Varkoch, Sándor és Dobó bástyái, melyek a hosszú, ne
hezen fedezhető falszakaszok oltalmazását látták el.45 Ugyanakkor erre az időszakra esik 
az első egységes koncepción alapuló, újonnan épített, fülesbástyás(!)46 erősség, Komá
rom terveinek elkészülte 1548 körül, s kiépülése az 1552-1555 közötti évekre.47 

A hadügyek és ezen belül a várépítkezések irányítása terén a fentebb megjelölt máso
dik korszakhatár, a Haditanács megalakulása 1556-ban, valóban fordulatot jelentett. En
nek azonban az alkalmazott technológiára még nem volt közvetlen hatása, hiszen például 
az évtized közepétől kiépülő győri erődítményt is a komáromihoz hasonló elvek alapján 
tervezték.48 A leglényegesebb változás abban figyelhető meg, hogy ettől kezdve, a Hadi
tanács irányításával, hozzáértő vezetők és mesterek alatt, az akadozó bürokrácia ellenére 

L. a 32. jegyzetet. 
43 Pataki 1931. 100-110. o., Marosi 1974. 28-29. o. 

Gerő 1975. 220. o. Patak ábrázolására 1. Nicolo Angielini felmérését 1573-ból. Uo. 217. o. 
Sugár 1971. 18-20., 27. o. Perényi Péter 1542-48 között Eger várát is birtokolta, és sárospataki várán már 

dolgozó Alessandro da Vedanót bízta meg az átépítés irányításával. Perényi halála után Dobó István királyi várka
pitány fejezte be a munkálatokat. Uo. 21., 27. o. Eger várának még a Baldigara-féle átépítések előtti állapotát mu
tatja Pietro Feraboscho felmérése 1568-ból. ÖStA KA Kartensammlung, G. I. h. 158. Kiadta: Pataki 1931. 112-
113. o. között. 

Ennek jelentőségét alább részletesen megvilágítom. 
Domokos 1997a. 69. o. E tanulmányomban közöltem Komárom általam ismert XVI. századi ábrázolásainak 

vonalrajzát. 
48 Győr óolasz mivoltának bizonyítását I.: Domokos 1997b. 182-183. o. Győr ábrázolásaira 1.: Pfannl 1930. és 

Pfannl 1944. 
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viszonylagos rendszerességgel folytak az erődítési munkálatok. Ilyen értelemben 1556 
mindenképpen mérföldkőnek tekintendő. A várépítészet és az olasz rendszer teljes körű 
alkalmazása szempontjából azonban egy korábbi időpont, a komáromi vár említett terve
zése és kiépítése (1548-1555 között) tűnik megfelelő korszakhatárnak, amennyiben 
egyáltalán szükség van erre. 

A Pataki által megadott harmadik korszakhatár, az 1569. évi drinápolyi béke idő
pontja, a várépítészet szempontjából teljességgel értelmezhetetlen. Jelentősége sokkal in
kább abban állt, hogy a nagy oszmán hódító hadjáratok abbamaradtak, és a békekötés 
utáni némileg nyugodtabb katonai és politikai helyzetben a hadvezetés nagyobb figyel
met és anyagi erőt fordíthatott a védelmi rendszer kiépítésére. Ebben az értelemben in
kább az 1576. évi nagy hadi tanácskozást kell fordulópontnak tekinteni, mivel akkor ha
tározták meg a következő évtizedekben a török elleni védelemben követendő stratégiát, s 
azon belül a várak szerepét. 

A korszakolás kérdésénél sokkal fontosabb annak eldöntése, hogy egyáltalán helytál
ló-e Pataki megnevezése e harmadik korszakot illetően, vagyis magyarországi viszony
latban beszélhetünk-e egyáltalán az újolasz rendszer alkalmazásáról. A probléma tisztá
zásához meg kell vizsgálni bizonyos információs és építészeti szempontokat. 

Elsőként tehát az a kérdés vetődik fel, hogy az újolasz rendszer elveiből mikor és mi 
jutott el Magyarországra. Mint arról az olasz rendszeren belüli korszakolás problémájá
nál már szóltam, az 1550-es évektől nagy lendületet vett az erődépítészeti szakkönyvek 
kiadása, amelyek döntő többsége természetesen az itáliai építészek nevéhez fűződött.49 

Megjelenésükkel az újabb elképzelések nagyobb nyilvánosságot kaptak, s azok szélesebb 
rétegek számára és távolabbi területeken is elérhetőkké váltak. Ám az, hogy e művek kö
zül melyek jutottak el Bécsbe vagy Magyarországra, külön kutatást igényel.50 Másfelől a 
különböző európai udvaroknál szolgálatot vállalt itáliai építészek, de minden bizonnyal a 
zsoldba szegődő katonák is terjesztették az információkat, talán a könyveknél is gyor
sabban.51 Ilyen szerepet tölthetett be kor jeles építészei közül a bizonyíthatóan Magyaror
szágon is megfordult Carlo Theti52 és Daniel Speckle53 is. Az itáliai mesterek többször 

„... after 1550 Italian military writers dominate the field to the point of monopoly: against a hundred or mo
re Italian publications, the northern countries produced barely a dozen, most of them derivative and based on Itali
an models." De la Croix 1963. 31-32. o. „... military architecture, stimulated by incessant experiment, encouraged 
by political debate about the strategic and political functions of forts, walls and citadels, came to establish a 
literature of its own: seventeen works were published in Italy between 1554 and 1599." Hale 1977. 25. o. 

Jelenleg Hausner Gáborral és Veszprémy Lászlóval közösen, az OTKA támogatásával, folytatunk ilyen jel
legű kutatást. Első eredményeinkre 1.: Domokos György - Hausner Gábor - Veszprémy László: Hadtudományi 
nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben. Magyar Könyvszemle, 113. (1997) 1. 33-57. o. 

51 Hale 1977. 33. o., Downing 1992. 67. o. 
" Carlo Theti Nápolyban született. Szolgált a spanyolok alatt Észak-Afrikában. 1565-ben Bécsbe ment, ahol 

tanácsadóként részt vett a város védmüveinek kiépítésében. Eközben, mint azt a müvében szereplő magyar várak 
is mutatják, többször járt Magyarországon. 1576-tól velencei szolgálatba állt, dolgozott Verona és Bergamo erődí
tésein. Müve - a „Discorsi delle fortificationi" - először 1569-ben, Rómában jelent meg, majd átdolgozva és kibő
vítve 1575-ben, Velencében. Banfi 1932. 13-19. o., Poliak 1991. 110-111. o. " 

Dániel Speckle (vagy Specklin) Strassburgban született, és 1576-ban lett szülővárosa építőmestere. Dolgo
zott Düsseldorf, Regensburg, Bécs erődítésein. Bejárta fél Európát, s bizonyíthatóan megfordult Magyarországon 
is. Itt többek között épp Komárom építésében is részt vett. Müve - az „Architecture von Vestungen" - először ha
lála évében, 1589-ben jelent meg Strassburgban. Később több kiadást ért meg és más nyelvekre is lefordították. 
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tartottak konferenciákat és a Magyarországon dolgozó építészek is többször hazatértek 
Itáliába, s noha egyelőre semmilyen adatunk sincs arra, hogy ezek az utazások milyen 
célból történtek, elvileg módjukban állt a legkorszerűbb eljárások tanulmányozása.54 

Mindezek tükrében tehát az információhiány nem lehetett az újolasz elvek alkalmazásá
nak akadálya. 

Az építészeti szempontok azonban mintha mást mutatnának. Pataki, majd (őt követ
ve?) Gerő az erődítmények besorolásában döntőnek tekintette, hogy az adott erősség fü
les- vagy fúl nélküli bástyákkal épült-e, s a fúlesbástyás erődítményeket határozottan 
újolasz rendszerűnek minősítették.55 Ilyen típusú védmüvek azonban már a legkorábbi, az 
1500-as évek elején Itáliában épült erősségekben is megtalálhatók.56 Alkalmazásuk a 
szögletes bástyák elterjedésével együtt, az 1530-as évek közepétől, általánossá vált.57 Ál
lításukat hazai példák is cáfolják, hiszen Komárom fúlesbástyái előbb készültek el, mint 
Gyula, vagy Szigetvár fül nélküli védművei.58 A fülesbástya megléte tehát, mint formai 
jegy, nem elegendő ahhoz, hogy egy erődítményt újolasz rendszerűnek minősítsünk. 
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a fül nélküli bástya a fejletlenebb típus. 

A fúlesbástyák megítélésében, s ez már a következő szempont, sokkal lényegesebb a 
bástyaszárny mérete és kialakítása. Az óolasz rendszerben a hátravont szárnyat rendkívül 
szűkre méretezték és ez gyakran korlátozta a szárnyak lövegeinek pásztázási sávját, csak 
a mellettük levő kurtinát tudták fedezni. Az újolasz fúlesbástyák hátravont szárnyainak 
méretét megnövelték, mert az elővédmüvek már kellő fedezetet nyújtottak az ott rejtőz
ködő, a korábbinál több lövegnek. A nagyobb szárny jobb kilövési lehetőséget biztosí
tott, így a szárnylövegek a melletük levő kurtina mellett a szomszédos bástya homlokvo
nalát és az előtte fekvő árokrészt is teljes egészében fedezni tudták. E fejlődési folyamat-

Elképzelései messze megelőzték korát, még a XVII. század végi francia és németalföldi várépítők is merítettek 
munkásságából. Zastrow 1839. 57-77. o., Poliak 1991, 94-96. o. 

54 Hale 1965. 473-474. o., Duffy 1979. 34. o., Pataki 1931. 118-119. o. Ottavio Baldigara itáliai utazásaira 1. 
az Itineráriumot. 

Ez a besorolás valószínűleg Pataki Vidortól ered, aki a fúlesbástyás győri várat újolasznak nevezte. Pataki 
1931. 121. és 123. o. Gerő 1955. 69-70. o., uő. 1968. 25-30. o„ uő. 1975. 36-37. o. A fúlesbástya leírását 1. a 25. 
jegyzetben. 

Hale a fülesbástyát a kerek védmüvekből (torony, rondella) vezeti le, mondván, hogy ahol „a scarped round 
bastion met such a wall a withdrawn flank was created. This evidently suggested the location of the concealed 
battery". Hale 1965. 476. o. Ezzel összecseng, hogy Giuliano da Sangallo már a bástyaépítések legkorábbi szaka
szában, 1501-ben, tudatos tervezéssel, elsőként használta a hátravont szárnyat, vagyis a fülesbástyát, Nettuno, 
majd hamarosan San Sepolcro és Arezzo erődjénél. Uo. 482., 488. o., Duffy 1979. 29. o. Talán kevéssé meggyőző 
az érv, de Zastrow is fúlesbástyákat rajzolt az óolasz rendszert bemutató ábrájára. Zastrow 1839. rajzmelléklete. 
Általában véve az általam használt nemzetközi szakirodalom sem ismer ilyen megkülönböztetést. 

L. a 26. jegyzetet. 
Komáromra 1.: Domokos 1997a. 69. o. Gyula védművei eleinte Mágocsy Gáspár kapitány tervei alapján és 

vezetésével, 1552-től épültek. 1560-61 táján Paolo Mirandola vette át rövid időre az irányítást. 1561-től az új ka
pitány, Kerecsényi László is részt vett a munkában, 1562 márciusától pedig már egyedül folytatta tovább a palánk
vár építését. Bár Gyula védelmi képessége sokat javult, védművei mégis magukon hordozták a kezdetleges terve
zés nyomait: a bástyák nagyon kicsik a falak hosszához képest, amelyeknek vonalvezetése sem megfelelő. Ennek 
ellenére a várat csak két teljes hónapi ostrom után, 1566. szeptember 1-én foglalta el Petrev pasa serege. Csorba 
1985. 113., 125-127. o. Gyula Mirandolától származó, 1562-ben készült alaprajzát kiadta: Gerő 1975. 173. o. Szi
getvárat az 1556. évi sikertelen török ostrom után Paolo Mirandola terve és részben vezetése alatt építették újjá 
1558-tól. A mocsárban fekvő erődítmény négy, hidakkal összekötött részből állt: az ó- és az újvárosból, valamint a 
külső és a belső várból. A külső várnak és az óvárosnak három-három, az újvárosnak két kis méretű, fül nélküli 
bástyája volt. Papp 1965. 213-255., de különösen a 220-228. o., Sugár 1976. 114-118. o. 
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nak azonban a magyarországi fülesbástyákon viszonylag kevés nyomát találjuk, mivel pl. 
Győr, ill. Érsekújvár bástyáin nagyjából hasonló, véleményem szerint az óolasz típushoz 
közelebb álló szárny-elrendezés figyelhető meg. Az átmeneti állapotot jól tükrözi Várad, 
amelynél a szárny-homlokvonal viszony, a rövid kurtinák és a nagy bástyák ellenére, a 
szűk hátravont szárny miatt, kevéssé tűnik megfelelőnek. 

A harmadik építészeti jellegű probléma az újolasz rendszerben alapvető elemként ke
zelt külső védmüvek hiánya a magyarországi olasz rendszerű váraknál. A XVI. századi 
magyar várépítészetben az egyetlen, falakon kívüli védmű, amely minden erősségnél 
megtalálható, a várárok. Ebből mindenütt nagymennyiségű földet termeltek ki, amelyet 
többnyire a bástyák és a kurtinák töltéseihez használtak fel.59 Arra vonatkozóan csak igen 
kevés adatot találtam, hogy e földből a falak tövét a közvetlen ágyúzástól megvédő külső 
védművet, vársíkot (fr. glacis) emeltek volna.60 A vársík kifejezés olasz megfelelője, a 
spalto, mindössze egyetlen helyen fordul elő az általam vizsgált forrásokban, ott azonban 
„spalto oder Contra scarpa" formában.61 A contrascarpa (árokellenlejt) vársík értelem
ben történő használatára lehet következtetni több más jelentésből is. Az erre vonatkozó 
forráshelyek a contrascarpa felmagasításáról, elegyengetéséről beszélnek, bár értelmezé
sük némileg bizonytalan.62 Ugyanakkor vársík az általam ismert alaprajzok közül csak az 
Egerről 1578-ban és Érseksekújvárról 1583-ban készített sáncmetszeten látható.63 Kalló 
1573. évi tervében jelenik meg először a fedett út,64 de ott van az előbb említett egri és 
érsekújvári terveken is, bár a kísérő szöveg hallgat róla.65 A kallói és az egri alaprajz
okon feltűnnek az árokban a sarkokon elhelyezett árokoldalvédek (fr. caponniere) is, 
amelyeket a forrás kazamataként említ.66 A felsorolt külső védmüvek, bár jelzik az elő-

Győr esetében az árok pontos méreteit is ismerjük, ami „Jm Podn virvnndzwainzigg claffter Vnnd Jn der 
höch dreissig claffter weit, ... ." ÖStA KA HKR Akt. 1572 May No. 77. Exp. fol. 3. Komárom esete jól példázza a 
töltések építésre alkalmas föld fontosságát. Mivel az erődítmény a folyók közti homokos területen épült, a töltések
hez máshonnan kellett odaszállítani a földet. Domokos 1997a. passim. 

Komárom esetében 1. pl.: „Der Schloßgraben ist durch die Thunaw guß etwas vesst angeschleimbt vnnd 
angeschut, derwegen ein Hohe notturfft, das derselbig widerumb verduefft vnnd mit der Erdt die Contra ScorPa 
erhöcht werde." ÖStA KA HKR Akt. 1572 May No. 77. Exp. fol. 6. Győrre vonatkozóan: „Dann So ist der 
Stattgraben von der Khaiser Passtein Biß Zu der Hunger Passtein noch drey Claffter Zuerweittern, vnnd mit 
derselben Erdt die spalto oder Contra scarpa Zuebeschüten." Uo. 1577 Februar No. 44. Exp. fol. 6. 

61 Uo. 
„Verrer, Nachdem ausserhalb des Graben, alles vnngleich vnnd vneben, ist fur guet angeseh, das man vmb 

vnnd vmb den Plaz eben vnnd gleich, auch waß die gelegenhait, alß vil müglich, die Contra Scarpa geb." ÖStA 
KA AFA 1561/4/1. fol. 23. Die Römischer Kaiserlicher Majestät verordenten Heim Comissarien, gehorsamer 
Bericht, vnd Relation, Von wegen deß GePew Zu Raab. A Kallóról készült 1573. évi és az Érsekújvárról készült 
1583. évi jelentésekben olvasható homályos megfogalmazásokból is erre lehet következteni. ÖStA KA HKR Akt. 
1573 October No. 43. Exp. fol. 11. és uo. 1583 September No. 82. Exp. fol. 7-8. 

63 Ottavio Baldigara jelentéseinek mellékletei. ÖStA KA HKR Akt. 1578 December No. 108. Exp., uo. 1583 
September No. 82. Exp. Az egri rajzot kiadta: Pataki 1934. 8. kép. Érsekújvár alaprajzát 1.: Domokos 1997b. 192-
193. o. Az eredeti alaprajzot 1.: 7. sz. rajz. 

64 ÖStA KA HKR Akt. 1573 October No. 43. Exp. fol. 11. A rajzot, feliratai nélkül, letisztázva 1.: Domokos 
1997b. 195. o. Az eredeti alaprajzot 1.: 4. sz. rajz. 

A Győrről készített 1572-es jelentésben is feltehetően fedett utat említenek, de a „stráda falsa" kifejezésnek 
nem ismerem más előfordulását. „Die Contra Scarpa von Erdt vnnd Vaschina erhöcht, soll aber noch sambt der 
stráda Valsa vngeuerlichen Sechs schuech hoch erhebt, vnnd aussen heer beschudt worden." ÖStA KA HKR Akt. 
1572 May No. 77. Exp.Toi. 3. 

66 ÖStA KA HKR Akt. 1573 October No. 43. Exp. fol. 11., uo. 1578 December No. 108. Exp. fol. 2-3. E 
védmüvek alkalmazása vizesárokban meglehetősen ritka megoldás. Igazán fontos szerepet a 17. századi erődítmé-
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relépést, mégis csak a várak egy töredékénél, s csupán a nagyobbaknál jelentek meg, s 
néhányuknál, mint Komáromnál, csupán utólag, a korszerűsítések során létesültek. Eze
ken kívül, a kutatások mai állása szerint, más külső védmű alkalmazására nincs példa a 
XVI. században. Pajzsgát sehol sem fordul elő, a források még a tervek szintjén sem 
foglalkoztak vele. A külső védművek csekély számára ma még nehéz megfelelő magya
rázatot adni, a krónikus pénzhiány azonban nyilvánvaló szerepet játszhatott. 

Mindezt tekintetbe véve kérdéses, hogy Magyarországon a XVI. században épült-e 
egyáltalán új olasz rendszerűnek mondható erősség. Ezzel azonban korántsem akarom azt 
állítani, hogy a Magyarországon alkalmazott erődítési eljárásban nem tapasztalható lé
nyeges fejlődés. Az 1548-1592 közötti időszakban az olasz módszer rendszerszerű al
kalmazása alapján számos várunk esett át nagyobb arányú korszerűsítésen, egy részük 
pedig újonnan épült, mint például Ecsed, Eger, Gyula, Kassa, Kisvárda, Patak, Szigetvár, 
Tata, illetve Érsekújvár, Győr, Kalló, Kanizsa, Komárom, Sárvár, Szatmár, Szendrő és 
Várad.67 A kiépítettség és a védelmi képesség tekintetében persze hatalmas különbség 
volt az egyes várak között. A fejlődés korábbi állomását jelentette Gyula, Kassa,68 Pa
tak,69 Sárvár,70 Szigetvár, Tata,71 kis méretű, döntő többségében fúl nélküli bástyákkal, a 
bástyák méretéhez viszonyítva olykor rendkívül hosszú kurtinákkal. A felsorolt erődít
mények esetlegesnek látszó alaprajzi elrendezését minden bizonnyal a korábbi falak és a 
terepadottságok is befolyásolták, kivétel a tudatos tervezést mutató, szabályos formájú 
Szigetvár. Valószínű, hogy Ecsed,72 Kisvárda,73 Szendrő74 eredetileg szintén csak fül nél
küli bástyákkal épült, majd a későbbiekben egészültek ki védműveik fülesbástyákkal, s 
bár alaprajzuk szabálytalan maradt, a rövid kurtinák folytán védelmi képességük mégis 

nyék szárazárkainak védelmében kaptak, nagyobbrészt a bennük elhelyezett gyalogság lőfegyvereire hárult az ala
csony árokpásztázás. 

A várak vizsgálatának az írott források mellett alapvető elemét az alaprajzok adják. Bár sok esetben bi
zonytalan az alaprajz készítőjének személye, a rajz keletkezési ideje, és az is nyilvánvaló, hogy azok pontossága is 
- mai igényeinkhez viszonyítva - kívánnivalót hagy maga után, továbbá némelyikük csak terv maradt, a magam 
részéről, mindezek figyelembevételével, mégis nagymértékben hagyatkoztam a belőlük nyerhető információkra. 

Az alaprajzból következtetve Kassa védművei a XVI. század második felében épültek. Alaprajzát 1.: Gerő 
1955. 354. o., egy másik állapotot mutat: Kungliga Krigsarkivet, Stockholm, Handritade Kartverk No. 23. 37. sz. 
nagyméretű, színes rajza, amelyet volt szerencsém eredetiben tanulmányozni. (Köszönet a Soros Alapítvány támo
gatásáért.) Magyarországon kiadta: Ballá 1994. 98. o. 

69 
Patak védműveit Alessandro da Vedano munkásságának tulajdonítják. A belső és külső várból álló erőssé

get 1534-1563 között építették a tulajdonos Perényi Péter, majd fia, Gábor utasítására. I. Rákóczi György 1617-47 
között korszerűsítéseket hajtott végre, de még mindig óolasz rendszerben. Gerő 1955. 361-366. o., Gerő 1968. 46-
55.0. 

A sárvári vár kiépítését Nádasdy Tamás nádor kezdte meg az 1550-es évek elején, s a szabálytalan ötszögü, 
fül nélküli bástyás palánkvár munkálatai 1560-ra fejeződtek be. A nádor fia, Nádasdy Ferenc utasítására 1589-től, 
Donato Grazioli vezetésével, a fa-föld szerkezetű falakat kőből építették újjá, a vár eredeti formáján mit sem vál
toztatva. Az átépítés 1615-ben fejeződött be. Gerő 1975. 230-232. o. Alaprajzát 1. ott. 

71 Gerő 1975. 280-281. o. 
72 

Az ecsedi várról eddig csak Angielini felmérését sikerült megtalálnom. A Hadtörténelmi Térképtár G. I. h. 
147/1. sz. alatt levő fotókópiáról készült vonalrajzot 1.: Domokos 1977b. 191. o. 

73 
Kisvárdát Nicolo Angielini tervezte 1570-ben, a vár azonban csak 1580-85 között készült el, palánképítés

sel, hatszög alakban, hat bástyával. Azok elrendezése azonban meglehetősen furcsa, ami megkérdőjelezi azt, hogy 
az erősség egyidőben, egységes terv szerint épült volna. Éri 1961. 39-40. o. 

Szendrőt Nicolo Angielini tervezte, a szabálytalan ötszögü kővár két füles és három fül nélküli bástyával 
épült meg. Gerő 1968. 272. Alaprajzát 1. ott. 
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sokat javulhatott. A már csak fülesbástyákkal épült Győr, Kalló75 és Komárom egyértel
műen a koncepciózus tervezés nyomait mutatják, noha formájuk még mindig nem felel 
meg teljesen a hatékony védelem követelményeinek. Végül Eger, Érsekújvár,76 Kanizsa,77 

Szatmár78 és Várad79 már a legkorszerűbb elvek irányába történő fejlődés jeleit viselik: 
valamennyi szabályos alaprajzú,80 a korábbiakhoz képest megnövelt méretű, bár még 
mindig nem elég nagy bástyákkal. 

A központi várakat, Gyula és Kanizsa palánkfalaitól eltekinve, már kőből emelték, 
teljes falazással.81 E munkálatok a Haditanács felügyelete alatt, az általa kiküldött, több
ségében itáliai mesterek irányításával, viszonylag tervszerűen folytak. A másod-harmad
vonalbeli erősségeket már sok esetben helyi kezdeményezésre, de mindig a Haditanács 
engedélyével igyekeztek megerősíteni; a pénzhiány és a bármikor várható támadások je
lentette kényszer hatása alatt a hosszadalmas kőépítkezés helyett gyakran a helyi erőkkel 
és eszközökkel is kivitelezhető palánkfalazást alkalmazták, ám a vár magjául minden 
esetben igyekeztek szilárd kőépületet (templomot, udvarházat) választani.82 Ez azonban 
nem zárta ki, hogy több esetben ezeken az erősségeken is felhasználták az olasz rendszer 
elemeit, elsősorban a bástyát.83 Mindezekkel párhuzamosan továbbra is előfordult, hogy 
egy elavult védrendszerű vár veszélyeztetett pontját csupán egyetlen bástyával erősítették 
meg.84 

Kalló szabályos négyszögű várát 1570-73 között emelték. Csorba 1980. 74. o. Kallóra vonatkozóan 1. alább 
Ottavio Baldigara terveit. 

Egerre és Érsekújvárra vonatkozóan 1. alább a Baldigara-féle terveket. 
Kanizsát Pietro Feraboscho tervezte 1568 körül, szabályos ötszögü formával és öt fülesbástyával, amiből 

azonban nagy valószínűséggel csak az 1572. évi felmérésen látható két palánképítésü bástya készült el teljesen. 
Maggiorotti-Banfi 1933. 163., 169-170. o. 

Szatmár szabályos ötszögü, fülesbástyás palánkvára 1569-73 között készült el,. Csorba 1980. 63. o., Balogh 
1982/1. 42. o. L. alább Cesaro Baldigara életrajzánál. Angielini-féle felmérését I.: Domokos 1997b. 199. o. 

Az ötszögü Várad 1569-1598 között épült erősségének tervezőjét nem ismerjük, de nagy valószínűséggel 
itáliai mester volt. Dolgozott a váron Domenico Rindolfi, Ottavio Baldigara és Simone Genga. Balogh 1982/1. 41-
51.0. 

Eger belső vára szabályos ötszögü, csak a hozzá csatlakozó külső várral kapja szabálytalan sokszögű for
máját, amely viszont egyértelműen a terepadottságokból eredő kényszer hatására alakult ki. 

Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert fölmerült a németalföldi várépítészet magyarországi hatásá
nak kérdése. E rendszer egyik fontos jellemzője a csak félmagasságú falazás, amit részben a magas talajvízszint és 
a talaj emiatti csekélyebb teherbíró képessége, másrészt az ágyútűzzel szemben sérülékeny kőfalazás jobb rejtése 
indokolt. A németalföldi rendszer talán legalapvetőbb elemei a nálunk szinte teljesen hiányzó elővédmüvek. 

Az ilyen jellegű várépítés klasszikus forrása Martonfalvay Imre emlékirata, melyben Pápa várának és váro
sának megerősítését írja le. Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata. 1555, 
1585. A magyar nyelvtörténet forrásai, 1. Budapest, 1986. 24-25. o. A későbbiekben számos bástya és bástyás 
erődítmény épült ezzel a módszerrel (pl. Várad, Kanizsa, Tokaj). Az elmondottakat kitűnően illusztrálja a Giulio 
Turco nevéhez fémjelzett váralaprajz-sorozat, amelyben egy sor ilyen típusú erősség látható. Pl. templomra alapo
zott erősség Kapornak (Kriegsarchiv, Kartensammlung, G. VII. 45-100.), Keresztúr (G. I. h. 307-50.), Keszthely 
(G. VII. 46-150.), Zalavár (G. VIL 2420.), udvarház köré épült Csány (G. VII. 17-400.), Fonyód (G VII. 27-700.), 
Molnári (G. I. h. 307-50.), korábbi vár továbbfejlesztése Palota (G. I. h. 738-001.). 

83 Keresztúr, Rajk (uo. G. I. h. 589-50.), Zalabér (G I. h. 1450.) szabályos négyszög alakú erődítmények, sar
kaikon kisméretű, fúl nélküli bástyákkal. 

84 Országh Kristóf 1561-ben Sirok alsó várát erősíti meg egy kisméretű, fül nélküli bástyával. Gerő 1955. 203. 
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És hogy a tényleges hadieseményekben milyen szerepet játszott az olasz várépítészet? 
Sajnos, a korszerűbb kiépítés ellenére 1566-ban elesett Szigetvár és Gyula, a tizenötéves 
háború befejezéséig végleg elveszett Eger (1596) és Kanizsa (1600), időlegesen Győr is 
(1594-1598), az 1660-64. évi háborúban pedig Várad (1660) és Érsekújvár (1663). Nagy 
váraink közül egyedül Komárom maradt mindvégig keresztény kézen. A kisebbek közül 
jó néhány többször is gazdát cserélt a másfél évszázad alatt. Az okok teljes körű felsoro
lása messze túlmutat e dolgozat keretein, csak a legfontosabbakat emelem ki. Az egyik 
ilyen a rendszerint óriási török túlerő, emberben és tűzerőben egyaránt, amit a közismer
ten jól működő török logisztikai rendszer tett még hatásosabbá. A helyzetet gyakorta 
csak súlyosbította a nem kellően felkészített védelem: Egerben 1596-ban a védők nem 
rendelkeztek elegendő tűzfegyverrel, Kanizsán 1600-ban lőporhiány lépett fel, Váradot 
1660-ban kis létszámú katonaság védte. A keresztény oldalon a legnagyobb hiányosság
ként szinte minden alkalommal a külső segítségnyújtás, a felmentő sereg elmaradását kell 
megemlítenem. E nélkül ugyanis a védőknek minimális esélye maradt a sikerre. Ugya
nakkor akad ellenpélda is: 1556-ban a Szigetvárat vívó oszmán csapatokat az ostrom fel
adására késztette, hogy Nádasdi Tamás megtámadta a török kézen levő Babócsát. Ösz-
szességében meg kell állapítanom, hogy csak és kizárólag a védművek hiányosságai miatt 
egyetlen vár sem esett el, ugyanakkor a befejezetlenség sokszor közrejátszott a vereség
ben. Példaként megemlíteném Győr 1594. évi ostromát, ahol - egy korabeli napló szerint 
- a falak tetejéről hiányoztak a mellvédek és a török tüzérség lesöpörte onnan a védőket. 

Ha viszont stratégiai szinten vizsgáljuk a kérdést, azt kell látnunk, hogy az olasz rend
szerű várak már kiépítettségüknél, méreteiknél fogva elrettentették a hódítókat az ost
romkísérletektől, és ezzel biztosították, hogy hatalmas területek maradtak meg keresztény 
kézen. Pedig a bennük állomásoztatott katonaság létszáma sosem érte el a kívánatos 
mértéket, többnyire még akkor sem, amikor támadás fenyegetett. Az olasz rendszerű vá
rak megvívásához azonban a magyarországi hadszíntéren állomásozó oszmán erők így 
sem voltak soha elegen, sem létszámban, sem tűzerőben. Megvívásukhoz ugyanis a ma
gyarországi hadszíntéren állomásozó oszmán erők sosem voltak elegen, sem létszámban, 
sem tűzerőben. Ezt az állítást igazolja, hogy ezeket az erősségeket csak a két birodalom 
közti nagy háborúk idején támadták, s akkor is mindig az oszmán fősereg teljes ereje 
kellett megvételükhöz. De rendszerint ez sem ment könnyen. Több esetben az oszmánok, 
bár elfoglalták a megtámadott erősséget, végső soron mégis az adott hadjárat stratégiai 
céljainak feladására kényszerültek. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az elhúzódó ost
rom miatt túl sok időt vesztettek a rövid nyári hadjárati időszakból és emberben
hadianyagban egyaránt súlyos veszteségeket szenvedtek. Gyula, Szigetvár, Eger, Kani
zsa, Érsekújvár bevétele egyben az azévi hadjárat végét is jelentette. Győr elfoglalása 
után az oszmánok ugyan még megkísérelték Komárom ostromát, de próbálkozásuk a ké
sői időpont miatt kudarcba fulladt. 

A XVI. század végére kiépült török elleni végvárrendszer összességében ellátta fela
datát, a súlyos nehézségek és áldozatok ellenére feltartóztatta az oszmán hódítást. Ebben 
pedig nem csekély szerepet játszott a rendszer védelmi képességét jelentősen megnövelő 
olasz várépítészeti rendszer alkalmazása. 
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3. Ottavio Baldigara élete és tevékenysége 

Ottavio Baldigara életrajzában, a viszonylag sok adat ellenére is, hatalmas lyukak tá
tongnak. Olykor évszámra nem tudjuk, hol járt és mit csinált. De még akkor is rengeteg a 
bizonytalanság, ha egyes időszakokról több információ áll rendelkezésünkre. Mindez 
alapvetően a források jellegéből fakad, mivel a rá vonatkozó adatok döntő része mutató
könyvi bejegyzés. Minthogy ezek önmagukban álló, csupán egy-két mondatos összefog
lalók, a bővebb szövegkörnyezet és a bejegyzéshez kapcsolódó események ismeretének 
hiánya rendkívüli módon megnehezíti e szövegek fordítását, értelmezését, így az esetle
ges összefüggések megállapítását is. A fennmaradt hosszabb források pedig többnyire 
szakmai kérdésekről szólnak, belőlük csak közvetett információkat kaphatunk az iratot 
készítő személyére. 

A források értelmezésének nehézségei ellenére az életrajzból egyértelműen látható, 
hogy Ottavio Baldigara jelentős személyiség volt a védelem gépezetében. Ezt nyilván
valóan két dolognak köszönhette: részben szaktudásának, de még inkább annak, hogy er
re a szaktudásra ott és akkor a Habsburg hadvezetésnek égető szüksége volt. Személyé
nek fontosságát bizonyítják azok a megnyilatkozások, miszerint az építkezések jelenléte 
nélkül nem folytathatók.85 Az egész életüket, vagy életük nagy részét Magyarországon 
töltött várépítészek között minden bizonnyal a legkiválóbbak egyikének számított, hiszen 
a nálánál jobbak, mint például Carlo Theti vagy Dániel Speckle csak egy-két alkalommal 
bukkantak fel hazánkban. Véleményem szerint Baldigarával egy szinten csupán Pietro 
Feraboschót86 lehet említeni. 

Ottavio Baldigara tevékenységi köre, az adatok alapján, több területre terjedt ki. Egy
részt várakat tervező építészmesterként dolgozott, de ugyanakkor irányította is az építke
zéseket, megszervezte a munkát, szakértőként más várakat vizsgált. Az alábbiakban 
tematikusán, a várfundáló mester feladatain keresztül kísérlem meg felidézni Ottavio 
Baldigara életútját. 

3.1 „Baldigara Paumaister",*7 az építkezések irányítója 

Ottavio Baldigara életének legnagyobb részét, legkevesebb húsz esztendejét, a vár
építkezések, vagyis az általa tervezett erősségek, mindenekelőtt Eger és Érsekújvár kivi
telezésének irányítása töltötte ki. Ez a feladat pedig, ismerve a korabeli viszonyokat, nem 
akármilyen szakmai hozzáértést, szervezőkészséget, politikai érzéket, továbbá türelmet 
és kiváló idegeket kívánt. Elegendő itt utalni a lassan mozduló bürokráciára, az állandó 
pénzhiányra. Ennek folyományaként állandóan és mindent kérelmezni kellett, ugyanazt 

85 ÖStA FHKA HKA HFU RN. 22. 1571. Konv. Mai, fol. 1. 1571. ápr. 25. Idézem a 277. jegyzetben. 
Életrajzát - sok hibával - 1.: Maggiorotti - Banfi 1933. 156-173. o. Meg kell említenem, hogy Ferabosco 

saját nevét eredetileg, az eddigi szakirodalomban megszokott névalaktól eltérően, „h" betűvel (Feraboscho) írta. 
Jól azonosítható, saját kezű aláírását, egymástól évtizedes távolságban, több forrásban is megtaláltam. Pl.: ÖStA 
KA AFA 1564/10/5. ad 5 Litt, b., uo. HKR Akt. 1577 July Exp. No. 140. fol. 40., uo. 1578 July Exp. No. 155. fol. 
3. Nehéz eldönteni, hogy az eddig általánosan elfogadott, de hibás, vagy a helyes, de 'eddig, nem használt alak al
kalmazása-e a megfelelő eljárás. Magam részéről az utóbbit tartom jobbnak. 

87 ÖStA FHKA Prot. Bd. 371. Exp. fol. 521. 1582. aug. 29. 
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többször is, folytonos elutasítások közepette. Emellett felügyelte az építkezések szinte 
minden részletét: intézte pénzügyeket, szerződött a kőművesekkel, megrendelte az építési 
anyagokat, megtervezte a munkákat, megszervezte a robot felhasználását, szemmel tar
totta beosztottait, egyszóval sok olyan dologhoz is értenie kellett, ami nem kimondottan a 
várépítészet szakmai ismeretanyagába tartozik. Olykor még nevetséges lapátvásárlási 
ügyekkel is foglalkoznia kellett.88 S e sokrétű tevékenység ráadásul fizikai veszélyekkel 
is járt: 1587 augusztusában Ferdinand Samaria érsekújvári kapitány utasítást kapott, hogy 
Baldigarát és az építkezést védje meg a katonák túlkapásaitól.89 

Baldigara neve alapvetően két magyarországi erődítménnyel forrott össze: Egerrel, 
ahol 1568-tól feltehetően 1580-ig dolgozott, valamint Érsekújvárral, ahol 1580-tól halá
láig, 1588-ig tevékenykedett. Váradon először csupán egy szemleút keretében járt, 
amelynek folyományaként azonban több mint fél évet töltött ott, s végül jelentős módo
sításokat végzett az erődítményen. 

3.1.1 Eger (1568-1580?) 

Eger vára stratégiailag fontos helyen állt: az Alföld felől a Felvidékre, Kassára, s azon 
keresztül Lengyelországba vezető fontos útvonalat ellenőrizte. Nem véletlenül nevezték 
tehát Felső-Magyarország kapujának. Megerősítését több tényező indokolta: egyrészt 
1566-ban elveszett Gyula vára, így az Alföld felől Felső-Magyarország felé irányuló 
bármilyen támadás elsődleges célpontja csak Eger lehetett, másrészt az 1569-ben meg
kötött drinápolyi béke és az 1571-ben a Habsburgok és János Zsigmond erdélyi fejede
lem közt létrejött speyeri egyezmény után egyelőre nem kellett komolyabb támadástól 
tartani, s ez nyugodtabb körülményeket biztosított egy nagyobb mérvű átalakításhoz, 
harmadrészt a vár teljesen elavult védművei már nem feleltek meg sem a kor követelmé
nyeinek, sem a vár kiemelkedő szerepének.90 

Baldigara egri tevékenységének általam ismert első jele egy 1568. július 28-i keltezé
sű bejegyzés. Ám abból arra lehet következtetni, hogy már egy ideje az egri építkezése
ken dolgozhatott, mivel felszólították, hogy „egri építőmesteri hivatalát újból foglalja el" 
(kiemelés tőlem - D. Gy.).91 Miután már 1565-ben Tokajban tevékenykedett,92 valóban 
elképzelhető, hogy 1568 előtt is megfordult Egerben. Kinevezésére azonban bizonyosan 
csak később került sor, mert a Szepesi Kamarának küldött, ezt elrendelő királyi leirat 
1569. április 24-én kelt.93 Meglehet, a késedelem oka abban keresendő, hogy eredetileg a 
kanizsai építőmester hivatalát szánták neki, mivel áprilisban elején ez ügyben terjedelmes 

88 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 273. 1581. szept. 20. 
89 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 180. Reg. fol. 101. 1587. aug. 4. 
90 

L. erre Kapossy regesztáit: Kapossy 1956. 191.0. skk. 
„ ... soll widerumb Zu seinem Pawmaister Dienst geen Erla Ziehen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. 

fol. 161. 1568. júl. 28. 
92 Dewy 1995. 26. o. 
93 

Kapossy 1956. 192. o. Szerepel itt egy korábbi, 1569. márc. 21-én kelt leirat regesztája, s eszerint Baldigarát 
küldték ki az egri építkezések irányítására. 
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levelezés folyta A hadvezetés szándékát valami váratlan ok változtathatta meg, mivel 
április 23-án Felső-Magyarországra rendelték,95 majd 24-én az Udvara Kamara is értesí
tette a Szepesi Kamarát, hogy Ottavio Baldigarát szerződtették az egri vár építőmester
ének („pro Architecto nostro Agriam conduxerimus"), s hogy tevékenységét milyen fel
tételekkel kell majd ellátnia.96 Pataki Vidor nyilván ezen adat alapján datálta egri műkö
dése kezdetét 1569 tavaszára.97 Ám a Haditanács már kinevezését megelőzően fontosnak 
tartotta munkáját, mivel február 14-én utasítást adott ki, hogy Baldigarát ne tartóztassák 
sokáig az Udvarnál,98 illetve biztatták a Kamarát, hogy mielőbb indítsa útnak Egerbe.99 

Hogy már kinevezése előtt ténylegesen irányította az egri vár építését, azt 1569 márciu
sában írott kérelme igazolja, amelyet „az egri építkezések szükségletei miatt" az Udvari 
Haditanácsnak küldött.100 

Egy 1571 áprilisában a Haditanácstól a Kamarának küldött irat rávilágít Baldigara eg
ri tevékenységének megítélésére. Ebben a Haditanács urai sürgették Baldigara elmaradt 
zsoldjának kifizetését, s legfőbb érvként szerepelt, hogy Jeleztük már, mily nagyon fon
tos Eger építésének támogatása, ez azonban Ottavio Baldigara jelenléte nélkül nem tör
ténhet meg, azért, mert ő ismeri a császári felség határozatát, hogy ezt az építkezést 
mostantól miképp kell végezni".101 Ez is egyik magyarázata lehet annak a nagy szakmai 
sikernek, hogy az 1572 július elején született döntés szerint az Eger kiépítésére vonatko
zó tervek közül az uralkodó végül Baldigaráét fogadta el.102 Nyilván érzelmi szempont
ból sem volt mindegy, hogy saját elképzelései megvalósítására kapott lehetőséget. 

„Abschafften Octaun Waldegara Bstallung vber das Paumaister Ambt Zw Canischa, ... ." ÖStA FHKA 
Prot. Bd. 282. Exp. fol. 226. 1569 ápr. L. még: ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 31. 1569. ápr. 5., uo. Bd. 
150. Reg. fol. 46. 1569. ápr. 7., uo. Bd. 149. Exp. fol. 33. ápr. 9., uo. Bd. 150. Reg. fol. 47. ápr. 9. Lehet, hogy ez
zel az esettel függ össze, hogy Franz von Poppendorf másfél év múltán újból foglalkozott Eger és Kanizsa építő
mesteri hivatalával. „An Franzen von Poppndorff Per ersetzung der SuperJntendenten Ambt Zu Erla Vnnd 
Kanischa." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 124. 1571. nov. 19. 

95 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 150. Reg. fol. 54. 1569. ápr. 23. 
Az iratban ez áll: „Accipietis ex adiecto exemplo literarum nostrarum, quibus módis Octavium Waldigaram 

pro Architecto nostro Agriam conduxerimus. Quare mandamus nobis benigne, ut si quando contingeret, ut ex 
Agria in alia loca in negotiis nostris advocaretur, sumptus in Rhedam sine Cotchium necessarii, per Provisiorem 
suppeditentur illique tempore necessitatis, ac ubi in officio solutionum bellicarum pecunia non esset in promptu, 
mutui nomine nomine subinde tm: [tarnen?] suggeri curetis, quo in offitio sibi commisso per severare queat. 
Executuri utroque mocto certam et benignam voluntatem nostram. Date ... ." ÖStA FHKA HKA Gedenkbücher, 
Ungarische Reihe, Bd. 396. (1569-1570) fol. 79-80. 1569. ápr. 24. L. még: Uo. Prot. Bd. 285. Reg. fol. 149. 1569. 
ápr. 24. 

7 Pataki 1931. 26. o. Maggiorotti is ezt az időpontot adja meg. Maggiorotti 1936. 215. o. 
98 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 10. 1569. febr. 14. 
99 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 150. Reg. fol. 25. 1569. márc. 5. 
100 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 24. 1569. márc. 18. L. még: uo. Bd. 150. Reg. fol. 33. 1569. márc. 

18. 
„Den Herr HofCammer Rhatn, ist hieuor angezaigt, wie hoch notwendig dem Paw Zu Erla Zubefurdern, 

dasselb aber one deß Octauy Baldigara gegenwurdt nit beschehen khöndt, darumb, das Er der Kayserlichen 
Majestät Resolution waiß, wie es mit demselben gepew, von nun an hinfür soll gehalten werden, ... ." ÖStA 
FHKA HKA HFU RN. 22. 1571. Konv. Mai, fol. 1. 1571. ápr. 25. 

„Mererlai guetbedunckhen vber den Paw Zu Erla, Jre Kayserliche Majestät haben Lestlich auf des 
Baldigara Model gschlossen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 82. 1572. júl. 9. 
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Baldigarának az építkezésekkel kapcsolatos szervezői tevékenysége jelentős részét az 
elöljárókkal folytatott levelezés tette ki.103 Ennek során a munkálatok folytatásához szük
séges pénzt és építőanyagot igyekezett megszerezni. Kérelmeinek jellegzetes példája az 
1573 júniusában keletkezett irat, amelyben egyrészt panaszkodott az uralkodónak, hogy 
nagyszámú kérelmére még választ sem kapott, másrészt pedig pénz kért, mondván, hogy 
Bartolamio di Ponto kőműves mester már abbahagyta a munkát, mert nem kapott sem fi
zetést, sem ellátást.104 Persze akad példa az ellenkezőjére is, midőn 1577 novemberében 
2000 forintot utaltak ki neki az építkezésre.105 Természetesen kötelességei közé tartozott 
részletes beszámolókat készíteni a Haditanács számára az építkezés állásáról, a pénz
ügyekről, mindenről, ami a munkálatokkal kapcsolatban felmerült.106 

Számos javaslatot is benyújtott a Haditanácshoz,107 amelyek közül az 1572 novembe
rében keletkezett iratok fennmaradtak.108 Ezek már csak azért is fontosak, mert némi 
fényt vetnek Baldigara gondolkodására is. Az első a Baldigara és Jacomo Loberse kőmű
ves mester közötti egyezség tervezetét tartalmazza arról, hogy az utóbbi mennyi pénzért 
építené meg a város felé eső két fülesbástyát. Eszerint tehát - ellentétben pl. Pataki Vidor 
megállapításával109 - a város felőli oldalon is megkezdték a Baldigara-féle terv megvaló
sítását, bár az bizonyos, hogy túl sokat nem végeztek. Az iratban pontosan rögzítették a 
fal építéséért ölenként (Klaffter) kifizetendő összeget, 3 tallért. Az összeg magában fog
lalta az aknafigyelő folyosó, a lőrések és átjárók kialakításának költségét is, „ahogy ez 
szokásos". Megszabta továbbá a falak vastagságát, a nyersanyagok beszerzési helyét, 
hogy milyen és mennyi szerszámot kell a kőműveseknek adni. Másfelől részletesen rög
zítette, mit kell Lobersének, munkásainak és lovának kapnia. Kérdés most már, hogy ez 
az aprólékosság a két fél azon szándékából fakadt-e, hogy elkerüljék a későbbi vitákat, 
vagy Baldigara alaposságából eredt, netán mert a mester, tudatában lévén a szűkös anya
giaknak, spórolni akart a pontos árszabással. 

A második, az uralkodónak címzett iratból sokkal érdekesebb dolgokat tudhatunk 
meg. Eszerint Baldigara a Lobersével kötött egyezség előtt már Bartolamio di Pontóval 
is megállapodott, mégpedig az Almagyari hegy felé eső egyik bástya építéséről. Csak
hogy míg Ponto ölenként 3 1/2 tallérért vállalta a munkát, addig Loberse már csak 3 tal
lért leért. Baldigara azért sürgette tehát a Lobersével kötött megállapodás elfogadását az 

103 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 150. Reg. fol. 74. 1569. máj. 24., Bd. 154. Reg. fol. 97. 1571. okt. 15., uo. Bd. 
155. Exp. fol. 74. 1572. jún. 29., uo. Bd. 156. Reg. fol. 95. 1572. okt. 25., uo. Bd. 159. Reg. fol. 243. 1574. okt. 
1., uo. Bd. 158. Exp. fol. 233. 1574. okt. 2., ÖStA FHKA Prot. Bd. 313. Exp. fol. 4. 1575 Jan., ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 161. Reg. fol. 254. 1575. márc. 5., uo. Bd. 160. Exp. fol. 286. 1575. júl. 6„ uo. Bd. 161. Reg. fol. 281. 
1575. júl. 6. 

ÖStA KA HKR Akt. 1573 Juny No. 20. fol. 2-3. Az olasz névalakokat az olasz nyelvű eredetik alapján 
használom. 

105 ÖStA FHKA Prot. Bd. 332. Exp. fol. 339. 1577 nov. 
106 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 158. 1572. dec. 23. 
107 Pl. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 84. 1572. júl. 13., 
108 ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. A német fordítás utolsó lapját 1.: uo. 1573 Juny No. 20. 

Exp. Az összetartozást az olasz eredeti igazolja. Ez a kettéválasztás abból eredhet, hogy az irat elején az 1572. nov. 
1-i, a végén az 1573. jún. 20-i dátum olvasható. Ám az irat mindkét részét, továbbá a dátumokat is azonos kéz írta 
le. Az iratból egyébként az derül ki, hogy Baldigara az előbbi időpontban megállapodott a mesterrel, az egyezséget 
pedig az utóbbi napon foglalták írásba. Teljes szövegét 1. a Forrásközlés II-ben. 

109 
„A belsővár nyugati három újbástyájába bele sem fogtak." Pataki 1934. 28. o. 
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uralkodónál, mert így később rákényszeríthetné Pontot is, hogy olcsóbban dolgozzon. 
Ehhez még hozzáfűzte, hogy azért tartja szükségesnek egyszerre két kőműves mester al
kalmazását, mert „akkor lesz konkurenciájuk, és rászorítják egymást, hogy jobban és 
gyorsabban dolgozzanak". Érvelése meglehetős emberismeretre vall. Az irat második 
részben Baldigara részletesen ismertette az uralkodóval, miért az ölenkénti fizetségben 
állapodott meg a mesterekkel. Kimutatta, hogy az így kiadott három-három és fél tallérral 
szemben, amely, mint láttuk, minden munkafolyamatot magában foglal, mennyivel többe 
kerülne, ha mindent külön-külön, a kincstár terhére kellene megvenni és fizetni. Ezt kö
vetően javaslatokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy honnan lehetne az építési 
költségeket előteremteni. Ez pedig arra utal, hogy tisztában volt a helyi viszonyokkal, 
ismerte az adóztatás módszereit. Az egész iratot itt is takarékoskodás szándéka hatja 
át.110 A harmadik iratban Baldigara ismét az uralkodóhoz fordult, s kérte, hogy szólítsa 
fel Christoph Ungnad kapitányt111 és a várhoz tartozó megyéket, hogy az Eger városát 
övező palánkot építsék újjá.112 

1578 decemberében hosszú jelentést készített a Haditanács számára. A fennmaradt 
iratban huszonöt pontba foglalta az egri munkálatokkal kapcsolatos pénzügyi, építészeti 
és ellátási kéréseket és problémákat.113 Az első pont jellemző a korabeli viszonyokra, 
amelyek között dolgoznia kellett. Személyesen az uralkodóhoz fordult, s arra kérte, saját 
kezű aláírásával és pecsétjével hitelesítse az építkezéssel kapcsolatos instrukcióit."4 Eb
ből arra lehet következtetni, hogy Baldigara különböző elöljáróitól eltérő utasításokat 
kapott a munkálatokkal kapcsolatban, amiből a jelek szerint ugyancsak elege lehetett. 
Emellett azt tudakolta, hogy a munkálatokhoz milyen anyagi támogatásra számíthat az 
elkövetkező években, és az építési pénzek rendszeres fizetéséért folyamodott. De nem 
csak a pénzben szenvedett hiányt, hanem emberekben is: még egy építőmestert kért maga 
mellé, ami arra utal, hogy egyedül nem győzte a szerteágazó feladatok ellátását.115 Szük
sége volt továbbá egy felügyelőre, aki az építési anyagokra vigyáz, valamint két másikra, 
akik a kőépítést és a földmunkát állandóan ellenőrzik. Sürgette továbbá, hogy több kő
művest alkalmazzanak. Szükségesnek ítélte, hogy az uralkodó címerét a kapu felett és a 
bástyákon kifaragják. Mondanom sem kell, hogy ez az egyetlen javaslata, amely mellé 
azt firkantotta a Haditanács írnoka, hogy „már elrendelték". Az irat többi része az építke
zés technikai vontakozásaival foglalkozik.116 

Bár Baldigara 1580-tól kezdve főként az érsekújvári építkezésekkel volt elfoglalva, 
úgy tűnik, nem szűnt meg törődni az egri munkálatokkal sem. 1582-ben további terveket 
készített, amelyeket a Haditanács megküldött Hans Bartholomäus Kolonitsch felső-

110 ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. fol. 5-8. L. a Forrásközlés ID-at. 
Christoph Ungnad Freiherr von Sonnegg 1575-ben ideiglenesen megbízott felső-magyarországi kerületi és 

végvidéki főkapitány, atávollevő Hans Rueber helyett. Pálffy 1997. 273. o. 1569-76 és 1581-87 között egri várka
pitány. Pataki 1934. 28. o. 

112 ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. fol. 9. 
113 ÖStA KA HKR Akt. 1578 Dezember No. 108. Exp. fol. l-l 1. Fontosabb részeit 1. a Forrásközlés V-ben. 
114 ÖStA KA HKR Akt. 1578 Dezember No. 108. Exp. fol. 1. 

A későbbiekből kiderül, hogy Stellát rendelték mellé: „Die Zipsische Camer solle den Zwayen Pawmaisters 
Zu Erlaw, Also Octauio Baldigara vnnd CristoPhero Stella, wegen Jrer absentten an der besoldung biß auf weittern 
beschaidt nichts Zallen." ÖStA FHKA Prot. Bd. 352. Exp. fol. 204. 1579. jún. 23. 

L. alább a Baldigara tervezői tevékenységét bemutató részben. 
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magyarországi helyettes főkapitánynak és Christoforo Stella egri építőmesternek is.117 

Talán érzelmi kötődést is sejthetünk amögött, hogy 1583-ban, három évi érsekújvári te
vékenysége ellenére, még mindig egri építőmesternek címezte magát.118 1584 júniusában 
kelt az a levele, melyben tudatta Ernő főherceggel, hogy Stella panaszkodott neki, amiért 
az ottani munkákra nem adtak pénzt és kérte, Baldigara járjon közben a főhercegnél, 
hogy a pápai segélyből és a vármegyék e célra rendelt adójából folyósítsák az építési 
pénzeket. Továbbította Stella amiatti tiltakozását, hogy a Egerben a katonák házaikat 
olyan helyekre építik, hogy azzal akadályozzák a munkálatokat.119 Baldigara véleménye 
szerint az illetékeseknek személyesen Stellával kellene megtárgyalniuk az ügyeket, annál 
is inkább, mivel új kapitányt jelöltek ki a vár élére, s annak is ki kellene adni a szükséges 
utasításokat. Azt pedig már Baldigara tette szóvá, hogy a Debrecen városától 1569 óta 
salétrom vásárlására kapott pénzt valaki elsikkasztotta (Baldigara persze finomabban fo
galmazott).120 Ebből az iratból kiderül, hogy a felső vezetés még mindig őt tartotta szak
értőnek az egri ügyekben, aki maga is pontosan tájékozódott az ottani állapotokról. 

3.1.2 Érsekújvár (1580-1588?) 

Ottavio Baldigara életében új szakaszt jelentett a második érsekújvári erődítmény 
építkezéseinek beindulása. A korábban Oláh Miklós esztergomi érsek által építtetett 
négyszögletű, négy sarokbástyás palánkvár a Nyitra bal partján állt, ahol a védelem fel
tételei kedvezőtlenebbek voltak. Ezért az 1577. évi haditanácskozás után elhatározták 
annak elbontását, és hogy a Nyitra jobb partján egy új, korszerű, kőből készült erődít
ményt emelnek. Az 1579-ben indult építkezést121 jelentős részben a cseh-morva rendek 
finanszírozták, s ennek köszönhetően első kapitánya egy morva származású katona, 
Friedrich von Žerotin lett. A régi erődítmény bontásának valószínűleg 1581-ben fogtak 
neki,122 ami egyben arra is utalhat, hogy akkorra az új már védhető állapotba került. 

Baldigara ismereteink szerint először 1580 május folyamán járt Érsekújváron, még
pedig Bernardo Magnóval, a győri vár egyik jeles építőjével együtt.123 Minden bizonnyal 
rögvest bekapcsolódott a munkálatokba, mivel a hónap végén már engedélyt kapott épí-

117 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 172. Reg. fol. 73. 1582. aug. 2. L. még: uo. Bd. 171. Exp. fol. 269. 1582. aug. 4., 
ÖStA FHKA Prot. Bd. 371. Exp. fol. 521. 1582. aug. 29. Hans Bartholomäus Kolonitsch 1576-80 között egri vár
kapitányvolt, majd valamikor 1584 előtt lett felső-magyarországi főkapitány-helyettes. Pataki. 1934. 28. o., Pálffy 
1997. 274. o. 

118 ÖStA FHKA Prot. Bd. 381. Exp. fol. 317. 1583. jún. 19. Pataki egy helyütt azt írja, hogy Baldigara 1583-
ig személyesen vezette az egri építkezést, de nem adja meg állítása forrását. Pataki 1931. 126. o. Két lappal odébb 
már az áll, hogy „Baldigara 1580-tól kezdve nem személyesen vezeti az egri építést,..."! Uo. 128. o. 

119 
V. ö. Komárommal, ahol az építési jelentések többek közt hasonló problémákról szólnak. Domokos 1997a. 

76., Il-IS. o. Emiatt már Baldigara is panaszkodott 1578. évi jelentésében. ÖStA KA HKR Akt. 1578 Dezember 
No. 108. Exp .fol. 1. 

120 ÖStA KA AFA 1584/6/14. L. a Forrásközlés VII-et. 
1583. évi jelentésében Baldigara arra panaszkodott, hogy már négy éve épül az erődítmény és még mindig 

rengeteg a tennivaló. ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 4. L. a Forrásközlés Vl-ot. 
122 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 241. 1581. márc. 18. Kapossy 1956. 323. o. szerint ez már 1580-

ban elkezdődött. 
123 ÖStA FHKA Prot. Bd. 356. Exp. fol. 221. 1580. máj. 5. 
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tőanyag odaszállítására, majd pedig pénzt kért az építkezésre.124 Hogy akkor valójában ki 
irányította az építkezést, azt nehéz eldönteni. Baldigara ugyanis nem maradt Érsekújvá
ron, mivel június végén már ráparancsoltak, hogy térjen vissza, júliusban pedig Hans 
Ruebert'25 utasították Baldigara visszaküldésére, mégpedig Stellával együtt.126 Baldigara 
azonban abban az évben már feltehetően nem járt Érsekújváron, hiszen Friedrich von 
Žerotin várparancsnok még decemberben is kérte Baldigara odaküldését. Tette ezt főleg 
azért, mert a jelek szerint mindaddig ott tartózkodó Magno, betegsége miatt, otthagyta az 
építkezést.127 

Legfontosabb feladata természetesen most is a szervezés volt. Érsekújvár esetében 
még az egrinél is részletesebb képet kapunk feladatinak sokrétűségéről. A legnagyobb 
gondot itt is munkálatokhoz szükséges pénz, illetve az építőanyag és az eszközök meg
szerzése jelentette. Ez pedig abból állt, hogy folyamatosan ostromolta kérelmeivel az il
letékes kormányszerveket, s többnyire elutasító válaszokat kapott.128 Ennek legkirívóbb 
példája, amikor lapátok vásárlásával kapcsolatban írt neki a Haditanács.129 Itt is jelenté
seket kellett küldenie a munkálatokról és a pénzügyekről,130 s bizonygatnia, hogy becsü
letesen bánt az építési pénzekkel.131 A pénzügyek intézését tovább nehezítették a „kü
lönmunkák": neki és Samaria kapitánynak kellett számot adnia arról, hogy az előző ka
pitány, Friedrich von Žerotin hogyan bánt az építési pénzekkel, a várhoz rendelt robottal 
és a robotváltság címén befolyt összeggel.132 Az építési tisztviselők tevékenységének fel
ügyeletével,133 fizetésével134 és az építési írnok hűtlen pénzkezelésével is nekik kellett 
foglakozniuk.135 1582 májusában az építési pénzek körüli bonyodalmak miatt Baldiga-

124 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. foi. 250. 1580. máj. 21., ÖStA FHKA Prot. Bd. 356. Exp. fol. 238. 
1580. jún. 8. 

Hans Rueber von Püchsendorf, 1568-84 között felső-magyarországi végvidéki és kerületi főkapitány. 
Pálfly \997. 272. o. 

126 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 258. 1580. jún. 25., uo. fol. 47. júl. 12. 
127 ÖStA FHKA Prot. Bd. 356. Exp. fol. 540. 1580. dec. 28. 
128 ÖStA FHKA Prot. Bd. 366. Exp. fol. 417. 1581. aug. 2., ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 35. 1581. 

aug. 2., uo. Bd. 172. Reg. fol. 216. 1582. ápr. 4., uo. Bd. 174. Reg. fol. 25. 1583. febr. 12., ÖStA FHKA Prot. Bd. 
381. Exp. fol. 133. 1583. febr. 23., ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 12-15. 1583. jún. 6. 
előtt, uo. Bd. 174. Reg. fol. 262. 1583. nov. 11., uo. fol. 173. nov. 12., uo. Bd. 175. Exp. fol. 235. 1584. ápr. 24., 
ÖStA FHKA Prot. Bd. 387. Exp. fol. 273. 1584. máj. 11., ÖStA KA HKR Prot. Bd. 177. Exp. fol. 204. 1585. 
márc. 24., uo. Bd. 178. Reg. fol. 200. 1585. máj. 23., uo. Bd. 177. Exp. fol. 219. 1585. máj. 24., uo. fol. 223. jún. 
6., uo. fol. 231. nov. 13., uo. fol. 260. nov. 14., uo. Bd. 179. Exp. fol. 314. 1586. szept. 23. 

129 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 273. 1581. szept. 20. 
130 ÖStA FHKA Prot. Bd. 366. Exp. fol. 295. 1581. máj. 27., ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 310. 

1583. okt. 12., uo. Bd. 174. Reg. fol. 267. 1583. dec. 15., uo. Bd. 175. Exp. fol. 279. 1584. aug. 22., uo. fol. 274-
275. aug. 23., uo. Bd. 179. Exp. fol. 299. 1586. júl. 1. 

131 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 253. 1581. máj. 24. 
132 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 124. 1581. szept. 28. 
133 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 279. 1584. aug. 22. 
134 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 114. 1583. szept. 10. 

„An Ferdinanden Samaria, Ladislaen Zelemirj vnnd Octauio Baldigara, die Jnquisition wider Melchior 
Richter, in beisein des Herrn Vngnadts, Zubefurdern." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 211. 1583. márc. 
17. 

- 7 9 0 -



rának és Samaria kapitánynak is igazolniuk kellett az összegek jogos felhasználását a 
Haditanács előtt.136 

Úgy tűnik, hogy a központilag a várhoz rendelt robot helyi megszervezése és a robot
váltságból befolyt pénzek beosztása is az ő vállát nyomta.137 E kötelezettségeket bizo
nyosan keményen behajtatta, mert egyszer felszólították, hogy az Érsekújvár környékén 
lakó, fafuvarozással és mészégetéssel tartozó alattvalókat, amennyire lehet, kímélje.138 

Mint már korábban láttuk, hozzá tartoztak az építkezés rendjével kapcsolatos ügyek: az 
építési rendtartás, az építőanyag őrzése.139 Azzal is őt keresték meg, hogy az építőanyag
raktárban szorítson helyet a muníciónak is.140 

Mindehhez járult a tényleges építési feladatok elvégzése: foglalkoznia kellett a szabad 
ég alatt álló ágyúk fölé emelendő fatetőkkel, az Érsekújvárra küldendő hajókkal és híd
dal, a várparancsnoki szállás, a hadszertár, az óra, a malom építésével.141 Olykor akadt 
köztük olyan is, amelynek a hadiépítészet lényegéhez is köze volt, mint a vakárok építé
se.142 A várparancsnok szálláshelyének ügye egyébként külön figyelmet érdemel. 1582 
augusztusában ugyanis Bernhardt von Hardegg, akivel a Haditanács az érsekújvári kapi
tányi tisztség átvételéről tárgyalt, azért nem akarta helyét elfoglalni, mert nem volt szállá
sa.143 Végül is Samaria maradt a kapitány. Neki nyilván volt szállása. 

Ám ha mindez nem lett volna elég, 1583-ban, midőn egy útjáról visszatérőben volt 
Érsekújvárra, Baldigara parancsot kapott, hogy vigye magával Ubaldino Megliorinit144 is, 

„Ferdinanden Samaria vnnd Octauio Baldigara vber 2600 gulden, so inen von TeiPrecht geben worden, die 
Rainung Zuuberschickhen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 172. Reg. fol. 103. 1582. máj. 28., uo. Bd. 171. Exp. fol. 
103. 1582. jún. 13., uo. Bd. 172. Reg. fol. 103. 1582. jún. 13. „Ferdinand Samaria vnnd Octauio Baldigara 
vbergeben ir Raittung 2600 gulden. Jst dem TeiPrecht Zugestalltt worden." Uo. Bd. 171. Exp. fol. 103. 1582. júl. 
17. Lehet, hogy arról a néhány nappai később megemlített összegről volt szó, amit Baldigara az építési pénzekből a 
hadi kiadásokra adott kölcsön és amelynek a Kamara csak egy kis részét fizette vissza. „Octauio Baldigara vnnd 
Georg TeiPrecht wegen beZallung das gelitt, so auß dem Paw gelltt auf etliche Notturfft Zu Vywar dar geben 
worden. Auf die HofCammer, Ob doch die heim in Abschlag dessen, was auß dem Pau gelltt auf das Kriegs wesen 
dargeliehen werden, etwas wenigs Hetten dargeben, vnnd deß gePew dardurch befurdem Lassen, da solches nit 
beschicht ist, wol Zubesorgen, es werde Kunfftig bey der Cron Behaimb vnnd der JncorPorirten Landen, wie sy 
dann abberait offtermals auf diese anstaltung getrungen, Kunfftig wenig Hilff Zuerlanger sein." Uo. fol. 261. 1582. 
júl. 24. 

137 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 238. 1581. febr. 19., uo. Bd. 169. Exp. fol. 291. 1581. szept. 28., 
uo. Bd. 170. Reg. fol. 124. szept. 28., uo. Bd. 169. Exp. fol. 298-299. okt. 23. 

138 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 235. 1581.jan.26. 
139 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 234. 1581. febr. 19., uo. Bd. 169. Exp. fol. 291. szept. 28., ill. uo. 

Bd. 170. Reg. fol. 267. 1581. aug. 15. 
140 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 178. Reg. fol. 190. 1585. márc. 21. 
141 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 298. 1581. okt. 21., uo. fol. 298-299. okt. 23., uo. fol. 302. nov. 

24., uo. Bd. 174. Reg. fol. 249. 1583. szept. 6„ uo. fol. 265. dec. 12. 
142 ÖStA KA HKR Prot.Bd. 178. Reg. fol. 93. 1585. okt. 10. 

„Ferdinand Samaria vnnd Octauio Baldigara wegen erPauung aines Obristen Losaments Zu Vywar. Jn die 
HofCammer die herrn werden diesen vncossten verordnen sollen. Der Hern graun Bernhart von Hardeckh der Zum 
Obristen dahin behandlt würdet, nit hin wollen, da er nit ain Losament soll haben." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 171. 
Exp. fol. 103. 1582. aug. 16. 

Megliorini kilétének megállapításához még hiányoznak az adatok, de Baldigara alább említett jelentése 
alapján valamilyen szinten értett a várépítészethez. 
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akit tájékoztatnia kellett az erődítmény helyzetéről és a munkálatok állásáról.145 Hogy a 
dolog mennyire nem lehetett ínyére, az kiderül Megliorini elképzeléseire adott válaszá
nak elutasító hangneméből is. Jelentésében egyébként megfelelő érvekkel alátámasztva 
vitatta Megliorini elképzeléseit, amelyeket „fantáziának" titulált.146 

3.1.3 Várad 

Baldigara neve először 1583. november 4-én került kapcsolatba Várad várával.147 Ak
kor kelt ugyanis az a levél, amelyben Báthori István lengyel király azzal a kéréssel for
dult Rudolf császárhoz, hogy engedje el Baldigarát Várad erődítéséhez. Mint írta, már 
évek óta nagy erőfeszítéseket tett a vár felépítésére, majd így indokolta kérését: „Mivel 
pedig Erdélyből történt távozásunk után megtudtuk, hogy ott sokat építettek az erődítési 
elmélettől, rendtől és szabálytól eltérően, szükséges volna azokat kijavítani, [ezért] úgy 
véljük, Felségetektől kell kérnünk, kegyelmesen engedélyezze a nemes Baldigara építő
mesternek, hogy útra keljen Váradra, és egy darabig ott időzzön, hogy ami a bástyákon 
és a többi védmüveken hibázik, megfigyelje, s véleménye szerint mi módon szükséges 
kijavítani, velünk lehetőleg tudassa."148 Rudolf december 9-i válaszában hozzájárult, 

„Sacratissima Rommanea Caesarea Regiaeque Maiestas etc., dominus noster clementissima, benigne cupit, 
ut Dominus Megliorinus Ubaldinus, Eques Auratus, una cum suae Maiestatis Architecto Egregio Octavio 
Baldigara Wywarium sese conférât, illius structurae et confinii modum, situm et omnes circumstantias, pro ea, qua 
praeditus est, singulári industria et rerum experientia perpendat, ac suam de ea communitione opinionem ac 
Judicium in scripto aperiat. Quod ut facilius perficere possit, mandasse sua Maiestati Caesareae Camerae Aulicae, 
ut ipsi de sumptibus necessariis prospiciat. Ibi instare ac postmodo iter hoc brève conficere potent. De reliquo 
suam Maiestatem ipsi ipsi benigne gratia proponsam esse. Ex consilio Imperatoris bellico 25. Juny, Anno 83." 
ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 17. L. még: „Vbaldinus Megliorinus wirdet ersuecht sich 
mit dem Baldigara geen Vywar Zubesichtigung dasselben gePeuß Zuuerfuegen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. 
Reg. fol. 234. 1583. jún. 27. „Baldigara soll Megliorinj vber das gePew Vywar guete vnnderrichtung geben." Uo. 
fol. 238. 1583. júl. 13. 

146 ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 1-9. (német), 20-22. (olasz), szept. 28. 

Baldigara, Pataki szerint, az általa 1578-ra datált itáliai szabadsága után vette kezébe Várad újjáépítését. 
Pataki 1931. 126. o. Maggiorotti szerint is (lehet, hogy adatait Patakitól vette át) Baldigara már „Nel '78 aveva 
iniziata la riconstruzione di opere in Varadino e le diresse sino al '84,...". Maggiorotti 1936. 109. o. Balogh Jolán, 
a váradi vár történetének jeles kutatója szerint viszont Baldigara 1583 őszén járt először Váradon, s hivatkozik 
Antonio Possevio jezsuita atya Kassán, október 20-án kelt levelére, amelyben az atya arról számol be, hogy 
Baldigara felhívta figyelmét Várad gyenge pontjaira. Balogh 1982. I. 46. o. A Balogh által idézett Kárpáthy 1933. 
191. o.-n azonban csak regesztát találunk a levélről, s ebből nem derül ki, hogy Baldigara valóban járt-e ekkor Vá
radon. Balogh 1982. II. 89. o. Balogh állítása ellen szól az a tény, hogy Báthori Rudolfhoz intézett levele november 
4-én kelt, s az mutatókönyvekben is csak december közepétől foglalkoznak a kérdéssel (1. alább). Balogh továbbá 
azt mondja, hogy Baldigarát 1583 őszén Ghyczy János váradi főkapitány hívta meg, de az alábbiakból kiderül, 
hogy ez a levél a Haditanácshoz jóval később, 1584. április 17-én érkezett meg. L. a 156. jegyzetet. 

„Aliqot iam ab annis ad Arccm nostram Varadiensem muniendam incumbimus, in eamque rem magnós 
sumptus fecimus. Cum autem post nostrum e Transylvania discessum multa praeter artem et ordinem, 
muniendique normám ibi exstructa esse intelligamus, eaque corrigi necesse sit, petendum a Maiestate Vestra 
duximus, ut quem habet, nobilem Architectum Baldigaram, eum bona venia Varadinum proficisci permittat, 
ibique per aliquod tempus commorari, ut, quae in propugnaculis caeterisque munitionibus sint vitia, 
animadvertere, et quo pactoe sententia illius corrigi debeant, nobis significare possit." ÖStA HHStA 
Staatsabteilungen, Polen I. Karton 36. Konv. 1583. fol. 21. (Az irat fotómásolatát közli Balogh 1982. I. 102. kép, 
szövegéből egy részt 1. uo. II. 90. Minthogy azonban a Balogh forrásközlései és azok eredeti kiadása között eltéré
seket tapasztaltam, a továbbiakban, ahol lehet, az utóbbiakat használom, külön utalás nélkül. Az eredetiről készült 
fénymásolatot Fazekas Istvántól, a Magyar Országos Levéltár bécsi kirendeltségének vezetőjétől kaptam, akinek 
segítségét ezúton is köszönöm.) Kéréséről Báthori nov. 16-án tájékoztatta az erdélyi tanácsot: „lm yrtunk Romay 
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hogy Baldigara két hónapot Váradon töltsön.149 A Haditanács 1584 januárjának elején 
értesítette erről Baldigarát,150 akinek azonban a szükséges útiköltséget még márciusban is 
kérnie kellett. A Haditanács figyelmeztette a Kamarát, hogy az út az uralkodó kívánságá
ra történik.151 Ennek foganatja lehetett, és Baldigara március közepe táján végre elindul
hatott Váradra, mivel pár nap múltán utasították Bernardo Magnót, hogy ideiglenesen 
vegye át Baldigara helyét Érsekújváron.152 

Váradról az engedélyezett két hónapnál hamarabb tért vissza, mivel április végén -
május elején már ismét az érsekújvári építkezések ügyében intézkedett.153 Rövid távolléte 
alatt, tekintetbe véve az utazáshoz szükséges időt,154 valószínűleg nem sokat végezhetett 
Váradon, legfeljebb a vár állapotának felmérésére futhatta. Ez megmagyarázná, hogy mi
ért szorgalmazták az erdélyiek újbóli látogatását. Feltehetően még vissza sem ért Várad
ról Érsekújvárra, midőn Ghyczy János váradi végvidéki főkapitány155 már kérelmezte 
Kolonitsch felső-magyarországi helyettes főkapitánynál, hogy újból engedjék őt el.156 

Eközben felmerült egy újabb lengyelországi, s ezzel egybekötve egy felső-magyarországi 
út szükségessége is,157 majd pedig Ferdinand Graf zu Nogarol felső-magyarországi vég-

Chazarnak, kerywk theölle egy kevés [időre - V.E.] az eö fundáló mesterét Baldigarath." Veress 1948. 116. o. Dec. 
13-án Hieronymo Lippomano velencei követ Prágából jelentette: „Cosi quel Re sta molto travagliato et attento à 
casi suoi, et havendo ricercato all'Imperatore l'ingegnero Baldigara Venetiano per fiortificar Varadino, come 
scrissi, Sua M. Cesarea s'è risoluta di Compiacerlo et scriverà à Cassovia, dove si trova esso Baldigara, perche 
vadi quanto prima in Polonia per sodisfare al desiderio di quel Re, ma quanto alla ricompensa di Zatmar non se ne 
parla punto, etpotrebbe hora andare il negocio molto alla lunga." Kárpáthy 1933. 191-192. o. 

149 Veress 1944. 255. o. Veress csak pár sort idéz e fontos levélből. L. még: ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. 
Exp. fol. 1. 1583. dec. 14., uo. Bd. 174. Reg. fol. 2. 1583. dec. 14. 

150 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 1. 1584. jan. 4., uo. Bd. 176. Reg. fol. 203. 1584. jan. 10., uo. fol. 
204. jan. 11. 

„Octauio Baldigara ime auf die Raiß geen Wardein, mit Zerung Zuuersehen. Jn die HofCammer, die 
Kayserliche Majestät haben gnedigist bewilligt, das er solche raiß geen Wardein, wenn der Kunig von Poln nach 
ime schickhen wirdet, thuen solle, die herrn haben ime Zubedenckhen, vnnd etwas Zuertailen, auf das er auch den 
seiner hie was Lassen vnnd auff diese raiß auch mit nemen Kunde." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 213. 
1584. márc. 1. L még: ÖStA FHKA Prot. Bd. 387. Exp. fol. 116. 1584. márc. 5. Febr. 26-án Báthori is tudatta az 
erdélyi tanáccsal, hogy „lm megh engedte Chazar hogy az ew fundatora Baldigara kett honapigh ott lehessen [ti. 
Váradon]". Veress 1948. 145. o. 

152 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 176. Reg. fol. 213. 1584. márc. 9. 
153 L. a 128. jegyzetet. 

Érsekújvártól Váradig az út, figyelembe véve, hogy meg kellett kerülni a török kézen levő Füleket, kb. 400-
450 km lehetett. A Fernand Braudel által a XVI. századi átlagos napi utazási távolságra megadott úthosszak kö
zéparányosát figyelembe véve - napi 17-44 km, az állag tehát 30,5 km - az út 13-15 napig, oda-vissza 26-30 na
pig tarthatott, ráadásul az út egy jelentős része hegyvidéki terepen vezetett. Braudel 1996. H. k. 410. o. 65. jegyz. 
Ha márc. 10. körűire teszem indulását (5-én érkezett meg levele Bécsbe az utazással kapcsolatban - 1. a 151. jegy
zetet), akkor márc. 23-25-nél előbb nem érhetett oda. Apr. 24-én ért Bécsbe azon levele, melyben az érskújvári 
építési ügyekkel foglalkozott (1. a 153. jegyzetet), tehát ápr. 20. körül már Érsekújváron kellett lennie, így Váradról 
ápr. 5-7. táján jöhetett el. Az ott töltött idő legfeljebb 2 hét, de feltehetően inkább kevesebb. 

155 Ghyczy János 1576-85 között töltötte be a váradi végvidéki főkapitány tisztét, majd 1585-88 között, 
Báthori Zsigmond kiskorúsága idején, Erdély kormányzója volt. Pálffy 1997. 286. o. 

„Kolonitsch - Gezy Janusch hab angemaint den Baldigara hinein geen groß Wardein Zu lassen." ÖStA KA 
HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 43. 1584. ápr. 17. L. még: Uo. Bd. 176. Reg. fol. 77. 1584. ápr. 17., uo. Bd. 175. 
Exp. fol. 80. máj. 26., uo. Bd. 176. Reg. fol. 78. máj. 26. Ha az előbbi számítás igaz, és figyelembe.vesszük, hogy 
Kolonitsch ápr. 17-én már a Ghyzytöl érkezett kérésről értesítette a Haditanácsot, elképzelhető az is, hogy Ghyzy 
még Baldigara váradi tartózkodása idején kültde el levelét Kolonitschnak. 

„Octauy Baldigara Verrer SuPlicieren Per bezalung Zwaier vbernumbenen AußZug. Jtem Per dargebung 
Raißvncosten Zu JeZigen Jhme anbeuolchenen Raiß Nach ober Hungern Vnd Polin " OStA FHKA Prot. Bd. 

- 7 9 3 -



vidéki és kerületi főkapitány158 sürgette Baldigara Erdélybe küldését.159 Végül is a Felvi
déken keresztül utazva július végén érkezett meg Váradra.160 

Az erdélyi tanács Báthorinak írt levelében ekképp dicsérte Baldigara tevékenységét: 
„[Baldigara] megh latwan az Dominicus [Domenico Rindolfí, az előző építőmester] 
fundalasath, es megh emendalwan, anny haznot teőtt, hogy az menni hozzan Dominicus 
fundálta wolt az bastiat, Baldigara tizen kilencz eölliel hozza bellieb az oromzattiath. Az 
Zelessegeth egy feleől hat eölliel hozza bellieb, mas feleöl eött eölliel, es walameniwel 
teöbbel. Az Dominicus fundalasa zerenth, az teöb bastiaknakis bontakozasa leött wolna, 
ky mondhatatlan nagy karos leött wolna. Az Baldigara yntezese zerenth penigh az 
Bastiaknak sem lezen bontakozasok, Melly Baldigara wgy megh demonstrálta az 
intezeseth, hogy wgyan eőmagais Dominicus approbalta, es youa hattá. Ezt ez 
Baldigarath igen dychiri kapitán wramis [Ghyczy], es multis nominibus commendallia." 
(kiemelés tőlem - D.Gy.).161 Jelenléte igen fontos lehetett, mert decemberben Ghyczy Já
nos azért folyamodott Nogarolhoz, hogy hosszabbítsák meg váradi tartózkodását. 
Nogarol 1585. február 2-ig engedélyezte azt, noha kitűnik, hogy Baldigara nem nagyon 
akart maradni.162 Valamikor március folyamán térhetett vissza Váradról, eszerint tehát, 
húzódozása ellenére, kitöltötte az engedélyezett időt.163 

3.1.4 Más várak 

Arra vonatkozóan, hogy a fentieken kívül mely más várakban tartózkodott, esetleg 
huzamosabb ideig, egyelőre csak kevés és bizonytalan adattal rendelkezünk. Tokaj 1565-
67. évi számadásai szerint 1565-ben Jakob Raminger kapitány164 megbízásából épített a 

387. Exp. fol. 273. 1584. máj. 11. „Auf der KriegsRaths décret von 29 May Per Abfertigung Octauy Baldigara mit 
Zerung Zu den Khünig Jn Polin " Uo. fol. 322. 1584. jún. 5. Elképzelhető, hogy Lengyelország említése csu
pán félreértés, abból adódóan, hogy a lengyel király kérte Baldigara elengedését, hiszen egyelőre semmilyen adat 
nem bizonyítja, hogy Lengyelországban járt volna. 

158 E tisztségét 1584-1588 között töltötte be, de csak ideiglenes megbízatással. 1579 óta szatmári főkapitány, 
1588-1590 között pedig győri végvidéki főkapitány volt. Pálffy 1997. 273. o. skk. 

159 
„[Nogarol] ... den Baldigara hinein in sibenburgen Zuuerordnen." OStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 

45. 1584. jún. 7. L. még: Uo. Bd. 176. Reg. fol. 42. 1584. jún. 20., uo. Bd. 175. Exp. fol. 46. 1584. júl. 3., uo. Bd. 
176. Reg. fol. 43. 1584. júl. 3. A jún. 7-én kelt irat fennmaradt: ÖStA KA AFA 1584/6/6. Baldigara esetleges tá
volmaradásának okaként Nogarol a közelebbről nem részletezett családi problémákat jelölte meg. 

Az erdélyi hármas tanács 1584. aug 13-án, Gyulafehérváron kelt levelében azt írta Báthorinak, hogy 
„Baldigara fundator adventusatis felségednek akarok megh ielenteny, ky wgy minth három héttel ez eleöth el ywth 
Waradda ...". Ez az nap pedig egész pontosan júl. 23. Balogh 1982. II. 92. o. A felvidéki tapasztalatairól készült 
jelentését, kiegészítve az egri ügyekkel, 1.: ÖStA KA HKR Akt. 1584 Juni No. 117. Exp. (L. a Forrásközlés VII-
ben.) 

161 Veress 1948. 179. o. 
„Gyzi Janusch ad Comitem de Nogarol, Baldigara lengem erlaubnus Zu gross Wardein. Baldigara, Der 

herr Graf mag dem Gyzj Januschen hierauf in antwort vermelden, das dem Baldigara sein Erlaubnus biß auf 
Liechtmess erströckht sej, doch das Er Jne vber dieselb Zeit weitten nit aufhalten, sonder wider herauß Zu seinem 
dienst wolle khumen lassen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 316. 1584. dec. 1. 

163 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 177. Exp. fol. 36. 1585. marc. 11. 
164 1565-67-ben szatmári és tiszántúli főkapitány, 1569-70-ben ideiglenesen helyettesítette a távollevő Hans 

Rueber felső-magyarországi végvidéki és kerületi főkapitányt. Pálffy 1997. 272., 285. o. 
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várban.165 1568 novemberében újból Tokajban járt, és megtekintette a Miksa király uta
sítására megindult építkezéseket.166 Maggiorotti bizonytalan adatai szerint valamikor 
1570 folyamán Munkácson járt, 1580-ban és 1585-ben Kisvárdát, ugyancsak 1580-ban 
Kallót erősítette, 1582-ben Kassán dolgozott.167 

3.2 A várfundáló mester 

3.2.1 Az erődítmények tervezője 

3.2.1.1 Eger 

Mint már említettem, az uralkodó 1572 júliusában, több másikkal szemben, Baldigara 
tervét fogadta el az egri vár átépítésére.168 A probléma csupáncsak az, hogy nem lehet 
megállapítani, e terv az ebből az időből fennmaradt rajzok között van-e, s ha igen, melyik 
az. 

Mielőtt rátérnék ismertetésükre, szólnom kell Eger földrajzi helyzetéről, mivel az 
alapvetően meghatározta a tervezést, s a lehetséges építészeti megoldásokat. A középkori 
vár, a későbbi belső vár egy, a 241 méter magas Almagyari hegy nyugati oldalán lévő, 
kb. a 200 méteres szinten elterülő platón épült az alatta vezető fontos útvonal ellenőrzé
sére. A plató nyugati oldala majdnem teljes félkörben meredeken szakad alá a mintegy 
30 méterrel lejjebb fekvő völgybe. Mindebből következik, hogy míg nyugat felől a vár 
jószerével támadhatatlannak bizonyult, addig kelet felől épp ellenkező a helyzet. A vár 
még a tűzfegyverek megjelenése előtt épült ide, amikor a hajító- és vetőgépek, csekély 
hordtávolságuk miatt, még nem tudták kihasználni a vár fölé magasodó Almagyari hegy 
és a Királyszéke magaslat nyújtotta előnyöket. Gyökeresen megváltozott a helyzet a tü
zérség megjelenésével, amely a XVI. században már hathatósan tudott élni az ilyen 
terepadta lehetőségekkel. E fenyegetés elhárítására az egyik módszert a védelem szaka
szolása jelentette, amely az erősség külső és belső várra történt felosztásával valósult 
meg.169 

Az 1568-72 közötti időszakból összesen hat alaprajz maradt fenn a bécsi Kriegsarchiv 
térképgyűjteményében.170 Baldigara egri működése szempontjából négy tervrajz lénye-

"° Détsy 1995. 26. o. L. még: Maggiorotti 1936. 109. o. 
166 Détsy 1995.28.0. 
167 Maggiorotti 1936. 344., 352., 386. és 387. o. L. még: Éri 1961. 40. o. Itt az szerepel, hogy „Olasz hadmér

nök, Nicolo Angelini mérte fel a várat, s ő tervezte az uj, nagyméretű olaszbástyás palánkvárat is, amelyet néhány 
évvel, később, a feljegyzések szerint 1580-85 között, egy másik hires olasz mérnök, Ottavio Baldigara, Eger és 
Gyula vár átépítőjének irányításával készítettek el." Eltekintve a helyesírástól, Angelini neve helyesen Angielini, 
Baldigara tudtommal sosem dolgozott Gyulán, amit különben is Paolo Mirandola épített át, továbbá ebben a kor
ban itáliaiakról, és nem olaszokról beszélünk, végül a hadmérnök (ingénieur) kifejezést a XVII. században kezdték 
használni, a XVI. században várépítő mestereknek (Baumeister) mondták őket. Ezek után az említett feljegyzések 
pontos forráshelyére lennék kíváncsi (lehet, hogy Maggiorotti 1936. 387. o.?). 

L. a 102. jegyzetet. 
169 

A vár korábbi történetére 1. Pataki 1934., Sugár 1971. 
170 " 

OStA KA Kartensammlung, G. I. h. 158. Mind a hat rajz ezen az egy leltári számon található, csak 
foliőszámozásuk alapján lehet további megkülönböztetést tenni. E foliószámokat eredeti helyükön kapták: ÖStA 
KA HKR Akt. 1572 May No. 77. Exp. 
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ges.171 Közülük kettő Franz von Poppendorf főhadszertárnoktól (fol. 13. és 18.),172 kettő 
pedig Baldigarátol származik (fol. 12. és 17.).173 Három példányon 1572 márciusi dátum 
olvasható, de nagyon valószínű, hogy a negyedik is akkortájt készült. Mindegyik rajz az 
egri vár nagyarányú, olasz rendszerben történő korszerűsítését célzó elképzeléseket tar
talmazza. Poppendorf tervei is lényegesek, mivel közte és Baldigara között a források 
alapján bizonyosan szorosabb munkakapcsolat állt fenn, így terveik kétségkívül hatottak 
egymás elképzeléseire is.174 Már 1571 májusában, majd később, 1573 júliusában is el
küldte véleményét Baldigarának.175 Együttműködésük bizonyítéka lehet, hogy mind a 
ketten lényegében azonos kiinduló alaprajzot használtak (még rajzok mérete is csaknem 
megegyezik). 

Pataki Vidor is fogalkozott a tervek kapcsolatával: „A Haditanács tagjai közül ez idő
ben várépítésben szaktekintély Poppendorf Ferenc és gróf Salm Miklós Ferenc. Együtt 
készítenek egy tervet, ebből Poppendorf-nak egy önálló terve sarjad ki. Erre Baldigara 
teszi meg észrevételeit s az eddigi tervek helyett újat terjeszt fel. (»A« terv.) A Hadita
nács a külső várra vonatkozólag neki ad igazat, meg is bízza a terv megvalósításával, ar
ról azonban, hogy hogyan kapcsolódjék a külső vár a belsőhöz s milyen mértékű legyen a 
belső vár átalakítása, még 1572-ben is tárgyal a Haditanács Baldigaraval. E kérdésben 
Baldigarának u. n. »C« részlet terve nyeri meg a jóváhagyást."176 Pataki azonban semmi
lyen forráshelyet nem jelölt meg ezen állításokhoz, ami pedig a tervek elfogadásával 
kapcsolatosan alapvetően fontos volna.177 Salm és Poppendorf közös (?) terve (fol. 13.) 
március 31-i dátumot visel, míg a másik „kisarjadó" Poppendorf-féle terven (fol. 18.) a 
március 20-i dátum szerepel. E rajz versójának felirata világosan kimondja, hogy azt 
Poppendorf „Baldigaráról másolta" és „az ő [Poppendorf] hosszú diskurzusához tarto-

A másik két rajz az egri vár átépítés előtti állapotát örökítette meg. Az egyik Pietro Feraboschónak tulajdo
nítható, és felirata szerint 1568. február 26-án keletkezett. Az alaprajz rectóján a következő felirat szerepel: „1568 
gli 26 febrario vna zobia jo gionto jn agria". Feraboscho januárban kapott parancsot arra, hogy utazzon Egerbe, s 
bizonyosra vehető, hogy valóban el is ment. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. f. 93. és fol. 97. 1568 Jan., ill. uo. 
Bd. 147. Exp. fol. 90. 1568 febr. A másik rajz Pataki szerint Mirandolától származik, és 1561-ben készült. Pataki 
1934. 22. o. Felirata német: „Ain sonnder Model, wie baide daß Jnner vnnd Ausser schloß Zu Erla Pösser Zu 
beuesstigen, damit dan..iht die grosse Khatzen ain Jnnen schloß nicht dörfft Hinwekh geprochen werden. Jst allain 
von Berichts wegen Hirzue gelegen worden." 

Fol. 18r.: „Popendorf Modell vom Baldigera abgerissen 20 Marty 72 gehört Zu seinen lenngen diseurs." 
Fol. 18v.: „Diß Modell der Herrn von Popndorf mainung, hat den Baldigara mit seinem diseurs vbergeben. 20. 
Marty, 72." Fol. 13r.: „Popendorfs Modell, wie die 2 Schlösser [ti. Eger külső és belső vára] aneinander Zuhenken, 
Vltima Martj, 72.", majd más kéztől: „Graf Niclasn v. Salm vnd deß v. Poppendorf Mainung.". ÖStA KA 
Kartensammlung, G. I. h. 158. Hogy Salm milyen formában vett részt a tervek kidolgozásában, arról egyelőre 
semmi közelebbit nem tudunk. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a folioszámmal hivatkozom az egyes ter
vekre. 

173 Fol. 12r.: „Deß Waldigara Modell C.", majd más kéztől: „Allerlaj Modell vber Erla". (6. sz. rajz). Fol. 17r.: 
„2 Schlosser aneinander, Baldigara Modell. Vltima Marty, 72". majd más kéztől: „A. Baldigara 2. schlösser 
aneinander". Fol. 17v.: „Baldigera Modell wie das Jnner vnd ausser schloß an einander Zuhenkhen." (5. sz. rajz) 
Uo. 

L. alább a „Kor- és munkatársak" c. fejezetet. 
175 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 40. 1571. máj. 26., uo. Bd. 157. Reg. fol. 39. 1573. júl. 31. 
m Pataki m*. 26. o. 
177 Pataki arra hivatkozik, hogy a XVI. századi magyar várépítészetről írott tanulmányában találhatók a pontos 

hivatkozások. L. Pataki 1931. 126-127. o. A kritikus állításokra azonban ott sem található forrásmegjelölés, né
hányjelzetet pedig a bécsi visszaellenőrzéskor sem találtam. L. a 4. jegyzetet. Sajnálatos módon Pataki tévedéseit 
átvette az utókor is. L. pl.: Kozák 1968. 122-123. o. 
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zik". A rectón levő megjegyzés szerint pedig Poppendorf a rajzot a hozzá tartozó vita
irattal együtt átadta Baldigarának.178 Miután Baldigara „A" terve (fol. 17.) szintén márci
us 31-i datálású, feltehetően arról van szó, hogy a 20-i terv kijavítására Baldigara és 
Poppendorf is készített egy-egy javaslatot, mely utóbbihoz esetleg Salm is megjegyzése
ket fűzött. Kérdés most már, hogy a Baldigara-féle „C" terv (fol. 12.) hol helyezkedett el 
a sorban. 

A tervek felirataiból egyértelműen kiderül, hogy a fő problémát mindkettejük számára 
a belső és külső vár összekapcsolása és e pontok megerősítése jelentette, mert az valószí
nűleg meghatározta a többi bástya formáját is. Ám bizonyosnak látszik, hogy a meredek 
keleti lejtő is sok fejtörést okozott nekik.179 Poppendorf a belső és külső vár összekap
csolására a déli csatlakozási ponton az ott levő kiszögellés bástyává alakításával kielégí
tőnek látszó megoldást talált,180 az északi oldalon azonban, a vár belseje felé többszörö
sen megtört, hosszú falak védelméhez nem tudott megfelelő elrendezést kialakítani: ko
rábbi, 18. számú rajzán piattaformával kísérletezett, a későbbi 13. számún pedig a meg
levő védműveket (Zárkándy-bástya) toldozta. Gondolt viszont arra, hogy a külső vár el
vesztése esetén a belső vár ebből az irányból is védhető legyen, ezért mindkét oldalra 
egy-egy befelé néző fél fülesbástyát, eléjük pedig árkot szánt. Poppendorf mindkét tervén 
megtartotta a vár eredeti formáját, s a külső vár északi és déli kurtinájának némi eltolását 
leszámítva a meglevő falak vonalvezetéséhez igazodott. Feltehetően ebből és a csatla
koztatás nehézségeiből adódott, hogy a vár sarkaira helyezett öt nagyméretű bástya for
mája, különösen a délkeletié, szabálytalan lett. A meredek keleti hegyoldal pedig szinte 
áthidalhatalan nehézséget jelentett abból a szempontból, hogy az oda tervezett bástyák 
torka a plató tetejére esett, csúcsuk pedig a mintegy harminc méterrel alacsonyabban fek
vő völgybe került. 

Baldigara két terve lényegesen különbözik egymástól. A Poppendorféval egy időben 
készült darab („A", fol. 17.) szintén a vár sarkaira helyezett öt bástyát mutat, és úgy tű
nik, a fent elmondottakkal megegyező problémákkal küzdött. Az északi csatlakozási 
ponton látszólag nem talált megoldást, a délin pedig egyszerűen megtoldotta a fal kiszö-
gellését egy félbástyával. Itt is megtalálható a külső vár belseje felé néző két félbástya az 
előttük húzódó árokkal. A keleti oldal bástyáinak problémáját úgy igyekezett megoldani, 
hogy teljesen a völgybe telepítette azokat, a szárnyak tövét pedig összekötötte a magas
laton levő régi falakkal. Baldigara minden bástyáját fülekkel tervezte. A bástyaszárnyak 
kialakításánál ügyelt arra, hogy az ott elhelyezendő lövegek a szomszédos bástyák hom
lokvonalait teljes egészükben végigpásztázhassák. 

Midőn ezt a tervet eredetiben tanulmányoztam, feltűnt, hogy számos vonalat csupán 
valamilyen kemény, hegyes eszköz használata nyomán keletkezett, mindenféle színezés 
nélküli, vékony bemélyedés jelöl. Nem tudtam eldönteni, hogy e vonalakat törölték vagy 

L. a 172. és 173. jegyzetet. Feltehetően a Poppendorf március 20-i keltezésű rajzához készült az az irat, 
amelynek ismeretlen szerzője, esetleg maga Poppendorf, szakmai szempontú kritikai észrevételeket tett Baldigara 
egri terveivel kapcsolatban, összevetve azokat Poppendorf elképzeléseivel. ÖStA KA HKR Akt. 1572 May No. 77. 
Exp. fol. 15-16. Az erősen sérült és nehezen olvasható irat töredékes szövegéből nehéz komolyabb következtetése
ket levonni. 

179 
Poppendorf a 13. foliószámú tervre rá is írta ezt a két nyugati kurtina mellé. 

180 Jóllehet épp ezen ponttal kapcsolatban jegyzi oda saját kezűleg a 13. foliószámú tervre: „Aber Jch khan 
diseses forhaben durchaus nit loben, Es khan auch mit khainer Sicher Hait gemacht Werden. Poppndorff'. 
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szándékosan ilyen formában vitték fel a papírra (szerkesztővonal?). E nyomok és körző 
ütötte lyukak segítségével fénymásolaton helyreállítottam a rajzot, s az eredmény nagyon 
érdekes lett. Ebből ugyanis nagy vonalakban annak a tervezetnek a képe bontakozott ki, 
amelyről Pataki azt állította, hogy később megvalósult.181 A helyreállított rajzon a három 
nyugati bástya már a „végleges" helyére került, már látszik a belső vár szabályos ötszögü 
erődítése a hegy tövében húzott kurtinákkal. A külső és belső vár csatlakozási pontjainál 
megjelent Baldigara zseniális megoldása: a belső vár északkeleti és délkeleti bástyája ki
felé néző homlokvonalainak meghosszabbítása. így az északikeleti bástya északi hom
lokvonala és annak folytatása lett a külső vár északi kurtinája, a délkeleti bástya déli 
homlokvonala pedig a déli csatlakozási pontra helyezett, délre néző hatalmas bástya 
hosszabbik homlokvonalának része lett. Ez az elrendezés bizonyos mértékig igazodott a 
régi fal vonalvezetéséhez. 

A terv további érdekessége, hogy Baldigara a tipikusan az óolasz rendszerre jellemző 
mellékszárnyat alkalmazta, nyilván azért, mert úgy vélte, hogy ezáltal a kereszttüzhöz 
nagyobb számú fegyvernek lehet helyet biztosítani.182 

Baldigara datálatlan, de bizonyosan a másikkal közel egyidőben szerkesztett rajzának 
(„C", fol. 12.) különlegessége, hogy számos német nyelvű magyarázó megjegyzést ve
zettek rá. Minthogy ez csupán a belső vár megerősítésnek módját tartalmazza, Pataki 
részlettervként aposztrofálta.183 A feliratokból azonban úgy tünik számomra, mintha 
Baldigara ezen tervéből eleve elhagyta volna a külső várat. 

A feliratok pontosan mutatják, milyen szempontokat vett figyelembe terveinek elké
szítésekor, továbbá sokhelyütt rögzítik az elvégzendő feladatokat. Egyértelműen látszik, 
hogy terep és erődítmény szoros összefüggésében gondolkodott, pontosan látta, hogy az 
egyes védművek honnan támadhatóak. A három nyugati bástya ezen a terven is teljes 
terjedelmében a völgyben fekszik a köztük levő két kurtinával együtt. E megoldás nyil
ván figyelembe vette a hegyre felfutó bástyák építésének nehézségeit, s azt, hogy ki van
nak téve a keleti magaslatokon felállítható ágyúk tüzének. Ugyanez állt egyébként a dél
keleti bástyára is. Az északkeleti bástyát, mivel az részben a külső és a belső vár közti 
mélyedésben áll, illetve kinyúlik a völgy fölé, a szokásosnál jóval magasabbra szándéko
zott építeni, hogy uralja a terepet. A belső vár meglévő falait erősnek ítélte, csak földtöl
tést szándékozott mögéjük emelni, ahol nem a hegyoldalra támaszkodtak. 

1 ' Pataki 1936. 7. sz. képe ennek vonalrajza. Ezt újból kiadtam: Domokos 1997b. 192. o.; bizonyosan azon a 
rajzon alapul, amelyet Kozák Károly is közölt a bécsi Nationalbibliothek 8609. sz. kódexéből. Kozák 1968. 35. sz. 
kép. Ezen a rajzon a két keleti bástya szabályosabb formát kapott, továbbá a belső vár északkeleti bátyájának és a 
külső vár északi falából képezett félbástya északi füle már nem esett egybe. 

Mellékszárny akkor keletkezett, amikor egy adott bástya homlokvonalának meghosszabbítása nem ponto
san a kurtina és a szomszédos bástya szárnyának csatlakozási pontjára mutatott, hanem attól arrébb, a kurtinát 
metszette. Kialakulása Zastrow szerint abból ered, hogy az olasz rendszerben a bástyaszárnyak a kurtinára merőle
gesen álltak, s emiatt az árkot pásztázó ágyúknak a szárny mellvédjére nem merőlegesen, hanem ferde szögben 
kellett lőniük, amelynek szögét viszont az őket fedező bástyáiul korlátozta. Ezért gondoltak arra, hogyha a bástyák 
homlokvonalát hátrébb húzzák, akkor a mellékszárnyon álló gyalogság lőfegyvereinek szintén ferde szögben le
adott tüze kiegészíti a szárny lövegeinek hatósávját. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a mellvéd mögött 
lapuló katonák mindig a mellvédre merőleges szögben lőttek, majd gyorsan visszabújtak a fedezék mögé. Az 
újolasz rendszerben ennek a megoldásnak már nincs nyoma, helyette a szárnyak méretét növelték, és az elővédmü
veket alkalmazták. Zastrow 1835. 44-46. o. 

183 Ezt a tervet Pataki is kiadta. Pataki 1931. 128-129. o. között. A kép mellett közli a feliratok fordítását is, 
amely azonban hiányos, s ami sokkal nagyobb probléma, hibás is. 
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A külső vár falát, a Szentély- és a Zárkándy-bástyát feliratuk szerint el kellett volna 
bontani, a belső vár területén levő jegyzet pedig azt mondja, hogy azt a területet át kelle
ne engedni az ellenség ágyúinak. A külső vár árka az ellenség rejtett állásául szolgálhat
na. Mindebből úgy vélem, hogy Baldigara itt valóban nem tervezte a külső várnak az 
erődítménybe integrálását. Lehet, hogy a belső vár két keleti bástyájának tűzerejében bí
zott, amelyek a külső vár helyén levő egész területet végigpásztázhatták, továbbá abban, 
hogy a belső vár elég messze van a magaslatoktól, s az ellenség esetleg közelebb és lej
jebb hozza ágyúit, a keleti bástyák uralta területre. 

Baldigara egri terveiben a belső vár ötszögű, nagyméretű bástyákkal történő megerő-
dítését már a korszerű elképzelések közé kell sorolnunk. Ugyanakkor ezek ötvöződtek a 
kényszer szülte megoldásokkal, mint a korábbi falak nyomvonalának megtartása, vagy a 
külső és belső vár csatlakozásának kialakítása, amely azonban a maga módján elmésnek 
és hatékonynak mondható, különösen, mivel igyekezett figyelembe venni a terepadottsá
gokat is. 

Korábban már említett, 1578 decemberében a Haditanács számára készített hosszú, 
huszonöt pontot tartalmazó jelentésében Baldigara alapvetően az egri építkezés technikai 
vonatkozásaival foglakozott, miközben számos, a tervezéskor irányelvként követett tézist 
is megfogalmazott. A benne foglaltak arra mutatnak, hogy a korábban elfogadott tervben 
csupán a legfontosabb alapvonásokat tisztázták, s így számos, külön-külön is lényeges 
részletet utóbb kellett kidolgozni, jobb esetben finomítani. Az irat értékét növeli, hogy a 
hozzá mellékelt rajzok egyike is túlélte az évszázadokat, bepillantást engedve a 
Baldigara elképzeléseinek részleteibe.184 

A jelentés huszonöt pontjából tizennégy foglalkozik konkrétan az egri vár építészeté
vel (5-6., 8-19.).185 Az első pontokban Baldigara a város felé eső három bástya szárnyai
nak méreteit, valamint falainak, támasztóbordáinak (contraforti) vastagságát adta meg, 
külön meghatározva azt az alapoknál és bizonyos magasságban is. A vár köré szárazárkot 
tervezett, hiszen a hegyi terepen vizesárkot nehéz lett volna építeni. Annak közepén hú
zódna egy keskenyebb vakárok, melynek aljába sakktáblaszerűen mélyedéseket vágná
nak. Az árok belső védelmét a contrascarpába süllyesztett árokoldalvédekkel kívánta ja
vítani. A bástyákkal kapcsolatos további javaslatai a külső vár már épülő (vagy meg
épült) keleti bástyáira vonatkoznak. Külön foglakozott a bástyafülek, a kazamaták, a lő
rések elrendezésével. Először is javasolta, hogy az addig lejtős tetővel tervezett bástya
füleket a bástyák járószintjéig emeljék fel, mert annak védelmében lehetővé válik egy 
felső ütegállás kialakítása, amely szintén képes az árkot és a szomszédos bástya homlok
vonalát pásztázni. A szárnyak lőréseinél pontosan meghatározta, hogy melyikből mekko
ra területet kell majd tűz alatt tartani. Ehhez fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a bás
tyák ne legyenek túl hegyesek, mert ez a forma biztosítja a megfelelő pásztázhatóságot, s 
hogy a bástyafüleknek kifelé keskenyedő formájúaknak kell lenniük, mert így a szárnylö
vegek nagyobb kilövési szöget kapnak. Hosszan értekezett a szárnyak lehetséges elren
dezéséről. Nyitott lövegállásokat tervezett, olyanformán, hogy az alsó állás mellvédéinek 
a felsőt is takarniuk kellett. Itt is fontosnak tartotta a fúl előbb említett formára alakítását, 

ÖStA KA HKR Akt. 1578 Dezember No. 108. Exp. fol. l-l 1. A rajzot kiadta: Pataki 1934. 8. kép. 
A legfontosabb pontokat 1. a Forrásközlés V-ben. 

- 7 9 9 -



mert ez megengedte, hogy a lövegállásokat jobban hátravonják. Elképzelhetőnek tartotta 
továbbá, hogy a bástya méretének növelése nélkül egymás fölött két, vagy akár három 
lövegállást létesítsenek. Felbukkan elképzelései közt az un. fausse braie (vagy ahogy a 
forrásban szerepel, „fosa brea"), a falak tövében körbehúzódó lövészállás is, amely az 
alacsony árokvédelmre, és a falak tövének az ágyúzástól való fedezésére szolgált. A ka
zamaták megközelítésére és egymás közti összeköttetésére a bástyafalba belső folyosókat 
tervezett, mondván, hogy így könnyebb az átcsoportosítás, és az ellenség sem tudja a vé
dők mozgását figyelni. 

A felsorolt elképzelések, a jelentésben szereplő indoklások tükrében, a legteljesebb 
tudatosságot mutatják, azt, hogy Baldigara alaposan és összefüggéseiben gondolta végig 
terveit. Ugyanakkor keveredni látszanak a régebbi és az újabb eljárások. A bástyák ki
alakításában már a szárny és a szomszédos bástya homlokvonalának viszonya került elő
térbe, és nagy figyelmet szentelt a bástya formájának. Előrelépésnek kell értékelni a 
többszintes kazamaták alkalmazását is. Másrészt viszont Baldigara azt írja, hogy a bás
tyák homlokvonalát a szárnyakról (Streichwehr) és a kurtináról is pásztázni kell, ami arra 
utal, hogy itt is az 1572. évi terveknél már jelzett mellékszárnyról van szó, ami tipikus 
óolasz megoldás.186 

3.2.1.2 Kalló 

Minden valószínűség szerint Baldigara nevéhez fűződik a kallói vár 1573-ban kelet
kezett, bőséges magyarázattal ellátott tervrajza (4. sz. rajz.). Noha feltűnő, hogy erről a 
tényről Baldigarával kapcsolatban minden más forrás hallgat, a mondott olasz nyelvű 
tervezet kézírása határozott azonosságot mutat Baldigara 1572 novemberében és 1573 
júniusában íródott, szintén olasz nyelvű, szignált jelentéseinek kézírásával.187 

A külső bizonyíték mellett az irat tartalma is alátámasztani látszik e vélekedést. Több 
azonosság figyelhető meg e terv és az imént elemzett, 1578-ban keletkezett egri jelentés 
elképzelései közt. Ilyennek tűnik a fausse braie, a sakktáblaszerűen lyukakkal tűzdelt 
vakárok és az árokban elhelyezett lövészállások alkalmazása. Úgy tűnik, hogy itt kezdte 
kidolgozni a később Egerben is használt megoldásokat. Viszont az 1572. évi egri terve
ken bukkan fel először az a megoldás, hogy a külső vár falát a belső vár arra néző bás
tyáinak kifelé eső homlokvonalaiból indítja. 

A kallói tervek egyik legérdekesebb vonása a négybástyás alaprajzi elrendezés, ame
lyet többnyire azért nem tartottak előnyösnek, mert a tervezési sajátságokból adódóan túl 
hegyes bástyák keletkeztek. Ezek jobban előrenyúltak az előterep felé, s ezáltal még in
kább ki voltak téve az ostromlók ágyútüzének. Nem tudom elképzelni, hogy az egri belső 
vár korszerű terve után miért fordult e kissé elavult elképzeléshez. 

ISĎL. a 182. jegyzetet. 
187 ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. fol. 5-6., uo. 1573 Juny No. 20. Exp. fol. 3., ill. 

U0.1573 October No. 43. Exp. fol. 7-8. A magyarázat szövegét 1. a Forrásközlés IV-ben. Maggiorotti szerint 
Baldigara 1580-ban dolgozott Kallón. Maggiorotti 1936. 386. o. 
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Feltehetően az erődítmény és a bástyák kis méretének tulajdonítható, hogy Baldigara 
nem hátravont szárnyat alkalmazott, hanem a bástyaszárny kurtina felé eső darabját 
süllyesztette le a bástyaszint alá, s az eredeti magasságban megmaradt rész lett a tulaj
donképpeni bástyafül. A nyitott, ún. félkazamatákban csupán egy-egy lövegnek jutott 
hely, ami bizonyára kevésnek tűnt Baldigara számára, ezért felettük és mellettük a bás
tyafülek tetején, valamint felettük és mögöttük a bástyák torkában alakított ki két-két to
vábbi lövegállást. Ezzel biztosította a többszintes árokpásztázás lehetőségét és az ehhez 
szükséges tűzerőt. A kazamatákhoz vezető folyosók közvetlenül a várudvarról nyílnak, 
ami nagyon megkönnyítette a lövegek mozgatását. 
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Az árok közepére Baldigara egy vízzel borított vakárkot tervezett, az alján sakktábla
szerű mélyedésekkel, hogy az átkelő támadók belemerüljenek, és lőfegyvereik használ
hatatlanná váljanak. Az árok belső oldalát magasabbra emelte, hogy a palánképítésü vár
falak tövét a víztől óvja, s hogy a szétlőtt fal réséből kidőlt földet el lehessen takarítani. 
A megemelt részt a vakárok felől lőrésekkel ellátott karósorral támasztotta meg, majd 
amögött valamivel magasabban egy másik hasonló védművet épített, amelyek így együtt 
fausse braie-ként szolgáltak. Az árok belsejének védelmét tovább fokozták a 
contrascarpához támaszkodó árokoldalvédek. Az árok külső oldalán fedett út húzódott, 
lövészpaddal és a kurtinák előtt egy-egy kis fegyvertérrel, hogy az abban elhelyezett 
gyalogság lőfegyverei megvédjék a contrascarpát. A külső várat csupán egyszerű palánk 
övezte. 

Összességében Baldigara kallói terve - ha valóban az övé - visszalépést jelent a ko
rábbiakhoz képest, és alapvetően az óolasz rendszer jegyeit hordozza. 

3.2.1.3 Érsekújvár 

Arra vonatkozólag, hogy Érsekújvár erődítményét Baldigara tervei alapján építették 
volna, valójában egyelőre nem rendelkezünk közvetlen bizonyítékkal. Jószerével csak 
Pataki és Maggiorotti közlése ezen állítás alapja.188 Ugyanakkor az 1583-ból fennmaradt 
jelentések és rajzok arra mutatnak, hogy Baldigara töviről hegyire ismerte az erődít
ményt, s bizonyos utalásaiból valóban arra lehet következtetni, hogy ténylegesen részt 
vett a tervezésben. 

Ez az 1583. szeptember 28-án kelt feljegyzés a korábban már említett Megliorini 
ottjárta után készült. Szeptember 16-án ugyanis kézhez kapta Ernő főherceg felszólítását, 
hogy számoljon be az érsekújvári építkezések állásáról. Ehhez mellékelték számára 
Megliorininek az erődítmény védműveinek átalakítására tett javaslatait.189 Ernő főher
cegnek címzett válaszában Baldigara alaposan és érvekkel alátámasztva vitatta Meglio
rini elképzeléseit, amelyeket „fantáziának" titulált. Nehéz eldönteni, hogy a szót egysze
rűen az „elképzelés" szinonimájaként, vagy pejoratív értelemben használta.190 Mindene
setre elképzelhető, mit érezhetett Baldigara, amikor egy kívülálló véleményezte a mun
káját. Emellett azonban keményen védte saját álláspontját. Jellemző például az a meg
jegyzése, hogy Megliorininek semmiféle alapja nincs Érsekújvár fekvését kritizálni, hi
szen még sosem járt a végeken. Tulajdonképpen ezzel az egész irat hangnemét is meg
adta. 

Baldigara először is kiállt a hatbástyás alaprajz mellett, amely szerinte elegendő he
lyet biztosított a védelemhez szükséges őrséglétszámhoz. Megliorini viszont még na
gyobb létszámú őrségnek akart szállást biztosítani, ezért a kurtinák meghosszabbításával 
növelni akarta az erősség méreteit. Baldigara ezért pontosan megadta a méreteket, és 
hozzátette, hogy azokat a terepadottságok, valamint az építkezéshez szükséges anyagok, 

188 Pataki 1931. 125. o., Maggiorotti 1936. 108., 316-318. o. 
189 ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 1-9. (német), 20-22. (olasz), szept. 28. Mellékelve 

három darab rajz. A szept. 16-i időpontot Baldigara említi feljegyzése elején. L. a Forrásközlés Vl-ot. 
Mind az olasz, mind a német szövegben ez a kifejezés szerepel. Uo. fol. 1., 20. 
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elsősorban a töltésekhez szükséges föld hiánya miatt nem lehet megváltoztatni. Ugya
nakkor azonban elviekben egyetértett a kurtinák meghosszabbításával. Megliorini a bás
tyaszárnyak kiépítettségét elégtelennek találta. Baldigara erre azt válaszolta, hogy azért 
készültek a szárnyak egyelőre csupán földből, mert a kőépítés nagyon lassú, s így az erő
dítmény jóval később került volna védhető állapotba. Megpróbálta továbbá megértetni 
Megliorini vei, hogy a szárnyakat legjobban a contrascarpa védmü veinek (fedett út, vár
sík) kiépítésével lehet megvédeni. Megliorininek a contrascarpával kapcsolatos elképze
léséről pedig kereken kimondta, hogy azokat nem érti, és nem is akarta megcsinálni. 
Megliorini hiányolta továbbá a kőfalazást, mondván, hogy a rendelkezésre álló föld nem 
felel meg a töltésekhez. Baldigara általános érvénnyel állapította meg, hogy akármilyen 
is a föld, az alapozást és egy bizonyos magasságig a falat mindenképpen kőből kell elké
szíteni, ám mire annak nekifognak, addigra a földtöltéseknek védhető állapotba kell ke
rülniük. Mindehhez ismételten pontos méreteket adott, továbbá a Haditanács megbízottai 
kérésére a költségeket is megbecsülte. 

Az iratok mellett három terv is fennmaradt. Az egyik alaprajzra 1580. június 12-én azt 
vezették rá, hogy az uralkodó és Ernő főherceg ezen terv mellett döntöttek, midőn Érse
kújvár új erődjének terveiről határoztak. Ennél azonban semmi nem utal arra, hogy 
Baldigarától származna. A másik, részletes felirattal ellátott alaprajz, ismét a kézírás 
alapján azonosítva, minden bizonnyal Baldigaráé. Ez nem csak az új, hanem a régi erő
dítményt is ábrázolja, a közvetlen földrajzi környezettel együtt (7. sz. rajz). A harmadik 
rajz ez utóbbihoz tartozik, a falak keresztmetszetét mutatja, vársíkkal, fedett úttal, fausse 
braie-val és cavalier-vel. Ez utóbbiak a Baldigara-féle alaprajzon is szerepelnek, a ké
sőbbi ábrázolások szerint azonban nem épültek meg. 

A jelentésben a Megliorini véleményére adott válaszok mellett több általános érvé
nyű, Baldigarának az erődépítészettel kapcsolatos nézeteit tartalmazó megállapítás sze
repel. Ezek is azt igazolják, hogy tökéletesen tisztában volt a magyarországi lehetősé
gekkel, így többek között azért is ellenezte az erőd méreteinek megnövelését, mert az 
építkezés négy esztendeje alatt még az eredeti tervet sem tudták befejezni, nem hogy egy 
nagyobb művet. A kőépítés előnyeit pontosan látta, de azt is, hogy annak költségei ha
talmasak, s emiatt takarékoskodni akart, hogy ahol szükséges, ott valóban kőfalakat le
hessen emelni. Tudatában volt annak, milyen nehéz dolog a munkálatokhoz szükséges 
pénzt megszerezni, hogy abból mi mindenre kell költeni, s végül, hogy mindez mennyire 
lassítja az építkezést. 

A jelentés képet ad arról is, miképpen zajlottak a tervezési műveletek, a szakmai 
megbeszélések. Baldigara ugyanis már feljegyzése elején arra kérte Ernő főherceget, uta
sítsa Megliorinit, hogy ne csak szóban adja elő, hanem térbeli modellen is mutassa be el
képzeléseit, hogy a főherceg és a Haditanács urai kellő ismeretek birtokában dönthesse
nek, mert nem engedhetik meg maguknak az esetleges rossz döntésből származó anyagi 
veszteséget. Ez persze megint rávilágít arra, hogy Baldigara mennyire jól ismerte a had
ügyigazgatás működését. 

Baldigara érsekújvári terve nemcsak az ő életének, de a XVI. századi magyarországi 
olasz rendszerű várépítészetnek is a csúcspontját jelentette. Már Egerben is próbálkozott 
a szabályos forma kialakításával, de ott a meglevő várfalak és a terep megkötötte a kezét. 
Kalló esetében egy kevésbé korszerű terv keretében megvalósult a szabályos négyszögű 
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alaprajz. Az igazi lehetőséget azonban a teljesen újonnan építendő érsekújvári erődít
mény kínálta, Baldigara élt ezzel, és a kor színvonalán álló, szabályos hatszögü erődít
ményt alkotott. Nyilvánvaló, hogy hatottak rá az új elképzelések, melyekről korábban ír
tam, továbbá a konkrét példák, elsősorban a minden bizonnyal szintén akkoriban terve
zett és épített Palmanova, esetleg a korábban elkészült Torino. Ugyanakkor Érsekújvár 
bástyái sem elég nagyok, s itt is előkerült a mellékszárny. 

3.2.2 A hídépítő 

A XVI. századi várépítő mestereknek a haditechnikával összefüggő egyéb szakterü
letekhez is érteniük kellett.191 Ez Baldigaránál is megfigyelhető, hisz neve számos alka
lommal szerepelt hidakkal kapcsolatban. A hidak akkoriban elsődlegesen katonai objek
tumok voltak.192 

Először 1570-ben Andrea Salvagnóval193 együtt készített tervet egy Tokajnál a Tiszán 
átívelő hídról, miként azt egy 1578-ban keletkezett leveléből megtudhatjuk.194 Egy esz
tendővel később Prágában személyesen mutatta be az uralkodónak a korábban elkészített 
terveket.195 A hidat el is kezdték építeni, s az ügyet támogatta az uralkodó, a szepesi ka
mara és Rueber felső-magyarországi főkapitány is, de a tokaji várnagy az odaszállított 
faanyagot a saját céljaira használta fel.196 1574-ben ismét a tokaji híddal kapcsolatban 
merült fel a neve, s kiderül, hogy a híd még mindig csak tervekben létezett.197 Végül 
1578 júniusa elején újból megbízást kapott, hogy vizsgálja meg a Tisza-híd 1570-71-ben 
már egyszer elhatározott megépítésének lehetőségeit. Baldigara állandó hidat akart verni 
a meglévő hajóhíd helyén.198 A munkálatok feltételeit kedvezőnek ítélte, mondván, hogy 
alacsony vízállásnál (2 Klaffter ~ 3,8 m) az ott még keskeny folyó (80 Klaffter ~ 150 m) 
nem jelenthet akadályt, s külön kiemelte, hogy a folyófenék is megfelelő. Hivatkozott ar-

iy i L. erre Hale 1977. 
192 L. pl. Dilich átfogó művét, amely behatóan foglalkozik e kérdéssel. Dilich, Wilhelm: Krieges=Schule. 

Franckfurt am Mayn, 1689. (Facsimile Ausgabe ohne Kürzungen in 2 Banden 1. Auflage, Magstadt, 1967.) 
193 1569-ben ő a felső-magyarországi hajóhídmester, s 50 új hajót készített, elképzelhető, hogy a tokaji hajó

hídhoz. Pálffy 1995. 208. o. Salvagno Giulio Baldigarával is együtt dolgozott. L. a 402. jegyzetet. 
194 ÖStA KA HKR Akt. 1578 July No. 154. Exp. fol. 2. 
1 „Jm 70isten Jar hab Er vnd Weylanndt Andre Saluagno ain Modell gemacht, Wie dise Prugg Zuegericht 

vnd gemacht werden sollen, Wölches Er Zu Praga Jm 7listen Jar hernacher der Khayselichen Majestät selbst 
Zuegstelt, ... ." ÖStA KA HKR Akt. 1578 July No. 154. Exp. fol. 2. s adatunk van rá, hogy erre az útra költségté
rítést kapott. Boeheim 1888. 146 p. CXLVI. No. 5241. Hofzahlamts-Rechnung 1571, Fol. 200v. 1571. máj. 18. 
Feltehetően ehhez kapcsolódik a néhány nappal korábbra datált, azonos tartalmú, de az úticélt nem jelölő bejegy
zés is. Uo. No. 5240. Hofzahlamts-Rechnung 1571, fol. 159. 1571. máj. 7. Pataki szerint ekkor az egri vár terveit 
mutatta be. Pataki 1931. 126. o. Elképzelhető, hogy mindkét tervet előadta. 

„... ist dasselb so wol vom herrn Rueber vnd der Zipserisch Camer, als von Jrer Majestät approbir worden, 
Wie dan Jr Majestät der Camer, das man gemelte Prugg Zuerichten solle, auferlegt, vnd etliche Paumb daZue 
Zuegefuert, hernacher aber dieselben von dem hofrichtern Zu Jren aignen sachen gebraucht, vnd dardurch das 
angefangene werch nüe ins werch gebracht worden." ÖStA KA HKR Akt. 1578 July No. 154. Exp. fol. 2. 

197 ÖStA FHKA Prot. Bd. 311. Reg. fol. 318.1574. aug. 11. 
198 Ezt megerősíti, hogy egy 1571. aug. 16-án kelt királyi rendelet szerint Tokajnál állandó hidat kell verni a 

Tiszán. Kapossy 1956. 195. o. Ezt egy 1574. aug 13-án kelt rendelet, hivatkozva a víz mélysége okozta nehézsé
gekre és költségekre, Baldigara véleménye ellenére, megváltoztatta, s hajóhíd építését parancsolta meg. Uo. 318. o. 
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ra, hogy Szolnoknál a törökök szélesebb medret is át tudtak hidalni. A hídnak a tokaji 
erődítményhez közelebb eső oldalán felhúzható csapóhíd-szakaszt képzelt el, amelyet há
rom bástya és két kurtina ágyúi fedeztek volna.199 

Másik jelentős feladatát e téren a Tábornál és Wolfsbrucknál építendő hidak jelentet
ték. Először 1577 november közepén kellett megszemlélnie a Dunát, s ez ügyben terve
ket készítenie.200 Lehet, hogy ezzel függött össze az a felkérés, midőn 1577 decemberé
ben Feraboschóval és Poppendorffal tanácsadóként szerepelt az egyik Bécs melletti Du
na-szigettel, feltehetően annak megerősítésével kapcsolatban.201 

1579 április közepén itáliai útjáról visszatérve épp Bécsben tartózkodott, amikor régi 
„munkatársa", Franz von Poppendorf, aki akkor már a gráci Haditanács elnöke volt, fel
kérte az eredetileg kirendelt, de távol levő Feraboscho helyett, hogy vegyen részt a 
nußdorfi gát, valamint a wolfsbrucki és tábori hidak építkezéséhez kapcsolódó terep
szemlén.202 1580 márciusában a Haditanács Baldigara újabb hídterveit küldte meg az 
uralkodónak, feltehetően akkor is a Tábornál és Wolfsbrucknál építendő hidakról volt 

3.2.3 Polgári feladatok 

Viszonylag ritkán, de előfordult, hogy a katonai feladatokkal „agyonterhelt" 
Baldigara a polgári építészetben is jeleskedett. 1572 novemberében egy Felnémetiben 
építendő malomról tett jelentést, decemberben pedig Szatmárban akart egyet építeni.204 

1573 július végén egy fürészmalom építésével kapcsolatban hallunk róla.2051583 márciu
sában egy másik itáliai, Giulio Ferrari bányavidéki főépítőmester által Bakabányán épí
tendő templomról mondott véleményt.206 

3.3 A szakértő 

Bizonyos értelemben tervezői munkájához kapcsolható szakértői működése is. 
Baldigara már tevékenységének ma ismert kezdeti időpontjától ellátott ilyen feladatokat. 
Ide sorolhatók a szemleutak és a szervezési feladatok is, amelyek révén számos, a hadve
zetés és hadügyigazgatás területén működő személlyel került kapcsolatba. 

„Sein des Baldigara mainung ist, das man gedachte Prugg mit khlainen vncossten, doch auf vili Jar 
werhafft Zuerichten müge, mit ainem aufZug Pruggl, dermassen nachenst Zu der vessten, das man dieselb von 3 
pasteien vnnd 2 Cortinen versichern müge. Die Tieffe des Wassers, da die Schöff Prugg ist, wan es khlain, ist es 
nit mehr als 2 khlafftern, die Praitter helt 80 khlaffter, vnd hat ain gutten grund, haben die Thürckhen bey 
Solnockh ain Prugg Zuerichten lassen khünnen, da die Teissa grösser, wirdt bey Tokhay, da das wasser vill 
khleiner, vill Pesser aine Zuegericht khünnen werden." ÖStA KA HKR Akt. 1578 July No. 154. Exp. fol. 2. 

200 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 195. 1577. nov. 18. 
201 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 201. 1577. dec. 15. A Mémoires, 28/1334. szerzője szerint a meg

jelölt hely a mai Franz Josef Kai környékén lehetett. 
202 ÖStA KA HKR Akt. 1579 April No. 1. Exp. fol. 1. 
203 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 3. 1580. márc. 9. L. a 200. jegyzetet. 
204 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 147. 1572. nov. 30., uo. fol. 149. dec. 9. 
205 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 157. Reg. fol. 231. 1573. júl. 28. 
206 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 214. 1583. marc. 8. 
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3.3.1 Szemleutak 

Lehet, hogy Baldigara korán megszerzett jó szakmai hírnevének kell tulajdonítani, 
hogy már szakmai működésének kezdetén szakértői feladatokkal bízták meg. Már egri 
építőmesteri kinevezésében is szerepelt ez a feladatkör.207 Első ilyen szemleútja Eger kö
rül fekvő három fontos erősségbe vezetett: az egri váron kívül Kassa, Tokaj és Szendrő 
állapotát vizsgálta meg. Mindez természetesen a téli, építkezésre kevéssé alkalmas idő
szakban történt, s erről 1569. február 6-án tett jelentést,208 amiért is, mint utóbb kiderül, 
Bécsbe utazott.209 Feltehetően elégedettek lehettek munkájával, mert az uralkodó felső
magyarországi építőmesternek („Vnnserem Pawmaister in Obern Craiß Hungern") ne
vezte ki.210 Érdekes módon Baldigara ezen a címen csak ezen egy alkalommal szerepelt. 

Felső-magyarországi tevékenységében kiemelt helyet kapott Szatmár vára, amelyet 
Cesaro Baldigara tervezett, és amelynek építésében részt vett testvére, Giulio.211 Elkép
zelhetőnek tartom, hogy szakértelme mellett e kapcsolatok is közrejátszottak abban, hogy 
többször is odahívták segíteni. Először 1572 decemberében járt ott, miután Christoph 
von Teuffenbach szatmári kapitány212 kérte, hogy rendeljék Baldigarát az ottani építkezés 
segítségére,213 tudomást szerezve arról, hogy felsőbb utasításra az ősz folyamán Felső-
Magyarországon járt.214 Hogy valóban szükség volt segítségére, arra következtetni lehet 
abból, hogy 1573 júliusában a Haditanács felszólítására ismét Szatmárra utazott tanácsot 
adni, „... miként lehetne újból segíteni a beomlott szatmári kurtinán."215 Alig ért oda, már 
megkapta az újabb feladatot. 1573 július közepén a Haditanács megparancsolta 
Ruebernek, hogy más hozzáértőkkel együtt (neben anndern Paw verstendigen) 
Baldigarát is küldje Ónod megerősítéséhez, nyilvánvalóan ismét tanácsadói feladattal.216 

L. a 96. jegyzetet. 
208 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 8. 1569. febr. 6. 
209 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 10. 1569. febr. 14., uo. Bd. 150. Reg. fol. 25. 1569. marc. 5. 

„Octauiano Boldagara 50 gulden Reinisch Monatlicher besoldung Zuraichen. Wasmassen wir anJezo, 
vnnsern getrewen lieben Octauum Boldagara von newen Zu Vnnserem Pawmaister in Obern Craiß Hungern mit 
Monatlichen fünfzig gulden Reinisch besoldung an vnnd aufgenumen haben. ... An Peter Gannser." ÖStA FHKA 
Gedenkbücher, Ungarische Reihe, Bd. 396. (1569-1570) fol. 80. 1569. ápr. 26. 

A rokoni viszonyokra 1. alább az „Ottavio Baldigara családja" c. fejezetet. 
Christoph von Teuffenbach zu Mairhofen 1570-79 között szatmári és tiszántúli főkapitány, 1568-70-ben és 

1574-75-ben ideiglenesen megbízott felső-magyarországi kerületi és végvidéki főkapitány, a távol levő Hans 
Rueber helyett, 1592-98 között tényleges főkapitány. Pálffy 1997. 272-273. o. 

213 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 150. 1572. dec. 9. Mint már korábban említettem, Baldigara elő
zőleg Szatmáron dolgozó testvére, Giulio, 1571. máj.-ban kilépett a szolgálatból. L. a 403. és 404. jegyzetet. 

214 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 124. 1572. okt. 14., uo. fol. 139. nov. 6., uo. fol. 144. nov. 18. A 
felső-magyarországi utazást megtörténtét igazolja az arról készített jelentés Bécsbe küldése: Uo. fol. 145. nov. 22. 

215 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 157. Reg. fol. 354. 1573. jún. 15. „An Octauian Baldigara, das Er soll Helffen 
beratschlagen, wie der eingefallnen Cortina Zu Sackhmar widerumb möcht geholffen werden." ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 157. Reg. fol. 36. 1573. júl. 13. Minderről Maggiorotti azt írja, hogy Baldigara ellenőrizte és felavatta az 
építményt. Maggiorotti 1936. 364. o. 

216 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 157. Reg. fol. 331. 1573. júl. 28. Az ónodi tervekre 1.: Kungliga Krigsarkivet, 
Stockholm, Handritade Kartverk No. 23. 31. sz. Kiadva: Ballá 1996. 93. o. A dolog érdekessége, hogy Ónodot 
Christoph Ungnad vette bérbe 30000 forintért, 8 évre. ÖStA FHKA HKA HFU RN. 24. 1572. Konv. Juli. fol. SS-
SS. 1572. júl. 26. Copia Transactionis Svper Arce Onod Magnifico Christophoro Vngnad data. 
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Ezt követően csaknem tíz évi kihagyás után, 1581 júliusában fordult meg Szatmáron,217 

majd pedig valamikor 1582-83 telén. Az ott folyó munkálatok hiányosságairól 1583 már
ciusában tett jelentést.218 Ennek az lehet a magyarázata, hogy az elkészült erődítményen 
csak kisebb karbantartási munkákat végeztek, amelyhez szükségtelen volt komolyabb 
szakértő jelenléte. 

Területi szempontból illetékességi körén messze kívül esett Kanizsa, ahová 1569 áp
rilisában ugyan egyszer már kinevezték a vár építőmesterének hivatalába,219 de az állását 
minden valószínűség szerint soha nem foglalta el, mivel újból Felső-Magyarországra 
rendelték.220 Ennek ellenére ismernie kellett az ott folyó munkákat, mert 1577 áprilisának 
végén a Haditanács, Pietro Feraboschóval együtt, az építkezések megszemlélésére ren
delte ki.221 1580 januárjában újból napirendre került egy kanizsai küldetés,222 de nem 
tudjuk, hogy elment-e. Nyilván a két erődítmény közelsége folytán márciusban már a 
Petauban (ma: Ptuj, Szlovénia) folyó építkezésekkel kapcsolatban merült fel neve.223 A 
kanizsai építkezésekkel kapcsolatban ezután már csak az 1583-ban keletkezett, fennma
radt feljegyzését ismerjük. Ennek fontosságát bizonyítja, hogy „gyorsan továbbítandó" 
megjegyzéssel küldték el.224 A forrásokban szereplő időpontok alapján valamikor április 
eleje és június vége között járhatott Kanizsán. 

Az a körülmény, hogy 1580-tól Eger helyett Érsekújvár lett Baldigara elsődleges 
„munkahelye", változást hozott a szakmailag felügyelt területben is. 1583 elején ugyanis 
már a bányavidéki főkapitányság várainak megszemlélésére rendelték ki.225 Ottjártáról ő 
maga számolt be egy 1584-ből fennmaradt jelentésében.226 Az út előtt kérvényezte, hogy 

217 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 272. 1581. júl. 8., uo. Bd. 170. Reg. fol. 48. 1581. júl. 8. 
218 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 220. 1583. márc. 15. 

L. a 94. jegyzetet. 
220 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 150. Reg. fol. 54. 1569. ápr. 23. 
221 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 146. 1577. ápr. 27. Elképzelhető, hogy küldetésük összefüggött az 

1576-77. évi, a török elleni háború további stratégiáját meghatározó hadi tanácskozásokkal. Ottjártáról tanúskodik 
az a rövid jelentés, amelyet Feraboscho Kanizsa állapotáról írt a Haditanácsnak, s amelyet Feraboscho mellett 
Baldigara és Nicholo Angielini írtak alá, s amely a Haditanácsnál rávezetett megjegyzés szerint jún. 25. előtt kelet
kezett. Ugyanakkor ez a dátum ellentmond a korábbi események időbeosztásának. Elképzelhető, hogy az iktató
könyvi bejegyzések nem az irat keletkezései, hanem beérkezési dátumát adják meg, ami több napos eltérést jelent
het. L. még Sigismondo di Cavalli velencei követ jelentését Bécsből, 1577. aug. 31-én: „Sono stà espediti di qua 
certi deputati con il Badogara inzegniero per poner immediate manó et continuar continuar [sic!] con diligentia, 
quanto è stà risolto di farsi alla fortezza di Canisia." Kárpáthy 1933. 129. o. 

222 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 171. 1580. jan. 5. Erre az útra az alsó-ausztriai rendektől kértek 50 
tallért a kanizsai építkezésre megszavazott ötvenezer forintból, ám a rendek megtagadták a kérést. NÖLA 
Ständisches Archiv, Ständische Akten, Kasten A. Fach 8. No. 1. fol. 427-429. 

223 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 233. 1580. márc. 15. A petaui építkezésekről hatalmas mennyiségű 
irat maradt fenn a FHKA HKA Hoffinanz Österreich anyagában. 

224 ÖStA KA HKR Akt. 1583 Juli No. 83. Exp. fol. 1-3. 1583. júl. 12. 
225 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 204. 1583. jan. 25., ÖStA FHKA HKA Gedenkbücher, Ungarische 

Reihe, Bd. 402. (1583) fol. 12. 1583. jan. 28., uo. Prot. Bd. 381. Exp. fol. 67. 1583. jan. 29., uo. fol. 146. márc. 7. 
„Was an befesstigung der hungarischen Gränizen gelegen, Mit was grossen vncossten Jungst verschines 

Jars die Kayserliche Majestät furnembe Commissari, mit welchen Jch damals gleichfals gewest, Zu besichtigung 
derselben abgefertigt worden, darüber auch mein guetachten mundtlich, schrifftlich vnd in abriß geben hab, tragen 
Eur Fürstliche durchlaut gnedigistes wissen." ÖStA KA HKR Akt. 1584 Juny No. 117. Exp. fol. 1. Maggiorotti 
szerint ez évben járt Kassán, s idézi Lippomano velencei követ jelentését. Maggiorotti 1936. 344. o. 
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egy festőt (Maler) vihessen majd magával.227 Ezzel kapcsolatban a Haditanács azt írta a 
Kamarának, hogy „nagy szükség van arra, hogy egyet [ti. festőt] magával vigyen, aki a 
tájat le tudja rajzolni". A Kamara meghajolt az érv előtt.228 

Ismét csak szakmai tekintélye mércéjeként kell értékelni, hogy 1583 január végén 
Pietro Feraboschóval és Bernardo Magnóval a kiemelten fontos Bécs megrongálódott 
bástyáinak megszemlélésére küldték ki.229 1584 májusában Korpona építéséről készített 
jelentést,2301585-ben pedig három különböző helyen is megfordult szakértőként: április
ban Boroszló városa kérte látogatását, igaz, nem tudjuk, elment-e;231 június elején pedig a 
tokaji építkezést szemlélte meg szakértőként, David Ungnaddal, a Haditanács elnökével, 
Andreas Kielmannal és Pietro Cataneo építésszel együtt;232 júliusban engedélyt kapott, 
hogy Stellával együtt Grazba utazzon, feltehetően ez is szemleút lehetett.233 

Láttuk tehát, hogy többször küldték ki a felső-magyarországi várak vizsgálatára (fő
ként Szatmárba), s ebből úgy tűnik, hogy alapvetően e terület tartozott szakmai felügye
lete alá, noha felső-magyarországi építőmesterként csupán egy alkalommal említik. Az 
említett helyeken kívül bizonyára másutt is megfordult, amelyekről nem szólnak a fenn
maradt források. Láthatóan élete jelentős részét úton töltötte. E küldetések gyakorisága 
azonban egyben szakmai tekintélyének is egyik mércéje lehet, amit megerősít, hogy 
Báthori István éppen őt hívta meg Váradra, vagy hogy Poppendorf is több esetben hozzá 
fordult építési ügyekben. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az ezzel járó fele
lősség sem, hiszen tanácsai és jelentései nyilván hatással voltak az építkezések menetére. 
Baldigara gyakori szemleútjai továbbá azt bizonyítják, hogy a Haditanács vagy nem ren
delkezett elegendő, megfelelő szakértelmű és tekintélyű várépítésszel, vagy kifejezetten 
őt tartották megbízhatónak e fontos feladatkör ellátására. 

3.3.2 Szervezés 

Baldigara - és minden bizonnyal nem csak ő, hanem több más várépítész is - a puszta 
tervezésen túl szélesebb körű irányítói-szervezői tevékenységet is folytatott. Ennek első 
jele, hogy már 1569 márciusában javaslatot készített a Haditanács számára az építési 

E „festő" jelenléte arra utal, hogy a Haditanács szükségesnek látta, hogy pontos információkkal rendelkez
zen a végvidék terepviszonyairól. L. erre - elsősorban a kanizsai végvidék kapcsán - Kelenik 1995. 163. o. skk. De 
már az imént említett útjáról, a bányavidéki főkapitányság várainak megszemléléséről is rajzokat adott a Hadita
nácsnak. L. az előző jegyzetet. 

„Octauio Baldigara, wegen des Vncosstens auf ein Maler Zur Pergstetterischen graniz beraittung. Jn die 
HofCammer, Es ist ein Notturfft, das ainer also mitgenumen werde, Der die Landtschafft künde abreissen. Wer 
yezo vmb die 10 f Zuthuen, wann die sunst nit verhanden künden, die auß dem Paw gelitt genumen werden." 
ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 216. 1583. márc. 14. „Auf Octauy Baldigara SuPlicieren, So mit des 
KriegsRaths aufgeschriben décret von 14 Marty herüber khumbe, Verordnung gellds, damit Er auf die Jhme 
anbeuolchenes Commission, mit ain Maler desto Beßer fortkhumben khüne. Seint Jhme 10 f gen KriegsZalmabt 
angeschafft." ÖStA FHKA Prot. Bd. 381. Exp. fol. 159. 1583. márc. 15. 

229 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 204. 1583. jan. 30. 
230 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 173. 1584. máj. 24. 
231 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 177. Exp. fol. 211. 1585. ápr. 16., uo. Bd. 178. Reg. fol. 194. 1585. ápr. 16. 
232 ÖStA KA AFA 1585/6/2. 
233ÖStA KA HKR Prot. Bd. 177. Exp. fol. 228. 1585. júl. 2., uo. Bd. 178. Reg. fol. 208. 1585. júl. 2. 
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rendtartásról (Bauordnung), amelynek eredetijét Hans Rueber felső-magyarországi főka
pitánynak küldték tovább. Ebben nyilvánvalóan a felső-magyarországi építkezések körüli 
pénzügyi, adminisztrációs és szervezési kérdéseket tárgyalta. A tervezetet a Haditanács a 
Magyar Kamarának is megküldte, ami arra utal, hogy legalábbis foglalkoztak vele.234 

Valószínű, hogy ekkor nem fogadták el, mivel Baldigara két esztendő múltán újból elő
vette a rendtartás ügyét, s azt Poppendorfnak juttatta el. Úgy tűnik, ezúttal sem felsőbb 
utasításra, hanem saját kezdeményezésből foglalkozott a kérdéssel.235 Ez arra utalhat, 
hogy az építkezések körüli problémákra igyekezett érdemi megoldást találni. Tulajdon
képpen hasonló kérdésekkel foglalkozott az 1578 decemberében a Haditanács számára 
készített hosszú jelentésében is.236 

3.3.3 Kortársak és munkatársak 

Baldigara munkája, utazásai során több hivatallal és rendkívül sok különböző rendű 
és rangú emberrel került kapcsolatba. Egyesek a hadügyigazgatásban való részvételük 
folytán, míg mások a konkrét várépítészet kapcsán dolgoztak vele. Többeket név szerint 
is ismerünk. 

A katonai igazgatási szervek közül mindenekelőtt az Udvari Haditanáccsal, a pénz
ügyi hivatalok közül pedig főként az Udvari Kamarával, a Magyar és a Szepesi Kamará
val volt dolga. 

Baldigara, mint a felső-magyarországi területek építkezéseinek egyik fontos szerep
lője, bizonyára szoros kapcsolatban állt a mindenkori felső-magyarországi végvidéki és 
kerületi főkapitánnyal, jóllehet, az erre vonatkozó fennmaradt adatok esetlegesek. Kez
detben Lazarus von Schwendi237 volt az elöljárója (tisztét 1565-68 között töltötte be), aki 
Baldigara kanizsai kinevezésében játszott (egyelőre meghatározhatatlan) szerepet,238 s 
akitől egy alkalommal pénzjutalmat kapott.239 Legtöbbször említett felettese Hans Rueber 
(1568-84), aki, úgy tűnik, adminisztratív szempontból felügyelte munkáját.240 Baldigara 
már 1569-ben elküldte neki építési rendtartás-tervezetét,241 1576-ban viszont komoly el-

„An Rueber per beratschlagung ainer Paw Ordnung in Obern Craiß Hungern, Hat Waldigara gemacht, 
vnnd das original dem Rueber Zuegeschickht worden." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 150. Reg. fol. 36. 1569. 
márc. 23. „An die Hungrisch Camer Zu Cascha per beratschlagung der Paw Ordnung so der Waldigara 
gemacht." Uo. 1569. márc. 24. 

„Franzen von Poppendorff bericht... vber Ains des Baldigara anzaigen Von Ainer Posen Ordnung der ober 
Vngerischen gepeü Sachen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 65. 1571. júl. 25. 

236 ÖStA KA HKR Akt. 1578 Dezember No. 108. Exp. fol. 1 -11. 
A magyarországi hadak főparancsnoka (Obristen Feldhauptmann in Ungarn), 1565-68 között felső

magyarországi végvidéki és kerületi főkapitány. Pálffy 1997. 272. o. Személyére 1. pl.: Janko 1871., Jahns 
1889.535-542.0. 

238 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 31. 1569. ápr. 5., uo. fol. 33. ápr. 9., de már 1567-ben is volt va
lamilyen közös ügyük, ám a forráshely egyelőre értelmezhetetlen, uo. Bd. 148. Reg. fol. 34. 1567. jún. 

239 L. a 271. jegyzetet. 
240 L. pl.: ÖStA KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 97. 1571. okt. 14. Ruebertöl kapott pl. engedélyt, hogy há

zasságkötése miatt szolgálati helyét elhagyhassa. Uo. Bd. 157. Reg. fol. 16. 1573. ápr. 8. 
L. a 234. jegyzetet. 
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lentétbe került vele.242 Rueber tényleges és ideiglenes helyettesei közül Tokajban Jacob 
Raminger, Szatmárban Christoph von Teuffenbach mellett dolgozott, Ferdinand Graf zu 
Nogarol és Hans Bartholomäus Kolonitsch váradi utazásainál működött közre. Christoph 
Ungnaddal nemcsak ilyetén minőségében, hanem mint egri kapitánnyal is kénytelen volt 
együtt dolgozni. Ungnad eleinte Baldigara támogatójaként lépett fel,243 de Baldigara ké
sőbb hosszas viszályba keveredett vele, s rajta keresztül Rueberrel is.244 Tulajdonképpen 
ehhez a katonai vezető körhöz tartozik még David Ungnad, a Haditanács elnöke és 
Niclas Graf zu Salm; valamint Andreas Kielman kanizsai,245 továbbá Friedrich von 
Žerotin és Ferdinand Samaria érsekújvári kapitány is. A Habsburg-ház tagja közül Ernő 
és Károly főherceg támogató hozzáállásáról szólnak a források.246 

A katonai vezetők közül külön figyelmet érdemel Franz von Poppendorf főhadszer-
tárnok, akivel Baldigara a többieknél minden bizonnyal szorosabb munkakapcsolatba ke
rült. Mint azt már korábban láttuk, Poppendorf élénk érdeklődést tanúsított egri tervei 
iránt.247 Ezen kívül Baldigara másodjára neki küldte el építési rendtartás-tervezetét.248 

1577 decemberében együtt szerepeltek tanácsadóként az egyik Bécs melletti Duna
szigettel, feltehetően annak megerősítésével kapcsolatban, 1579 április közepén pedig 
Poppendorf, ekkor már a gráci Haditanács elnökeként, felkérte Baldigarát, hogy vegyen 
részt a nußdorfi gát, valamint a wolfsbrucki és tábori hidak építkezéséhez kapcsolódó te
repszemlén.249 

Az építészek közül kétségkívül Feraboscho volt Baldigara a legjelentősebb kor- és 
munkatársa, aki közvetlen előtte viselte az egri építőmesteri hivatalt.250 Többször vettek 
részt közös szemleutakon, így 1577 áprilisában Kanizsán, 1577 decemberében az egyik 
Bécs melletti Duna-szigetnél, 1583 január végén, Bernardo Magnóval együtt, a megron
gálódott bécsi bástyáknál.251 Bernardo Magnóval, a győri vár egyik jeles építőjével, Ér
sekújvár építkezéseinek kezdetén is együtt dolgozott.252 Rajtuk kívül meg kell még emlí
teni Asuerus Rotenbergert,253 Giulio Ferrarit,254 Ubaldino Megliorinit,255 Pietro 
Cataneót256 és Christoforo Stellát.257 Nem hagyható ki a sorból a hídépítő Andrea 

242 L. a 306-316. jegyzeteket. 
243 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 15. 1571. márc. 8., uo. fol. 164. dec. 3. 

L. a 306-316. jegyzeteket. 
Andreas Kielman von Kielmansegg, kanizsai végvidéki főkapitány 1577-1580 között, előtte 1566-tól, utá

na pedig 1584-ig komáromi főkapitány, 1588-90 között ideiglenesen megbízott felső-magyarországi végvidéki és 
kerületi főkapitány. Pálffy 1997. 273., 279., 284. o. 

246 ÖStA FHKA Prot. Bd. 334. Reg. fol. 95. 1577. ápr. 21., uo. Bd. 339. Exp. fol. 109. 1578. márc. 17. Ernő 
főherceg a magyarországi, Károly főherceg a horvát-szlavón területek hadügyeivel foglalkozott. 

L. az „Az erődítmények tervezője" c. alfejezetben az Egerről szóló részt. 
L. a 235. jegyzetet. 
L. a 201. és 202. jegyzetet. 
L. a 171. jegyzetet. 

251 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 146. 1577. ápr. 27. 
252 ÖStA FHKA Prot. Bd. 356. Exp. fol. 221. 1580. máj. 5. 
253 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 171. 1580. jan. 5. 
254 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 214. 1583. márc. 8. 

Megliorínira 1. az Érsekújvárral foglalkozó részeket. 
256 ÖStA KA AFA 1585/6/2. 
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Salvagno sem, akivel a tokaji híd építésénél találkozott.258 Közvetlen munkatársai közül 
ismerjük még Jacopo Lobrese és Bartolamio di Ponto kőműves mestereket.259 

3.4 Egy várfundáló mester hétköznapjainapjai: pénzügyek, utazások, viták 

Már az eddig elmondottakból is kitűnt, hogy Baldigara élete meglehetősen mozgalmas 
lehetett. Az építkezések irányítása és a gyakori utazások bizonyosan rengeteg problémá
val és elfoglaltsággal jártak. Ám mindezek mellett számos, a mindennapok részét képező, 
apróbb-nagyobb bonyodalom is adódott. Ezek jelentős részét a fizetése körüli örökös hu
zavona tette ki, amely bizonyos vonatkozásokban összekapcsolódott az utazások körül
ményeivel, illetve ide sorolhatók a közte és más személyek közti viszályok is. 

Baldigara, mint „udvari művész" (Hoflcünstler)260 rendszeres havi fizetésben részesült 
az Udvartól, amelyet azonban rendszeresen késve kapott kézhez, többszöri sürgetés után. 
Az összeg nagyságáról kevés konkrét adatunk van. 1564-ben 10 forint havi zsoldot ka
pott, de hogy akkor milyen szolgálatot látott el, nem derül ki.261 1569 márciusában, tehát 
nagyjából egri építőmesteri kinevezése idején, korábbi 49 forintos fizetését „kegyesen" 
(auß gnaden) 50 forintra emelték, amit nem akart elfogadni.262 Talán kevesellte az egy 
forintos fizetésjavítást. Áprilisban azonban, két nappal kinevezése után, ismét 50 forint 
fizetést állapítottak meg neki.263 Ez az összeg, úgy tűnik, a későbbiekben sem változott.264 

Ám az korántsem volt mindegy, hogy zsoldját magyar, avagy rajnai forintban számítot
ták-e ki. Váradi útja idején pedig a körmöcbányai pénztár épp ezen problémázott, s a 
határozat szerint a magyarnál kisebb értékű rajnai forintban számolták ki járandóságát.265 

Baldigara zsoldját a legkülönbözőbb helyekről kapta: 1569-ben Peter Ganser felső
magyarországi hadi fizetőmester (Kriegszahlmeister in Zips),266 1571-ben a Szepesi Ka
mara267 utalta ki. 1581-ben Žerotin érsekújvári kapitány az építési pénzekből fizette ki.268 

1583 novemberében az Udvari Kamara úgy rendelkezett, hogy addigi zsoldját, vagyis 

257 L. a 333-336. jegyzetet. 
L. a 193. jegyzetet. 

259 

L. Baldigara egyezségét Lobresével az egri építkezések irányításáról szóló részben. 
Ezt a kifejezést Podewils használja. Podewils 1992. 156. o. 

261 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 143. Reg. fol. 31. 1564. márc. 27. 
262 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 29. 1569. márc. 28. 
263 L. a 210. jegyzetet. L. még: ÖStA FHKA Prot. Bd. 285. Reg. fol. 149. 1569. ápr. 26. 
264 L. a 265. és a 269. jegyzetet. 

„Einnembers Zur CremniZ, Georgen Eggerß bericht von 25 Marty auf den Fürstlichen Durchlaut an Jhne 
von 5 diz monats erfolgen beuelch, Alleß des Octauy Baldigara Monatliche besoldung den 50 f derselben 
Raichung, Jtem ob es hungerisch oder Reinisch sein sollen, betreffend. Auf die Niderösterreichischen Camer, die 
solle Einnemben Zue Cremniz erJndern, Es seien Reinisch vnnd nicht vngerisch gulden." ÖStA FHKA Prot. Bd. 
387. Exp. fol. 167. 1584. márc. 22. Az magyar vagy rajnai forint ilyen esetekben valóban csak számolási egységet 
jelentett, amelyet azután a vert pénz értékére számoltak át. 

266 L. a 263. jegyzetet. 
267 L. a 277. jegyzetet. 
268 L. a 280. jegyzetet. 
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hátralékát az Alsó-Ausztriai Kamara rendezze, 1584 elejétől pedig a körmöcbányai 
pénztár fizesse azt.269 

A források gyakran szólnak a Kamara vele szemben fennálló hátralékairól, s a kora
beli viszonyok ismeretében ez egyáltalán nem meglepő. Még ki sem nevezték egri építő
mesternek, már 1568 augusztusában is több mint egy havi járandóságát kitevő hátralék 
kiutalását rendelték el a Kamaránál.270 Azt az 50 tallért is, amelyet korábban Schwendi 
„vigasztalásul" adott neki, csak egy év elteltével, külön kérelmére és a Haditanács által a 
Kamarának küldött felszólítására fizették ki.271 Zsoldhátralékának kiegyenlítésére más 
módot is találtak. Miután 1569 áprilisában csak 100 forintot tudtak neki megadni, meg
parancsolták a Szepesi Kamarának, hogy birtokadománnyal kárpótolják.272 1571 decem
berében Christoph Ungnad kért számára birtokot. Lehetséges persze, hogy Ungnad ezt 
valamiféle jutalomnak szánta, de valószínűbb, hogy most is birtokkal akarták kifizetni 
zsoldja fejében.273 Ez sem ment azonban bonyodalmak nélkül, mivel Baldigarának még 
1572 májusában is kérelmeznie kellett az erre vonatkozó adománylevelet.274 

Ezek a késedelmes kifizetések bizonyos vonatkozásban szoros összefüggést mutatnak 
Baldigara utazásaival. Mint arról már szóltam, más irányú kötelezettségei miatt gyakorta 
ott kellett hagynia az általa vezetett építkezést, ami a Haditanács visszatérést sürgető fel
szólításaiból ítélve rossz hatással volt a munkálatok menetére. Úgy tűnik, Baldigara 
igyekezett a saját hasznára fordítani azt, hogy személyes jelenlétét ennyire fontosnak 
tartották. Többször megtörtént ugyanis, hogy mindaddig vonakodott visszatérni állomás
helyére, amíg hátralékos zsoldját, vagy legalább annak egy részét meg nem kapta. To
vább bonyolította a helyzetet, hogy az ilyen hivatalos utakra költségtérítés is járt.275 Min
dezt azonban csak a Kamarától lehetett igényelni, mivel a Haditanács a pénzügyek felett 
csak korlátozottan rendelkezett. A Kamara azonban, mint az a korábbiakból már kiderült, 

„Jdem [Baldigara] per abraittung seine bsöldung mit dem FeldZalmaister in Ober Hungarn. Jn die 
HofCaminer, die Herrn mügén die Abraittung alhie oder aber Zu Cascha Zumachen beuelhen." ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 173. Exp. fol. 241. 1583. máj. 27. „Octauio Baldigara vmb gwisse Verordnung seiner bsöldung. Jn die 
HofCammer, die heim haben Zubedenckhen vnnd die Kaiserliche Majestät vnbeschwert Zuberichten, woher i me 
geholffen werden möchte." Uo. fol. 306. 1583. okt. 2. „Die Niederösterreichische Camer soll verordnen, das 
Octauio Baldigara sein besoldung, der Monatlich 50 f, Hinfüro vnnd von Anfang des 84 Jars auß dem 
Einnemberambt Zur Crembniz geraicht werden." ÖStA FHKA Prot. Bd. 385. Reg. fol. 356. 1583. nov. 17., ill. Uo. 
HKA Gedenkbücher, Ungarische Reihe, Bd. 402. (1583) fol. 260. 1583. nov. 17. L. még a 265. jegyzetet. 

270 ÖStA FHKA Prot. Bd. 277. Exp. fol. 385. 1568. aug. Októberben apjával és Giulióval együtt kérelmezték 
zsoldjukat. Uo. fol. 483. 1568. okt. 

271 ÖStA FHKA Prot. Bd. 295. Exp. fol. 112. 1571. ápr„ uo. Bd. 298. Reg. fol. 127. 1571. ápr. 20. L. még: 
ÖStA KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 28. 1571. ápr. 14., uo. fol. 33. ápr. 25., Kapossy 1956. 195. o. 

„Kriegs Räth Ratschlag, das mit Octauium Waidegar seines Alten Ausstandts halben ordenlich abgerait 
werden soll, vnd das im 100 f gnaden gelt bewilligt worden. Daneben der Camer Zu Caschaw Zubeuolhen, wan im 
Veldt Zalmaister Ambt khain gelt verhannden, das Sy die Camer Jne mit lehen versehen, ist dem KhriegsZal-
maister sol hierauf arbaitten, vnd die schrifften alle wider auf die Camer vbergeben Zuegesteldt worden." ÖStA 
FHKA Prot. Bd. 282. Exp. fol. 24. 1569 ápr. 

273 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 164. 1571. dec. 3. 
„Octauy Baldigara Supplication, Jme den Gabbrief, so Jme herr Christopf Vngnad vber ain stuckh Erdtrich 

bey Erla, darauf Er ain Mül vnd Sagmüll bauen will, geschenckht, Zu ratificiern. Jst der Camer in Zipps 
Zuegeschickht worden." ÖStA FHKA Prot. Bd. 300. Exp. fol. 238. 1572 máj. L. még: Kapossy 1956. 196. o. 

275 Podewils 1992. 110-111. o. 
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nem siette el dolgokat. Ennek eredményeképpen a két testület között hosszas levélváltás
okra került sor, minden bizonnyal nem csak Baldigara esetében. 

Az ilyen ügyek olykor egészen elfajultak, s az uralkodónak kellett beavatkoznia. Ez 
történt 1571 áprilisában, amikor Baldigarának Egerbe kellett volna elindulni,276 ám arra 
azután sem volt hajlandó, hogy az uralkodótól megkapta az építkezések folytatásával 
kapcsolatos utasításokat. Amikor kérdőre vonták, azzal védekezett, hogy nem kapott vá
laszt a Kamarától kérelmére, amelyben „megszolgált zsoldjának hátralékából" 600 forint 
kifizetéséért folyamodott. Az uralkodó erre megparancsolta, a Haditanács hívja fel a 
Kamara figyelmét, hogy Baldigarát „az említett építkezésre nézve oly nagyon hátrányos 
halogatással semmiképp se tartsák fel", s kérését végre teljesítsék. A Kamara végre hat
száz forintos hátralékából háromszázat kiutalt.277 

Feltehetően ugyanez lehetett a helyzet 1580 májusában, midőn Érsekújvárra rendel
ték, mert a Kamara utasította Zeleméry Lászlót, az érseki jövedelmek adminisztrátorát, 
hogy Baldigara zsoldhátralékából 200 forintot fizessen ki.278 1580-1581 fordulóján is ér
sekújvári utazása körül folyt a huzavona közte, valamint a Haditanács és Žerotin kapitány 
között. Žerotin ez ügyben írt levelében kereken kimondta, Baldigara a neki fizetendő 
pénzt kevesellte vagy hiányolta, s azért nem akart mozdulni.279 Amikor a Haditanács 
mindezt megunta, nem a Kamarával kezdett el levelezni, hanem egyszerűen ráparancsolt 
Žerotin kapitányra, hogy az érsekújvári építési pénzekből fizesse ki a mester havi zsold
jának felét.280 Összességében nehéz eldönteni, hogy Baldigara jogos igényekkel lépett fel 
az akadozó zsoldfizetés miatt, vagy egyszerűen csak szerette a pénzt. 

276 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 31. 1571. ápr. 25., ÖStA FHKA Prot. Bd. 295. Exp. fol. 144. 1571 máj. 
„Den Herr HofCammer Rhatn, ist hieuor angezaigt, wie hoch notwendig dem Paw Zu Erla Zubefurdern, 

dasselb aber one deß Octauy Baldigara gegenwurdt nit beschehen khöndt, darumb, das Er der Kayserlichen 
Majestät Resolution waiß, wie es mit demselben gepew, von nun an hinfür soll gehalten werden. So nun aber Jr 
Kayserliche Majestät beuolchen Jme Baldigara, sein vber beschehne Jrer Majestät Resolution hiebleiben verwisen 
werdt. Entschuldigt er sich mit dem, das er von Jnen den Herrn HofCammer Rathen, vber sein begern noch nit 
beschaidt hat, Welches begern dahin gestölt, das Jme Jn abschlag seiner verdienten besöldung auf Raittung Sechs 
Hundert gulden werden geben solten. Darauf hab Jr Kayserliche Majestät beuolhen, Jnen den Herrn HofCammer 
Rathn widerumb anzuzaigen, das er an hoch nachtaillige versaumbnuß ermelts gepew lenger khains wegs 
aufzuhalten, Vnnd derhalben Sy die Herrn HofCamer Rath, Von Jrer Majestät wögen, mit Jme vbergemelts sein 
begern, alßbaldt also abkhumen sollen, das er müge Zufriden sein, damit er weitter khain vrsach hab sein alhie 
bleiben, Zubeschönen. Dan Jr Majestät befinden Jr vnnd Jrer Lande vnnd leüthen, die stundt, so mit gemeltem 
gepew lenger versaumbt würdet, schedlich sein." (Melléírva: „...[?] vnd Zipserischen Cammer vmb bericht - 400 
f. soll 300 f. verordent werden 28. April, 71.") ÖStA FHKA HKA HFU RN. 22. 1571..Konv. Mai, fol. 1. 1571. 
ápr. 25. L. még: „KhriegsZalmaister in Hungern, Jn simili der in Zips, sollen Octauiano Baldigara, die 300 f. so 
Jme alhie erlegt worden, in khunfftiger abraittung abziehen." ÖStA FHKA Prot. Bd. 298. Reg. fol. 127. 1571. 
máj. 5. „Der Camer in Zips, das Octauiano Baldigara, 300 f. R. alhie aus dem HofZalmaister Ambt, in abschlag 
seiner besöldung, Bezalt worden." Uo., 1. még: Kapossy 1956. 195. o. 

„Ladislauß Zelemery wierdt beuelchen, dem Octaui Baldigara in Abschlag Seiner besöldung 200 f., Auch 
auff Zerunng gehn Wywar Zu beschawunng des gePews daselbst 50 f. raichen." ÖStA FHKA Prot. Bd. 360. Reg. 
fol. 122. 1580. máj. 5. 

„Herrn von Zieroteins Schreiben Per Verordnung den Octauium Baldigaram gen Vywar, weill Bernard 
Magno schwacheit Halben abziehen werden. Jst wider auf den Kriegsrath gegeben mit erJnderung. Der Hofcamer 
wißßens ist, es bißHero an dem erwunden, das der Baldigara geldt begert, vnd dasselb nit verhanden gewesst, wie 
dan noch nit." ÖStA FHKA Prot. Bd. 356. Exp. fol. 540. 1580. dec. 28. L. még: ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. 
Reg. fol. 121., 231. és 232. 1581. jan. 8., uo. fol. 233. 1581. jan. 14., ÖStA FHKA Prot. Bd. 366. Exp. fol. 42. 
1581.jan. 14., ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 229. 1581. jan. 18. 

280 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 234. 1581. jan. 19. 
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Az utazások másik érdekes vonatkozása, hogy Baldigara az utazásokra járó, fent em
lített költségtérítést, valamint utazókocsit hogyan és milyen körülmények között kapta 
meg. 1577 áprilisának végén a Haditanács Pietro Feraboschóval Kanizsa építkezéseinek 
megszemlélésére rendelte ki.281 Minthogy azonban sokáig semmi sem történt, június vé
gén Andreas Kielman kanizsai kapitány intézkedésre kérte a Haditanácsot ez ügyben.282 

Ezután Baldigara utazókocsit kért, amit meg is kapott, de pénzt alig, mivel a Haditanács 
azon a véleményen volt, hogy elegendő, amit adtak, „különben is magas a fizetése és az 
útra mindenféle előnyökkel rendelkezhet, így akár békén is maradhatna."283 Elképzelhető, 
hogy Baldigara ezt nem vette jónéven, mert pár nap múlva a Haditanácsnak meg kellett 
ismételnie a felszólítást, végül nyomatékosan hozzátéve, hogy „további ellenkezés nél
kül" engedelmeskedjen.284 Baldigara érezhette, hogy immár mennie kell, és végül is el
utazott Kanizsára.285 A képhez hozzátartozik, hogy még egy korábbi felső-magyarországi 
útjának költségével is tartoztak neki, ahol még kocsit sem kapott.286 

1577 novemberétől többször is utasították, hogy foglalja el szolgálati helyét Eger
ben.287 Eme utazással kapcsolatban 1578 elején a Kamara panaszkodott, hogy Baldiga-
rának már a korábban kiutaltak 500 forintot és 172 forint útiköltséget, ám azzal nem volt 
elégedett és nem akart utazni. Követelték, hogy rögvest fogadja el az összeget, és a Ha
ditanács utasítsa őt, hogy maradjon végre nyugton.288 (Ez a felszólítás, úgy tűnik, gyakran 
elhangzott akkoriban.) A Haditanács válaszában Baldigara pártját fogta, és kijelentette, 
hogy a mester, aki már régóta Bécsben várakozott, azidáig semmit sem kapott a kifizetést, 
folyton halogató Kamarától.289 A két testület vitájába márciusban a magyarországi ügye-

281 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 146. 1577. ápr. 27. 
282 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 164. Exp. fol. 88. 1577. jún. 23. 

„Octaui Baldigara SuPPliciern vnd Sachen ist abermals auf die HofCammer geben worden, mit disem 
vermelden, der khriegsRath war der mainung, das Jm die Gutschi fhur, als nämblich wan Er geraist, Zwen, vnnd 
wan Er still gelegen ain f Reinisch sollte Passiert vnnd gutt gemacht werden, Mit dem, weill Er sonnsten ain hohe 
besöldung, vnd auf den raisen allerlay vortl haben khan, mag Er woll Zufriden sein." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 
164. Exp. fol. 151. 1577. jún. 28. L. még: „Octaui Baldigara SuPPlication, vmb Verordnung ainer Zerung geen 
Canischa vnd Zallung seiner AußZug ... ." ÖStA FHKA Prot. Bd. 329. Exp. fol. 238. 1577 júl., 1. még: Kapossy 
1956. 322. o. 

284 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 162. 1577. júl. 3. „An Octaui Baldigara, das Er sich ohne ferrere 
Einred gehn Canisa verfuegen solle." Uo. fol. 163. 1577. júl. 5. 

285 L. a 221. jegyzetet. 
286 ÖStA FHKA Prot. Bd. 329. Exp. fol. 241. 1577 júl., uo. Bd. 336. Reg. fol. 215. 1577. júl. 8. L. még: 

Kapossy 1956. 322. o. 
287 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 194. 1577. nov. 14., uo. fol. 30. nov. 18., ÖStA FHKA Prot. Bd. 

339. Exp. fol. 27. 1578.jan. 18. 
288 

„Khriegsraths décret, wie es mit des Baldigara abfertigung geschaffen sey. Jst Jnen wider hinum geben, es 
seien Jme vnlangst 500 f. vnnd dann raißcosten 172 f. angeschafft worden, weil Er aber damit nit Zufriden gewest 
vnnd vnnder des die gelegenhait versaumbt, so solle Jme mit ehisten, was Jme angeordnet, geraicht, vnnd mitier 
weil Zum gedult gewisen werden." ÖStA FHKA Prot. Bd. 339. Exp. fol. 40. 1578. jan. 27. 

„Die hofCAmmer hat angeZaigt auf Jr Maiestät begern, das die Abfertigung des Octaui Baldigara nit an Jr 
der Camer, sonndern an Jme Baldigara selbst bißher erwundten. Ratschlag: Wider auf die hofCammer, die herrn 
wissen, wie es mit dem gebew Zu Erla beschaffen, das steckht gannz vnd gar. Der Paumaister ist lannge Zeit hie; 
die besöldung laufft auf Jne vnd die anndern officier stättigs fort; So will Er Paumaister alererst in Jtalien; Jst 
bißher von der hofCammer mit dem gelt aufgehalten worden; ob es Jr Maiestät Nuz, haben die herrn Zuerachten, 
vnd nit allain Jne Paumaister fürderlich abzufertigen, sonnder auch auf ain erkleckhliche verlag Zugedencken." 
ÖStA KA HKR Prot. Bd. 166. Exp. fol. 26. 1578. febr. 4. 
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kért felelős Ernő főherceg avatkozott be, és Baldigarát támogatta a Kamarával szemben, 
midőn elrendelte, hogy „a 300 tallért, amivel szolgálatba tudna állni", fizessék ki neki.290 

A Haditanács végül megunta a Kamara halogatásait, és júliusban igen erélyes hangú le
vélben követelte, hogy Baldigara kapja meg végre az egri utazáshoz szükséges kocsit és 
ellátmányt.291 

1583 januárjában a bányavidéki főkapitányság várainak megszemlélésére rendelték 
ki, amihez ötven forint útiköltséget és ellátmányt kért.292 Az ügy alaposan elhúzódott, 
mert májusban újból szóba került a szemleút költsége, amikor is David Ungnad hadi taná
csos adott biztosítékot, hogy nem hagyják az ügyet elaludni.293 Ehhez képest júniusban a 
Kamara diszkréten érdeklődött, mi lesz Baldigara útjával, mire a Haditanács némi jogos 
ingerültséggel válaszolta, hogy a kocsit és annak napi két forintos költségét David 
Ungnad biztosította, az ellátásra vonatkozóan pedig küldtek a Kamarának egy listát, hogy 
ilyenkor mire van az utazónak szüksége.294 

Akadtak persze egyszerűbb esetek is, amikor a Kamara tovább adta a gondot. így mi
kor 1580 májusában Érsekújvárra ment, Zeleméry László kapott parancsot Baldigara úti
költségének kifizetésére.295 

Az elmondott példák alapján a problémák legfőbb oka minden bizonnyal az lehetett, 
hogy míg a Haditanács adta a parancsokat, a végrehajtáshoz szükséges pénzek felett a 
Kamara rendelkezett. Az okok közül persze nem zárható ki a pénzhiány és a szervezet
lenség sem. 

A hivatalos utakra tehát Baldigara előbb vagy utóbb, de valamennyi pénzt mégiscsak 
kapott. Ám más alkalmakkor a Kamara többször megtagadta a fizetést. Az egyik ilyen 
eset Baldigara 1579 első hónapjaiban tett itáliai utazása.296 Távolléte idejére sem ő, sem a 
vele tartó Christoforo Stella nem kapott zsoldot.297 

290 ÖStA FHKA Prot. Bd. 339. Exp. fol. 109. 1578. márc. 17. 
„Die hofCamer soll, vnangesehen Jr der hofCammer guttbedunckhen vnnd verwidern, dem Octaui 

Baldigara die gutschi fhuer biß gehn Erla beZallen vnnd raichen lassen, dan Er Jezo mit der Commission, nur der 
fürstliche durchlaut Zugehorsamb, fort Zeucht, sonnstn ist sein raiß Jn Jtaliam angestelt gewesen." ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 166. Exp. fol. 219. 1578. júl. 5. 

292 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 204. 1583. jan. 25., ÖStA FHKA HKA Gedenkbücher, Ungarische 
Reihe, Bd. 402. (1583) fol. 12. 1583. jan. 28., uo. Prot. Bd. 381. Exp. fol. 67. 1583. jan. 29., uo. fol. 146. márc. 7. 
L. még: Kapossy 1956. 324. o. 

" „Octauio Baldigara vmb den Zerungs vncossten auf der Raiß fur den Pergstetten. Jn die HofCammer Herr 
Dauid Vngnad gibt ime Zeugnuß, das sy nit mer stillgelegen. Die vbrige Verordnung steet bey den herrn." ÖStA 
KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 238. 1583. máj. 22. Másnap ahhoz kért 200 forintot, hogy Érsekújvárra utazhas
son, amit a Haditanács is fontosnak ítélt. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 241. 1583. máj. 23. 

„HofCammer, was dem Baldigara auf der Raiß von den Pergstätten Zu Passirn. Wider auf die HofCammer, 
Herr Dauid Vngnad weiss sich Zuerindern, das er ein Landgutschj gnedigt vnnd denselben taglich mit 2 f R 
bezalltt hat. Den Maler hat er auch vnnderhalltten. Was aber die eingelegt Zerunng betreffend, steet bey der herrn 
Limitation, die werden wissen, was etwa in der gleichen fallen sunsten brauchig ist." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 
173. Exp. fol. 257. 1583. jún. 19. 

295 ÖStA FHKA Prot. Bd. 360. Reg. fol. 122. 1580. máj. 5. 
296 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 167. Reg. fol. 211. 1579. jan. 3. L. még a 289. és a 291. jegyzetet. Maggiorotli 

pontatlanul csak annyit jegyez meg, hogy 1580 előtt rövid itáliai utat tett. Maggiorotti 1936. 109. o. Pataki 1578-
ra tette ezt az utat. Pataki 1931. 126. o. 

' 7 „Die Zipsische Camer solle den Zwayen Pawmaisters Zu Erlaw, Also Octauio Baldigara vnnd CristoPhero 
Stella, wegen Jrer absentten an der besoldung biß auf weittren beschaidt nichts Zallen." ÖStA FHKA Prot. Bd. 
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Ha nem épp a pénzügyekkel kellett foglalkoznia, akkor az emberekkel akadtak ki
sebb-nagyobb összetűzései. Néhányról a források is tudósítanak. így például 1571 no
vemberében a Haditanács Ruebernek is megküldte a Baldigarának szóló, az egri építke
zéssel kapcsolatos utasításokat, amelyben felszólították: tartsa szemét a mesteren, hogy 
az a kapott parancsokat végrehajtsa.298 Feltehetően ugyanezért írta a Haditanács október
ben Christoph Ungnad egri várkapitánynak: „érje el Baldigaránál, hogy a neki adott pa
rancsoknak mindenképp engedelmeskedjék".299 Mindebből arra következtetek, hogy 
Baldigara és a Haditanács véleménye erősen különbözött Eger megerődítésének kérdésé
ben: az állandó pénzhiánnyal küszködő kormányzat minden bizonnyal igyekezett vissza
fogni az építész törekvéseit. 

1577. évi kanizsai útján Andreas Kielman kapitánnyal és a Haditanáccsal is szembe
került. Mint már korábban láttuk, eleve nem akaródzott odamennie.3(X) Ezek után nem 
csoda hogy már rövid idő múltán távozni akart. Ebbeli szándékát Kielman jelenthette a 
Haditanácsnak, mert augusztus végén ráparancsoltak Baldigarára, hogy engedély nélkül 
nem mehet el.301 Ennek ellenére szeptember elején mégis otthagyta Kanizsát, és a Hadi
tanács valószínűleg számon kérte Kielmanon a mester elengedését.302 A Haditanács rög
tön szorgalmazni kezdte visszatérését, mégpedig erélyes hangnemben, ám jelek szerint 
ennek nem lett foganatja.303 

Természetesen a pénzkezeléssel kapcsolatban is érték támadások. 1581 májusában 
egyszer már bizonygatnia kellett becsületességét,304 1586 januárjában pedig Zeleméry 
László adminisztrátorral támadt pénzügyi vitája, aki haszonleséssel vádolta őt a Kamara 
előtt.305 

Baldigara azonban 1576-77-ben ezeknél sokkal súlyosabb ügybe (Rechtsache) bo
nyolódott Christoph Ungnaddal, amelybe, mint a két fél elöljárója, Hans Rueber is bele-

352. Exp. fol. 204. 1579. jún. 23. L. még: uo. fol. 205. L. még: Kapossy 1956. 323. o. Elképzelhető, hogy egy má
sik alkalommal is erről volt szó: „HofCammer vnnd Pernauer [felső-magyarországi fizetőmester], wie es mit 
Octauio Baldigara vnnd Christoffen Stella bsoldungs Pesserung Zu halltten. Beschaid. Jn die HofCammer, dem 
Baldigara Kan man nit wol etwas AbsPrechen, denn er die maister Zeit, so er wartten mussten, wider seinen willen 
hiemit der Langsamen Abferttigung auf gelitten worden, So hat er sich daneben immer dar bey dem gePeu 
Canischa Vyudwar, Vywar gebrauchen Lassen, das es also an seinem gueten willen nit gemanglt." ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 169. Exp. fol. 276-277. 1581. aug. 5. 

.Antwort An Rueber, Auf das Er die relation vber der Pau Zu Erla Vberschickht, Vnnd wierdt Jm 
Abschlifft, Was dem Baldigara verrer Beuolchen worden, Zuegeschickht, damit Er darob sey, das solches durch 
Jne Baldigara, alles vleis verricht werde." ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 154. fol. 97. 1571. okt. 14. 

„... Er [Ungnad] Bey Octauum Baldigara, darob sey, auf das Er dem Jme gegebnen Beuelch allerdings 
nachgelob ...." ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 154. fol. 97. 1571. okt. 14. 

300 L. a 281-286. jegyzeteket. 
301 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 95. 1577. aug. 27., uo. fol. 174. aug. 27. 
302 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 164. Exp. fol. 88. 1577. szept. 6., uo. Bd. 165. Reg. fol. 96. 1577. szept. 6. 
303 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 165. Reg. fol. 179. 1577. szept. 15., uo. fol. 182. szept. 30., uo. fol. 184. okt. 7. 
304 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 169. Exp. fol. 253. 1581. máj. 24. 
305 „HofCammer per Zelemerj beschwär wider den Baldigara. Auf den KriegsRat wegen der aigennuzigkaiten 

vnd beschwerde, so disfals wider den Baldigara furkhumen, vnd werden die Herrn darinnen billiges einsehen 
fürZunemen haben. 25. Nouember 85. Wider auf die HofCammer Vnd will der KriegsRat den Baldigara dise 
beschwerden fürhalten lassen vnd dann die gebür darauf fürnemen." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 179. Exp. fol. 20-
21. 1586. jan. 6. L. még: Uo. Bd. 181. Exp. fol. 227. 1587. marc. 20. 

- 8 1 6 -



keveredett. Bár az ügyben csak a Haditanácsnál mintegy harminc irat keletkezett, ezek 
egyike sem maradt fenn, az iktatókönyvek pedig hallgatnak a vita okáról. 

Az ellentét 1576 tavaszán robbant ki,306 s ezt követően az érintettek több beadvány 
írtak a Haditanácsnak,307 ahonnan válasz leginkább csak Rueberhez érkezett.308 Az ügy
ben május végén vagy június elején történt előrelépés, midőn a Haditanács a Baldigara 
ellen hozott ítéletet309 megküldte az uralkodónak jóváhagyásra.310 Az uralkodó hamaro
san intézkedett a végrehajtással kapcsolatban is.311 Ugyanaznap a Haditanács pedig 
Ruebernek és Ungnadnak írt, s ebből kiderül, hogy Baldigara „kegyelmet kapott", noha 
figyelmeztették, hogy „a továbbiakban miként kellene viselkednie".312 Az ügy ezzel 
azonban nem ért véget, mert egy hónap múltán Rueber azt jelentette, hogy Baldigarát, te
kintet nélkül az uralkodói kegyre, Egerbe, eredeti - nyilván jogi - állapotába visszahe
lyezte.313 A Haditanács azonnal megküldte az uralkodónak Rueber és Ungnad panaszait a 
Baldigarával kapcsolatos ítélet miatt,314 aki azonban valószínűleg nem változtatott elhatá
rozásán.315 Erre abból is következtetni lehet, hogy a Rueber és Ungnad továbbra is küld
ték panaszleveleiket, illetve a Haditanács többször is írt nekik az ügyben.316 

Az eseményekből az okok ismerete nélkül is megállapítható, hogy valóban súlyos 
dologról lehetett szó, hiszen az ügy jócskán elhúzódott, s abban végül is az uralkodó 
döntött. Talán nem túlzás Baldigara komoly személyes megbecsülésére következtetni ab
ból, hogy az uralkodó az ellene szóló intézkedést enyhítette, vagy el is törölte. Talán csak 
véletlen egybeesés, hogy Ungnad az évben hagyta ott az egri várkapitányságot. 

306 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 47. 1576. márc. 1., Kapossy 1956. 321. o. 
307 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 146. 1576. márc. 14. „CHristof vngnad ... sein Rechtsachen wider 

den Body, Senasy, vnnd Baldigara." uo. fol. 47. márc. 14., uo. fol. 212. ápr. 1., uo. fol. 147. ápr. 2., uo. fol. 148. 
ápr. 16., uo. fol. 217. máj. 3. A bejegyzésekben szereplő másik két személy kilétét eddig nem tudtam kideríteni. 

308 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 163. Reg. fol. 158. 1576. ápr. 1., uo. fol. 159. ápr. 10., uo. fol. 160. máj. 4., uo. 
fol. 161. máj. 30. 

309 
Nem tudjuk, ki hozta az ítéletet. 
„Ad Jmperatorem, Das vrti wider den Baldigara vnnd die gepew Zu Erla betreffendt." ÖStA KA HKR Prot. 

Bd. 163. Reg. fol. 80. 1576. jún. 2. L. még: „Hof Rats guetbedunckhen auf des geföldt Vrtl wider den Baldigara, 
das original ist der Kajserlichen Majestät vberschickht worden." Uo. Bd. 162. Exp. fol. 225. 1576. jún. 5., uo. Bd. 
163. Reg. fol. 81. 1576. jún. 8., uo. fol. 81. jún. 11. 

„Jmperatoris Resolution des vrtlß Halben Zwischen dem Vngnaden vnnd Baldigara." ÖStA KA HKR Prot. 
Bd. 162. Exp. fol. 71. 1576. jún. 12. Ezt sürgette ugyanekkor Ungnad is: „Vngnad vmb Execution des Vrtls 
Contra Baldigara, Senassy vnnd Body ... ." uo. fol. 48. jún. 12. 

„An Rueber, Das man den Baldigara begnades, vnnd was man Jme weitter solle fürHalten." ÖStA KA 
HKR Prot. Bd. 163. Reg. fol. 161. No. 79. 1576. jún. 12. „ErJnnderung an Cristoffen Vngnaden, das der Baldigara 
gegen ainem AbPitten begnad worden." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 163. Reg. fol. 53. No. 80. 1576 jún. 

313 
„Rueber, das Er den Baldigara vnangesehen der Khayserlichen Majestät begnadung, geen Erla Ad 

Integrum Restituirn. Jtem was der Vngnad derwogen Excipiert, ist der Khayserlichen Majestät in original 
Eingeschlossen worden." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 150. 1576. júl. 17. 

314 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 163. Reg. fol. 84. 1576. júl. 18., uo. fol. 84. júl. 20., uo. fol. 162. júl. 18., uo. 
fol. 54. júl. 18. 

315 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 74. 1576. aug. 8. 
316 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 48. 1576. aug. 8., uo. fol. 151. 1576. aug. 25., uo. Bd. 163. Reg. 

fol. 163. 1576. aug. 8., uo. fol. 54. 1576. aug. 8. 
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3.5 Ottavio Baldigara, a magánember 

Az elmondottakból egyértelműen látható, hogy Ottavio Baldigara jelentős szerepet 
töltött be a török elleni védelmi rendszerben, s építészi-építői tevékenységére viszonylag 
sok adatot találunk. Ám ezek szinte kizárólag munkásságáról és az azzal kapcsolatos 
ügyekről szólnak. Születési időpontját nem ismerjük,317 halálát is csak megközelítőleg 
tudjuk datálni, de bizonyosan 1588. január 14. és március 8. között hunyt el.318 Házassá
gáról csak azért tudunk, mert engedélyt kellett kérnie Hans Ruebertől, hogy esküvőjére 
elutazzon.319 Gyermekei létezését csupán Nogarolnak Ernő főherceghez, Baldigara váradi 
útja ügyében írt levele egy elejtett megjegyzése bizonyítja.320 Ottavio Baldigaráról, az 
emberről, eddig csupán egyetlen rövid leírást ismerünk. Ebben az erdélyi tanácsurak di
csérték 1584. évi váradi tartózkodása idején végzett munkáját Báthori István lengyel ki
rálynak és erdélyi fejedelemnek, majd hozzátették: „Ezt ez Baldigarath igen dychiri 
kapitán wramis [Ghyczy János], es multis nominibus commendallia. Egy az hogy twdos, 
másik hogy yambor es emberséges ember. Magyar nielwethis erth, zabadon conferalhat 
eö magais wele, kit mikor pro necessitate loci et temporis az eő dolgát ott az fundalasban 
[ti. Váradon] elwegezy, megh tekentwen hogy felséged kerté yde, es aztis az ky bochatta 
[ti. Rudolf császár], wgy contentalywk, pro facultate nostra, hogy mind the felségednek, 
mind wrwnknak ew Nagyságának yo hire es dycherety lehessen érette, tytkolywkis a 
mennyire lehet, hogy ne erchie az Theörek honneth yewth."321 

Ezen túlmenően csak közvetetten, a fennmaradt források elejtett megjegyzéseiből kö
vetkeztethetünk arra, hogy milyen ember volt valójában. Visszautalok itt korábban tár
gyalt jelentéseire. Az 1578-ban Egerből írt feljegyzésénél emberismeretét emeltem ki, 
minthogy pontosan tudta, hogyan kell bánnia a kőműves mesterekkel. Egy teljesen más 
arcát véltem felfedezni az 1583-ban Érsekújváron Megliorini elképzeléseire adott vála
szában. Az iratból a szakember fennsőbbsége és lekezelő gúny árad. Ugyanebből a je
lentésből meggyőződhetünk lelkiismeretességéről is, minthogy csak azután akart neki
fogni a munkának, miután azt részletesen és pontosan megbeszélték, s ő maga is megér
tette és elfogadta a terveket. 

Ottavio Baldigara neve, mai tudásunk szerint, 1563 februárjában jelent meg először az iratokban, midőn 
apja zsoldjáért folyamodott. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 142. Exp. fol. 140. 1563. febr. 7. 

Podewils hivatkozik Baldigara végrendeletére, amely a bécsi Stadt- und Landesarchivban található (eddig 
technikai okok miatt enm tudtam megszerezni, de szándékomban áll a későbbiekben publikálni). A végrendelet 
jan. 14-én kelt, és márc. 8-án hozták nyilvánosságra, Podewils 1992. 164. o. Baldigara utolsó említése a források
ban: „An Friderichen von Chierotin, per bericht wegen weilandt octauian Baldigara vorbehalttenen Plaz Zu 
Vywar." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 182. Exp. fol. 265. 1588. szept. 2. 

319 „An Rueber des Baldigara erlaubnus Zw seiner Hochzeit betreffendt." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 157. Reg. 
fol. 16. 1573. ápr. 8. Maggiorotti szerint Itáliában zajlott az esemény. Maggiorotti 1936. 109. o. Erre sem kapott 
sok időt, mivel felsőbb parancsra már júniusban újból szolgálatba kellett lépnie. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 157. 
Reg. fol. 27. 1573. jún. 1. 

„... Jch hette wol verstanden, das Jr Majestät vnd Euer Fürstliche Durchlaut Jme Baldigara sich dahin Zu 
presentiem gnedigist auferlegt haben, Jch müesste aber glauben, weills bißher noch nicht beschehen wäre, das Jne 
daran, oder aigne schwachait oder sonsten Haußkhreüz, weill Er weib vnd Kinder hette, verhindert möchten haben, 
... ." ÖStA KAAFA 1584/6/6. 

321 Veress 1948. 179-180. o. Válaszában Báthori is elismerőleg nyilatkozott Baldigaráról. Uo. 192-193. o. 
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A személyes jellegű információk nagyobb része anyagi vonatkozású, a vagyonával 
kapcsolatos ügyekről szól. Egy 1570 márciusából származó híradásból tudjuk, hogy To
kajban saját házzal rendelkezett.322 Hogy valójában hol lakott, arra csak egy nagyon ho
mályos utalást találtam: egy 1583-ban írt jelentésében megjegyezte, az érsekújvári épít
kezések költségvetése nincs nála, mert azt más dolgaival együtt Bécsben hagyta.323 1571-
ben és 1572-ben feltehetően már egyszer megpróbálkozott a birtokszerzéssel,324 1574-
ben viszont Eger mellett örökölt meg egy birtokot (hogy kitől, azt nem tudjuk), és arra 
egy malmot szándékozott építeni.325 Az ehhez szükséges engedélyt, többszöri kérelem 
után, 1575 februárjában kapta meg.326 A birtokkal azonban valami nem volt rendben, 
mert 1578 októberében vizsgálóbiztosok tanúkihallgatásokat folytattak azzal kapcsolat
ban.327 Lehetséges, hogy már akkor is a káptalannal került szembe, mert a Haditanács 
1580 januárjában utasította Ruebert, hogy azzal szemben a mester Eger melletti malmára 
vonatkozó jogait védje meg.328 A malmot megtartotta akkor is, amikor már Érsekújváron 
dolgozott, mivel 1582 szeptemberében biztosítólevelet kért rá. A Haditanács ismét 
Ruebert és Hans Bartholomäus Kolonitsch korábbi egri várkapitányt bízta meg Baldigara 
érdekeinek védelmével.329 A malom körüli problémák továbbra sem oldódtak meg, mert 
1584 júliusában újból a Haditanácshoz fordult, s most Christoph Ungnadot utasították 
Baldigara támogatására.330 1587 áprilisában feltehetően egy újabb malmot akart építeni 
Egerben, s ahhoz kérte az uralkodó engedélyét.331 

Baldigara az építőmesteri fizetést nem csak a malomból, hanem a marhakereskede
lemből nyert jövedelemmel is igyekezett kiegészíteni. 1579 októberében ugyanis azért 
folyamodott, hogy zsoldhátralékának fejében engedélyezzék 200 marha illetékmentes át
hajtását a magyaróvári harmincadvámon, amihez a Kamara hozzá is járult.332 

Baldigara munkatársai érdekeit is képviselni próbálta. Erről tanúskodik az a két be
jegyzés, melyek szerint Christoforo Stella és Bartolamio di Ponto ügyében írt a Hadita
nácsnak. Stelláról kiderül, hogy Baldigara unokatestvére (Vetter) volt, akit magával akart 

322 
MOL MKA Szepesi Kamarai Levéltár, Szepesi Kamara Regisztratúrája, E 254 Repraesentationes, 

informationes et instantiae, 3. cs. 1570. márc. No. 13. fol. 127. 1570. mára l.,uo.No. 19. fol. 135. 1570 mára 
323 ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 7. 
324 Kapossy 1956. 194. o., ÖStA FHKA Prot. Bd. 300. Exp.fol. 484. 1572 szept. 
325 ÖStA FHKA Prot. Bd. 309. Exp. fol. 409. 1574 aug. 
326 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 158. Exp. fol. 146. 1574. aug. 7., ÖStA FHKA Prot. Bd. 313. Exp. fol. 4. 1575 

jan. A malom építését engedélyező iratot 1.: Uo. HKA Gedenkbücher, Ungarische Reihe, Bd. 398. (1574-1575) fol. 
218. 1575. febr. 21. 

327 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 166. Exp. fol. 98. 1578. okt. 23. 
328 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 168. Reg. fol. 221. 1580. jan. 27. 
329 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 171. Exp. fol. 278. 1582. szept. 2., uo. Bd. 172. Reg. fol. 239. 1582. szept. 3. 
330 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 266. 1584. júl. 5., uo. Bd. 176. Reg. fol. 239. 1584. júl. 5. 
331 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 180. Reg. fol. 3. 1587. ápr. 29., uo. Bd. 181. Exp. fol. 237. 1587. ápr. 29. 
332 

„Octaui Baldigara SuPPliciern vmb beuelch an ober dreissiger Zu Hungerischen Altenburg, Jme 200 
ochsen, in abschlag Seiner schuldt, abtreiben Zulassen." ÖStA FHKA Prot. Bd. 348. Exp. fol. 377. 1579. okt. 2. 
„Hanß Khler Solle Octauien Baltigara, alsPaldt Seines verdiennens 200 Ochsen, ohne bezallung, durch treiben 
lassen." Uo. Bd. 352. Exp. fol. 320. 1579. okt. 2. A fennmaradt engedélyező iratot 1.: ÖStA FHKA HKA 
Gedenkbücher, Ungarische Reihe, Bd. 397. (1573-1582) fol. 316. 1579. okt. 2. 

- 8 1 9 -



vinni Egerbe.333 Baldigara a későbbiekben is segítette rokona pályafutását. Midőn 1577 
áprilisának végén a Haditanács Kanizsa építkezéseinek megszemlélésére küldte ki,334 el
utazása előtt Christof Stellát javasolta helyetteséül Egerbe.335 Másfél év múltán, az 1578 
decemberében a Haditanács számára készített jelentésében még egy építőmestert kért 
maga mellé, minthogy egyedül nem győzte a szerteágazó feladatok ellátását. Nyilvánva
lóan szerepe volt abban, hogy éppen Stellát rendelték mellé.336 Stella végül felső
magyarországi főépítész lett, s Eger 1596. évi ostrománál esett el. 

4. Ottavio Baldigara családja 

Ottavio Baldigara életének és tevékenységének bemutatatása nem lehet teljes család
tagjai megismerése nélkül, noha a családi kötelékek érzelmi vonatkozásairól a források
ban egy szót sem találunk. Annyi bizonyos, hogy mindannyian a Habsburgok szolgálatá
ban álltak, s többen közülük, Ottavióhoz hasonlóan, a várépítészet területén jeleskedtek. 

A Baldigara családnév alatt a források, eddigi ismereteim szerint, kilenc személyt 
említenek: Balthasart, Caspart, Cesarót, Giuliót, Marco Antóniát (olykor csak a két ke
resztnév valamelyikén), Baldigarát, Stefant, egy további lánytestvért és végül Ursulát331 

Maggiorotti csak az itt következő ötöt ismerte közülük, s azt állította, hogy a felsoroltak 
közül Caspar, Cesaro, Giulio, Marco Antonio és Ottavio testvérek voltak.338 A rendelke
zésre álló adatok alapján ugyan nem minden rokoni viszony állapítható meg egyértelmű
en, de van néhány biztosnak tekinthető kapcsolat is. így Maggiorotti véleményével 
szemben egyértelműnek látszik, hogy Caspar volt a családfő, részben, mert az ő neve 
bukkan fel legkorábban (1548), részben, mert fiainak egy kérelme is erre utal.339 Ugyane
zen bejegyzésben Ottaviót, Giuliót és Marcót „Baldigara fivérek"-ként (Baldigarien 
gebruedern) említik.340 Cesaro esetében csak egyetlen támpont van: 1557-ben Giulióval 

„Waldigara per Cristof Stella - Jn die HofCamer, vnnd dieweill der Supplicant schier ist nach Erla 
verraisten würdet, so ware guet, seinen Vettern an desselben verdiennen souil mit hinein Zuuerordnen. Das sich 
derselb bei seinem diennst auch wolte erachten." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 140. 1572. nov. 8. 
„Octauio Baldigara per Maister Bartholome de Ponto erlaubnus." Uo. fol. 145. 1572. nov. 25. Ponto ügye 1573 
júliusában még egyszer előkerült. Uo. Bd. 157. Reg. fol. 230. 1573. júl. 8. 

334 L. a 281-285. jegyzetet. 
335 „Octauius Baldigara sagt, Stella khönne das gebew Erla woll verrichten." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 164. 

Exp. fol. 154. 1577. júl. 3. 
336 ÖStA FHKA Prot. Bd. 352. Exp. fol. 204. 1579. jún. 23. 

A Mémoires, 28/1334.-ben levő anyagban szerepel még Benedict neve is. A kérdéses forráshelyen a követ
kező olvasható: „... bedencken dem Baldigara..."!!! ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. 34. fol. 1567 jún. 

338 Maggiorotti 1936. 108. o. 
„KhriegsZalmaister soll mit Octauiano, Julius vnnd Marcusen, den Baldigarien gebruedern, Jres Vattern 

verdiennen halben ordenlich abraiten, auch den ausstanndt, sambt noch 200 f. gnaden gelt, auf ainmall bezallen." 
ÖStA FHKA Prot. Bd. 298. Reg. fol. 127. 1571. máj. 5. „Vizdomb vnnder der Enns solle weilenndt Casparn 
Baldigara ausstendige Prouision seinen nachlassnen Sunen BeZallen." Uo. A két bejegyzés közvetlenül egymás 
mellett olvasható, és ezért egyértelműen utal a rokoni kapcsolatra. Katharina Podewils disszertációjában 
ugyaennek egy másik forrására hivatkozik: ÖStA FHKA HKA Gedenkbücher Hoffinanz und Niederösterreich, Bd. 
115. (1571) fol. 189., 192. 1571. máj. 5. Podewils 1992. 161. o. Sajnos Podewils is kritikátlanul átvette 
Maggiorotti adatait. 

340 L. a 339. jegyzetet. L. még: „An die HofCamerräth, Die Waldigara gebrüder Betreffendt." A kötet névmu
tatója szerint a bejegyzés Giulióra és Baldigarára vonatkozik. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 33. 1571. 
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együtt folyamodnak zsoldjukért, jóllehet itt nincs szó a köztük levő esetleges rokoni vi
szonyról.341 Talán Cesaro volt a negyedik testvér, vagy, mint Maggiorotti állítja, a három 
Baldigara-fivér unokatestvére lehetett,342 1564 után azonban eltűnik a szemünk elől. 
Lány testvérükre mindössze egy, elég homályos utalást találunk.343 Balthasar kilétére a 
kevés adatból nehéz következtetni, ám véleményem szerint az a tény, hogy időben 
Caspar után, de annak fiai előtt, ráadásul Casparhoz hasonlóan a bécsi Arzenál hajóépí-
tőjeként szerepel, arra enged következtetni, hogy talán Caspar testvéréről, öccséről van 
szó. Nem lehetett valami hasznos munkaerő, mert egy jelentésben a biztosok panaszkod
tak lustasága és a hajók elrontása miatt.344 Stefan létezéséről csupán egy semmitmondó 
bejegyzés tanúskodik, így személyét egyelőre teljes homály fedi.345 Marco Antonióról 
legfontosabb ismeretünk mindössze annyi, hogy 1589-ben bátyja, a korábban elhunyt 
Ottavio érsekújvári építőmesteri állására pályázott.346 Ursula Caspar felesége volt, akit 
leginkább férje halála utáni kérelmeiből ismerünk, amelyeket az Udvari Kamarához inté
zett nyugdíja ügyében.347 

A Baldigara család „feje" tehát minden bizonnyal Caspar lehetett, aki elsőként jelent 
meg a forrásokban. 1548-ban egy folyamodványban - melyben szolgálata elvesztését pa
naszolta és állami támogatást kért maga és gyermekei számára - már arról írt, hogy hosz-
szú ideje hűségesen szolgálta az uralkodót a hajóépítésben.348 Röviddel e kérelem után 
vissza (?) is vették az Arzenálba {Arschonal vagy Arschional).349 Ezután csak 1554 már
ciusában hallunk róla, amikor zsoldhátralékának kifizetését rendelték el, és a hajóépítés
sel kapcsolatban kapott utasításokat.350 A család állítólagos származási helye, Trieszt vá
rosa, a forrásokban először 1554 májusában kapcsolódik Caspar nevéhez,351 amikor fel-

ápr. 25. „Marx Anthoni Baldigara, vmb des Plaz Zu Vywar, so sein brueder Octauio Baldigara gehabt sein, 
andtwordtung." ÖStA KA HKR Prot. 184. Bd. Exp. fol. 245. 1589. febr. 26. L. még: uo. Bd. 185. Reg. 246. fol. 
1589. febr. 27. „Caspar Waldigara bitt seinen son Julio, so Zu Zathmar ist, anhaimbs Zuerlauben." ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 147. Exp. fol. 178. 1568. nov. 14. 

341 „Cesar vnnd Julio Boldigar Bitten vmb bezallung Jrer Besoldung." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 139. Exp. fol. 
95. 1557. nov. L. még: ÖStA FHKA Prot. Bd. 228. Reg. fol. 218. 1557. nov. 23. 

342 Maggiorotti 1936. 363. o. 
343 L. a 361. jegyzetet. 
344 ÖStA FHKA Prot. Bd. 223. Exp. fol. 71. és 75. 1554 ápr. 
345 ÖStA FHKA Prot. Bd. 223. Exp. fol. 91. 1554 máj. 

L. a 340. jegyzetet. Maggiorotti is csak ennyit tud róla. Maggiorotti 1936. 109. o. 
347 ÖStA FHKA Prot. Bd. 287. Exp. fol. 12. 1570 Jan., uo. Bd. 289. Reg. fol. 6. 1570. Jan. 9. 

„Caspar Baldigara Suppliciert vnd zaigt an, Er habe der Kuniglichen Majestät Lannge Zeit vnd Jar mit 
machung der Wolhoschem Schif troulichem gediennt, Vnd habe in der Kayserlichen vnd Kuniglichen Majestät 
Kriegßdiennst Verloren, Pit Jme Zu sein vnnd seiner Kinder statlichem vnderhaltung. Ain Jerliche Prouision 
Zuuerschreiben, ist der Niederösterreichische Camer Vndehrn bericht Zuegestelt." ÖStA FHKA Prot. Bd. 199. 
Exp. fol. 54. 1548 okt. 

„Casparn Baldigara ist auf sein Suppliciern Vnder Niederösterreichischen Camer bericht, auch her Nielaß 
vom Thurn vnd der Burignola schrifftlich anzaigen, bewilligt, Jne Zu ainem Maister vnd machung der 
Weichischen Schif anzunem, Vnd ist der Camer beuolhen, bey dem obristen Herrn Alonso de Contreraß [az Arze
nál kapitánya] Verordnung Zuthun, damit Er mit der besoldung Jm Arsonal, Wie ander, vnderhalten Vnd 
gepraucht werde." ÖStA FHKA Prot. Bd. 199. Exp. fol. 69. 1548 okt. Munkáját 1549-ben is szükségesnek ítélték. 
ÖStA FHKA Prot. Bd. 201. Exp. fol. 115. 1549 jún. 

350 ÖStA FHKA Prot. Bd. 212. Reg. fol. 36. 1554. márc. 30., uo. fol. 52. 1554. máj. 2. 
1 A Mémoires 28/1334. szerzője szerint erre utal, hogy Ottavio és Cesaro írásmódja a Trieszt környékén még 

ma is beszélt olasz dialektusra hasonlít. Balogh Jolán velencei illetőségűnek mondja Ottavio Baldigarát, mégpedig 
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szólítják bécsi Kamarát, hogy a Caspar által Triesztben épített hajók költségeiről szá
moljanak be.352 1556 júliusában kérelmezte, hogy utasítsák a trieszti pénztárat fizetése 
rendszeres folyósítására.353 Hogy nem volt „elveszett ember", azt egy 1556 augusztusá
ban a Kamarához intézett kérelme igazolja, amelyben malom-monopóliumot kért magá
nak Triesztben.354 Ezt valószínűleg nem kapta meg, viszont szeptemberben utasították 
Juan de Scobedót, a bécsi Arzenál helyettes kapitányát, hogy Caspart, mivel „hasznos az 
Arzenálban", alkalmazza.355 Élelmessége mellett Caspar ambiciózus ember lehetett, mert 
már októberben azért folyamodott az uralkodóhoz, hogy az Arzenálban protoként alkal
mazzák.356 Scobedo azonban ellenezte Caspar tervezett kinevezését.357 Ugyanakkor a 
még trieszti szolgálata idején elmaradt hátralékos zsoldjának - egy évre 146 rajnai forint 
- kifizetéséről is intézkedés történt.358 

Az elutasítás ellenére valamikor 1558 szeptembere előtt hajómesterré (Schiffmeister) 
nevezték ki és zsoldját havi 29 forintban állapították meg, ami már meglehetősen jó fi
zetésnek tekinthető. Ebbéli minőségében egy nagy hajót épített, amiért további 90 forint 
36 krajcárt kapott.359 

Scobedo és Baldigara között lehetett valamilyen ellentét, vagy ellenszenv, mert 1559 
júniusában a Kamara felelősségre vonta Scobedót, hogy az Arzenál személyzete között 
nem említi Caspart és embereit, és egyben felszólította, hogy ne bocsásson el senkit a 
szolgálatából.360 Ez a megjegyzés egyben arra is utal, hogy Casparnak komoly támoga
tója lehetett bizonyos felsőbb körökben. Ugyanakkor anyagi természetű kéréseit többször 
is megtagadták.361 Pénzügyi nehézségei valószínűleg nem a munka hiányából eredtek, 

Hieronimo Lippomano velencei követ 1583. dec. 13-án Prágában kelt levele alapján. Balogh 1982.1. 46. o., II. 90. 
o. Ezt állította már Maggiorotti is. Maggiorotti 1936. 108., iII- 239. o. 

352 L. a 350. jegyzetet. 
353 ÖStA FHKA Prot. Bd. 224. Exp. fol. 170. 1556 júl. Ugyanakkor az Udvari Kamarát is utasították Caspar 

bérének rendszeres fizetésére. Uo. Bd. 221. Reg. fol. 118.1556. júl. 31. 
„Caspar Baldigar Suppliciert, Nachdem Zu Triest grosser mangl an Mulen erbeut, Er sich daselbst so 

kunstliche Mulen entzurichten, das Jme dieselben in 20 Jarn niemandt noch machen solle, ... ." ÖStA FHKA Prot. 
Bd. 224. Exp. fol. 177. 1556 aug. 

355 ÖStA FHKA Prot. Bd. 224. Exp. fol. 219. 1556 szept. 
A fennmaradt iratban a következőt olvashatjuk: „Quoniam maiestas Vestra salariam atque provisionem, 

quam mihi tergesti [Trieszt], gratiose concesserat, Nunc per Maiestatem Vestram Vicedominum huius civitatis 
persolvendam commisit, ad hoc ut Maiestati Vestrae in arsenali hic Vienna inserviam. Proinde Supplico 
Maiestatem Vestram, ut eadem non dedignetur mihi gradum aliquem gratiose concedere, videlicet perfecti 
magistrum, quem Italico sermone protum appellant, quod si acciderit Maestati Vestrae novam triremem aut 
alterius generis navigium facere, visa opera mea poterit iudicare me talle gradum mereri." ÖStA KA AFA 
1557/1 l/ad 3. okt. 27. A tisztség, latin megnevezéséből -perfectus magistrum - következtetve, a hajóépítő meste
rek elöljárójáé lehetett. A proto név is minden bizonnyal a görög nporuoa, „első" szóból származik. L. még: ÖStA 
FHKA Prot. Bd. 224. Exp. fol. 228. 1556 okt. Miként az a Caspar kérelmének hátuljára írt néhány sorból kiderül, a 
Haditanács a folyamodványt eljutatta Jüan de Scobedónak azzal a kérdéssel, hogy szerinte Caspar Baldigara al
kalmas-e a proto helyére. ÖStA KA AFA 1557/1 l/ad 3. 

357 ÖStA KA AFA 1557/1 l/ad 3 sine dato (valamikor okt. 27. és nov. 17. között). 
358 ÖStA FHKA Prot. Bd. 221. Reg. fol. 161. 1556. okt. 10. 
359 ÖStA HHStA Hung. Fasc. 79. Konv. 2. 1558 Juli-Dez. u. sine dato. fol. 68-71. Ausgab auf die Zeugheuser 

vnd Arsionnal vom 19 September des 58. Zu enndt des 16 January diz 59. Jars. 
360 ÖStA FHKA Prot. Bd. 236. Reg. fol. 89. 1559 jún. 
361 ÖStA FHKA Prot. Bd. 238. Exp. fol. 31. 1559 okt., uo. Bd. 244. Exp. fol. 24. 1560 jan. 
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mivel 1561-62-ben többször is járt Friaulban, hogy fát válasszon két készülő 
galeonhoz.362 

Ezután csak 1568 márciusában hallunk Casparról, amikor neki és fiának valamilyen 
problémája támadhatott az Arzenál kapitányával, mert Bécsből engedelmességre utasí
tották őket.363 Majd pedig jelentette, hogy az Arzenálban a hajómesterekkel milyen őrzési 
rendet állapítottak meg.364 Az a tény, hogy ő tett jelentést, arra utal, hogy esetleg a hajó
mesterek vezetője lehetett, vagy talán megkapta a korábban kérelmezett proto állását. 
Mindezen adatok szerint valószínűleg 1562-68 között is az Arzenálban dolgozott. Ekkor 
azonban anyagi helyzete már nem lehetett túl jó, mert könyörgött, hogy legalább hátralé
ka felét fizessék ki neki,365 mire 1568 novemberében folyósítottak is neki 100 forintot.366 

1569-ben újból kérelmeznie kellett fizetését, s egyben mintegy javasolta, hogy azt a 
sójövedelmekből egyenlítsék ki. Ezt az Udvari Kamara támogatólag továbbküldte az Al
só-Ausztriai Kamarának, hozzátéve, hogy „mivel a kérelmező szegény, és régi szolga, 
ezért ők [ti. az Alsó-Ausztriai Kamara] intézkedjenek, hogy az említett kérelmező pa
naszmentes legyen".367 Ezután már csak Caspar haláláról értesülünk, ami valamikor 1570 
januárja előtt következett be.368 Jellemző, hogy Haditanács csak a következő év májusá
ban adott utasítást, hagy az elhunyt fiainak, feltehetően azok többszöri kérelmére, apjuk 
hátralékos zsoldját fizessék ki.369 

Jelen pillanatban Ottavio mellett Cesaro az egyetlen, akinek várépítészeti tevékenysé
géről nagyobb iratanyaggal rendelkezünk, amellyel részletesebben is foglalkozni kell. 

Cesaro, mint említettem, Giulióval együtt hallatott magáról 1557 novemberében, mi
dőn zsoldjuk kifizetését kérték.370 1563 elején, úgy tűnik, Cesaro megpróbálta „megfúr
ni" kollégáját, Paolo Mirandolát371 a bécsi Arzenálban. Az ügy jelentőségét mutatja, hogy 
az uralkodó jelentést kért róla.372 Cesaro mesterkedését siker koronázta, mert március 30-

362 ÖStA FHKA Prot. Bd. 252. Reg. fol. 55. 1561. jan. 11., uo. Bd. 251. Exp. fol. 54. 1562 jan., uo. fol. 88. 
ápr. 

363 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. fol. 111. 1568. márc. 10. 
364 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 147. Exp. fol. 95. 1568. márc. 14. 
365 ÖStA FHKA Prot. Bd. 277. Exp. fol. 421. 1568 aug. 
366 ÖStA FHKA Prot. Bd. 278. Exp. fol. 551. 1568 nov. 

„Casparn Waldigar Supplication, Jme sein besoldung aus dem Salz Ambt alhie Zubezallen verordnen. Jst 
der Niederösterreichischen Camer mit anZaigung, dieweil die SuPPlicant Arm vnd ain Alter diener, das Sy 
demnach die Verordnung thuen, damit gedachter SuPPlicant vnclaghaft gehaldten werde, Zuegesteldt werde. (Más 
kézzel melléírva:) Auf der Niederösterreichischen Camer bricht ist, dem Waldigara 4 Monat soldt Jn Abschlag bei 
dem KhriegsZallamt verordnt " ÖStA FHKA Prot. Bd. 282. Exp. fol. 230. 1569 ápr. 

368 Felesége nyugdíjkérelmét L: ÖStA FHKA Prot. Bd. 287. Exp. fol. 12. 1570. Jan., uo. Bd. 289. Reg. fol. 6. 
1570. jan. 9. 

„Décret aus dem Kriegs Rath auf July, Octauy vnnd Marxén, der Baldigara gebrueder supplicirn, Jres 
Vattern seligen ausstendigen besoldung vnnd bewilligten gnad vnnd ergäzligkhait, der 200 f seine diennst 
ergözligkhait halben, ist dem KriegsZalmaister eingeschlossen worden." ÖStA FHKA Prot. Bd. 295. Exp. fol. 146. 
1571 máj. L. még: uo. Bd. 298. Reg. fol. 127. 1571. máj. 5. 

370 L. a 341. sz. jegyzetet. L. még: ÖStA FHKA Prot. Bd. 228. Reg. fol. 218. 1557. nov. 23. 
371 L. személyére: Pataki 1931. 117. o., ill. wő. 1934. 22. o. 

„Römische Kayserliche Majestät Eruordern bericht Von wegen Cesar Baldigara Suppliciern vmb dess 
Mirandula Plaz." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 142. Exp. fol. 136. 1563. jan. 27. „Römische Kayserliche Majestät 
schreiben, ob Cesar Waldigar an Paulj Mirandulj stat ins Arsonal alhie genumen möcht werden, ist in KriegsRat 
geben." ÖStA FHKA Prot. Bd. 251. Exp. fol. 245. 1563 márc. 
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án elfogadták jelentkezését.373 Az eset kapcsán azonban felmerül a kérdés, hogy a két 
várépítő milyen elfoglaltságot találhatott az Arzenálban (bár a korabeli mesterek közis
merten több „szakmához" is értettek). Mirandola ugyanis az előző évben még Gyulán te
vékenykedett.374 Az ügy folytatása, hogy egy évvel később, 1564. március 28-án Cesarót 
rendelték Gyulára az - éppen Mirandola által megtervezett és megkezdett - építkezés 
rendbetétele végett.375 Nagyon valószínű azonban, hogy nem ment oda, mivel rövidesen, 
1564. április 18-án, Zay Ferenc kassai kapitány376 parancsot kapott, hogy segítsen 
Cesarónak Kassáról Szatmárra eljutni,377 s Balassa Menyhértnek is utasítást küldtek, 
hogy Cesaróval együtt mit kell Szatmárban elvégezniük.378 Ez pedig kiderül Cesaro 
1564. június 7-i keltezésű, a Haditanácshoz írott, fennmaradt, páratlanul érdekes jelenté
séből, amiben részletesen bemutatta Szatmár közvetlen földrajzi környezetét és ismertette 
a leendő erődítmény felépítése általa elképzelhetőnek tartott három variációját (Forrás
közlés I.).379 Nem véletlen tehát, hogy júliusban már mint Pawmaister Zu Zathmar szere
pelt,380 augusztusban pedig a vár lehetséges alaprajzait küldte el és mindkét esetben uta
sítást kért az építkezéshez.381 

Cesaróról ezután nincs további információnk. Halálával kapcsolatban felmerül annak 
lehetősége, hogy ott volt Szatmárban, midőn somlyai Báthori István váradi kapitány382 

csapatai 1564. szeptember 3-án bevették a várat és az őrség nagy részét levágták és el
képzelhető, hogy ő is a vérengzés áldozata lett. 

A szatmári vár fontos szerepet játszott az Erdély felől Felső-Magyarországra irányuló 
támadások kivédésében.383 Bizonyosan nem véletlen az időbeli egybeesés, hogy midőn 
1564 nyarán kiújultak a harcok a frissen trónra lépett Miksa és János Zsigmond között, 
ugyanakkor keletkeztek Cesarónak a szatmári vár újjáépítésére vonatkozó tervei is.384 Az 
események igazolták a megerődítés szükségességét: mint említettem, szeptember 3-án 
Báthori István váradi kapitány csapatai elfoglalták Szatmárt. Az erdélyi sikerekre vála-

„Schreiben des Caesarj Baldigara anstatt deß Paulj Mirandula angenomen, vnd Jme Monatlich 9 f 
verordert werden solle...." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 142. Exp. fol. 155. 1563. márc. 30. „An Mathiasen Camerer, 
das er Caesarem Waldigar, so an Paulj Mirandulj stat in das Arschional alhie genumen, Monatlich 10 f. besoldung 
rauhe." Uo. Bd. 252. Reg. fol. 272. 1563. ápr. 5. 

374 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 142. Exp. fol. 65. 1562. márc. 12. L. még: Veress 1938. 356. o. 
375 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 143. Reg. fol. 33. 1564. márc. 28. Gyula várának korabeli építkezéseire 1.: Csor

ba 1985. 96. o. skk. 
376 1560-65 között felső-magyarországi végvidéki és kerületi főkapitány, s mint ilyen, egyben kassai kapitány 

is. Pálffy 1997. 272. o. 
377 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 143. Reg. fol. 44. 1564. ápr. 18. 
17 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 143. Reg. fol. 44. 1564. ápr. 18. Ugyanezen a napon ő maga zsoldja ügyében ír a 

Haditanácsnak. Uo. Bd. 144. Exp. fol. 25. 1564. ápr. 18. 
379 ÖStA KA AFA 1564/6/1. 
380 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 143. Reg. fol. 76. 1564. júl. 4. 

„Der Pawmaister Zu Zathmar, Caesar Baldigara vber schickht drey Modell vber Zathmar vnnd begert 
bschaidt, welchen Er nach Pawen solle." ÖStA KA HKR Prot. Bd. 144. Exp. fol. 59. 1564. aug. 2. A három alap
rajz ma a júl. 7-i, első jelentés mellett található. ÖStA KA AFA 1564/6/1. 

És egyben váradi végvidéki főkapitány (erdélyi fennhatóság alatt). Pálffy 1997. 286. o. 
383 Pálffy 1996. 198-199. o. 

4 A fennmaradt irat június 7-i keltezésű, rajzai pedig augusztusban kerültek Bécsbe. ÖStA KA AFA 
1564/6/1., uo. HKR Prot. Bd. 144. Exp. fol. 59. 1564. aug. 2. 
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szül a következő év januárjában Lazarus von Schwendi felső-magyarországi főkapitány 
támadást indított az erdélyi kézen levő erősségek ellen, s február 11-én Tokajt, majd pár 
nap múlva Szerencset foglalta el. Ezután indult meg Szatmár ellen. Báthori azonban, a 
kedvezőtlen körülmények hatására, nem vállalta a harcot. Schwendi csapatainak köze
ledtére a várat felgyújtatta és elvonult. Ezt követően került sor az új erősség megépítésé
re, 1569-73 között, amely munka minden bizonnyal Giulio vezetésével és, mint láttuk, 
Ottavio ellenőrzése mellett zajlott.385 

Cesarónak a szatmári vár újjáépítésére vonatkozó tervei tehát még az előtt készültek, 
hogy Báthori bevette Szatmárt. Cesaro több szempontból vizsgálta a terület földrajzi le
hetőségeit. Azt javasolta, hogy az erősség mindenképpen azon a ponton álljon, ahol a 
Szamos vize kettéválik, hogy körülfolyja a szigetet. Ha ugyanis az ellenség ezen a ponton 
a vizet gáttal elzárja, ezzel a legfőbb külső védelmétől fosztja meg a várat. Hozzátette, 
hogy az a sziget legkiemelkedőbb pontja, s talaja is megfelelő. A váltakozó vízjárás miatt 
felvetette, hogy szabályozzák a folyó két ágát, bár tisztában volt annak hatalmas költsé
geivel. Cesaro három különböző tervet készített, amelyek mindegyike olaszbástyás erő
dítményt ábrázol. Ezeket a Haditanácsnak és az uralkodónak szándékozott elküldeni, 
hogy kiválasszák a megfelelőt. Közülük az első szerint a városfal a sziget nagyobb részét 
körülzárta volna, s azon belül, annak a Szamos beömlésénél levő sarkában külön vár 
épült volna. Ám, mint írta, a sziget nagy mérete (kerületét 2600 lépésben386 adta meg) 
miatt a tüzérség így nem tudna minden pontot kellően fedezni. Ennek ellenére továbbra is 
ebből a tervből indult ki. Szerinte először a várat kellene megépíteni, s utána a városfalat. 
Az egész erődítményt földből és fából akarta elkészíteni, mégpedig a palánk egyszerűbb 
változatával, két karósor közé döngölt földből.387 Cesaro második terve szerint csak egy, 
a várost övező fal készült volna kilenc bástyával (2. sz. rajz), míg a harmadik egy szabá
lyos ötszögü, fúlesbástyás erősséget ábrázol (3. sz. rajz). Végül ez valósult meg.388 

Cesaro tervének megvalósítása minden jel szerint Giulióra hárult. A Haditanács 
ugyanis 1566 januárjában utasította Lazarus von Schwendit, hogy küldje Giuliót 
Szatmárba építőmesternek.389 Elképzelhető, hogy a rokoni (testvéri?) kapcsolat okán je
lölték ki Giuliót e feladatra. Ugyancsak 1566 januárjában intézkedtek havi 15 forintos 
zsoldjáról is, amit már előző év december 15-től folyósítottak neki.390 Ez arra utalhat, 
hogy már akkor kinevezték Szatmár építőmesterének, s talán az ezt megelőző hónapokra 
datálható Cesaro feltételezett halálának időpontja is, amennyiben nem a vár elfoglalása
kor esett el. Mindezekhez képest Maggiorotti egyhelyütt azt állítja, Giulio 1564-71 kö
zött Trencsénben dolgozott, majd másutt azt írja, hogy 1566-69 között állítólag Antonio 
Floriani modernizációs tervezetét valósította meg.391 Ugyanígy egyszer 1564-71 közé, 

J " Csorba 1980. 57-63. o.; Balogh 1982/1. 42. o. 
75 cm-es lépéseket alapul véve majd 2 km. 

387 
Ez Kelenik József megállapítása, aki a kanizsai palánképítés adatainak ismeretében fogalmazta meg e 

véleményét. 
L. Nicolo Angielini felmérését: Domokos 1997b. 199. o., továbbá Egy Karlsruhéban levő alaprajzot 1666-

ból. Fotómásolatát 1. az Országos Műemléki Felügyelőség Tervtárában. Fénymásolatai dr. Vali Istvánné, a Tervtár 
vezetője bocsátotta rendelkezésemre, akinek segítségét ezúton is köszönöm. 

389 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 146. Reg. fol. 12. 1566 Jan. 
390 ÖStA FHKA Prot. Bd. 268. Exp. fol. 218. 1566 Jan., uo. Bd. 269. Reg. fol. 9. 1566. jan. 16. 
391 Maggiorotti 1936. 109., ill. 310. o. 
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másszor meg 1566-71 közé teszi szatmári működésének idejét.392 A zavaros évszámok is 
pontosan mutatják Maggiorotti adatainak értékét. 

Valamikor 1568 őszén, Giulio kérelmet nyújtott be, mivel haza akart térni (hogy ho
va, azt nem közli a forrás, de nyilván Itáliába). Valószínű azonban, hogy felettese, Hans 
Rueber nem akarta elengedni, nyilván a folyamatban levő szatmári építkezés miatt. A 
Haditanács ugyanis először november 10-én írt neki Giulio kérelme ügyében,393 miköz
ben apja, Caspar is támogatta a kérést a Haditanácshoz intézett beadványában.394 Végül 
17-én határozottan utasították a főkapitányt, hogy engedje őt el.395 Lehet, hogy végül nem 
ment el, vagy talán hamar visszatért, mivel a következő év, 1569 kora tavaszán már fize
tésének emelését kérte, ami meg is történt, mert zsoldját 30 forintra emelték.396 Ám, 
ahogy ez abban az időben szokásos volt, csak hosszas kérelmezés után, 1571 márciusá
ban kapta meg járandóságát. Az uralkodó - némi lekezelő felhanggal -, elrendelte, hogy 
az Udvari Kamara fizesse ki hátralékait.397 Emellett még a szatmári várnagy is heti két fo
rintot fizetett ki neki.398 Két hónap multán már szatmári zsoldja miatt levelezett a Kama
rával, amely elrendelte a kifizetést.399 Az elintézés módja azonban meglehetősen kétes, 
ugyanis a magyaróvári harmincad egyik kintlevőségét vállalta át, nyilván azzal a céllal, 
hogy majd ő behajtja.400 Még áprilisban tett jelentetést Christoph von Teuffenbach szat
mári főkapitány401 az erősség siralmas állapotáról, s ennek kapcsán javasolta, hogy 
Giuliót ismét rendeljék Szatmárra. Ezzel együtt azonban nem mulasztotta el megjegyez
ni, hogy „Baldigara nem igazán hozzáértő építőmester, ... szorgalmával és ő császári fel
sége iránti hűségével eléggé hasznos".402 Talán e lesújtó vélemény és a pénzügyi huzavo
nák magyarázzák, hogy Giulio 1571-ben elbocsátását kérte a szolgálatból,403 ami egy 

^ Uo. 109., ill. 364. o. 
393 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. fol. 210. 1568. nov. 10. 
'I Q4 

L. a 340. jegyzetet, 
395 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 148. Reg. fol. 212. 1568. nov. 17. 
396 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 149. Exp. fol. 53. 1569. márc. 29., uo. FHKA Prot. Bd. 285. Reg. fol. 216. 1569. 

jún. 2., Kapossy 1956. 193. o. 
„Julius Baldigara Supplication Jn die HofCamer, vnnd haben die Kayserliche Mayestät bewilligt, dem 

Supplicanten mit seinen verdienten ausstendten also Begegnen Zulaßen, das Er Zu friden sein müge." ÖStA KA 
HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 14. 1571. márc. 7. 

398 
MOL MKA Szepesi Kamarai Levéltár, Szepesi Kamara Regisztratúrája, E 254 Repraesentationes, 

informationes et instantiae, 2. cs. 1569. szept. No. 11. fol. 531. 1569. szept. 10. Melchior Zaurer jelentése a Szepe
si Kamarának. 

399 ÖStA FHKA Prot. Bd. 298. Reg. fol. 159. 1571. máj. 13. A Haditanács is átírt a Kamarának Giulio ügyé
ben. Uo. KA HKR Prot. Bd. 154. Reg. fol. 37. 1571. máj. 7. 

„KhriegsZalmaister soil Julio Baldigara an Seinem AußZug, die 330 f., so Orlanndo Jordann ins dreissigist 
Ambt Zu Hungerischen Altenburg schuldig, Vnnd Er Zubezallen vber sich genomben, abziehen." ÖStA FHKA 
Prot. Bd. 298. Reg. fol. 169. 1571. máj. 25. „Der Camer in Oesterreich, Das Julius Baldigara des Orlanndi Jordann 
schuldt, die 330 f., so Er in dreissigist Altenburg Zuthuen schuldig, vber sich nemben will." Uo. 

Tisztét 1571-79 között töltötte be, emellett 1569-74 között a felső-magyarországi végvidéki és kerületi fő
kapitány melletti haditanácsos. Pálffy 1997. 274., 285. o. 

„Der Julio Baldigaro, vnd der Pruckhmaister Andrea Saluaingna, sollen auch furderlichen widerumb 
hinein abgeferttigt werden. Dann nunmer sich die Zeit der gePew widerum mit gwalt nachendt, Vnd ob schon 
Er Baldigar nicht der hochverstandigen Pawmaister ainer ist, So ist Er doch Zu disem schon in siener 
geburenden linien gezogen werckht, mit seinem fleiß vnd trewlichen Zuestehen Euer Kayserlicher Majestät 
nuzlichen gnueg, ... ." ÖStA KA HKR Akt. 1571 April No. 103. Exp. sine fol. 

403 ÖStA FHKA Prot. Bd. 295. Exp. fol. 153. 1571 máj. 
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május 9-én Prágában kelt leirat szerint meg is történt, és a későbbiekre 52 forint éves 
nyugdíjat állapítottak meg számára.404 Ezután még egyszer szerepel az iratokban, midőn 
az építési főfelügyelő {Oberster Baukommissar) jelentett a Haditanácsnak Giulio kérel
mével, nyilván még mindig valamilyen hátralékos pénzüggyel kapcsolatban.405 Maggio-
rotti szerint viszont ezzel még nem ért véget szolgálata, mert 1571-től 1583-ig Érsekújvá
ron dolgozott bátyja, Ottavio mellett.406 

* 

Ottavio Baldigara élete és tevékenysége áttekintése után végül fel kell tenni a kérdést: 
miért vállalta ezt a nem éppen könnyű hivatást és életpályát? A válasz bonyolult, mivel 
csak töredékes adatokból és saját elejtett megjegyzéseiből következtethetünk. 

Vissza kell térnünk a bevezető idézetre, melyben Baldigara arra figyelmeztetett, hogy 
a török hódítást csak az erődítmények képesek feltartóztatni. Ha ezt ilyen világosan át
látta, akkor egyrészt bizonyára meg volt győződve arról, hogy tevékenységével hozzájá
rul a védelmi rendszer megerősödéséhez, másrészt nyilván tudatában volt személye és 
munkája fontosságának is. Ama jelentéséből azonban ennél többet tudhatunk meg, jelesül 
azt, hogy nemcsak a katonai helyzetet ismerte rendkívül pontosan, hanem a mögötte 
meghúzódó alapkérdéseket is. Élesen kritizálta ugyanis a Magyarországon a végek építé
sére szánt adók és robot megajánlásának, elosztásának módszerét, az ellátásban tapasz
talható hanyagságot, a rossz szervezést. De nem csak bírált, rögtön javaslatot is tett a 
megoldásokra. Másutt is jelét adta, hogy ismeri az adózó, robot teljesítő emberek hely
zetét. Mindez megerősíti, hogy Baldigara nem kívülállóként szemlélte az eseményeket, 
hanem mélyen átélte a körülötte zajló eseményeket. 

Szakemberként a társadalom tekintélyesebb rétegeihez tartozott, noha egyértelmű, 
hogy nem a legrangosabbakhoz. Erre a megbecsültségét mutató jelekből lehet következ
tetni. Szakmai elismertségét és megbízhatóságát igazolja, hogy két kiemelkedő fontossá
gú erődítmény tervezését és kivitelezését bízták rá, gyakran küldték ki szemleutakra, az 
építkezéseket segíteni, s végül, mint azt Poppendorf példája mutatja, a katonai vezetők 
hozzá fordultak, véleményét kérték elképzeléseikről. Ugyancsak megbecsültségére kö
vetkeztethetünk abból, hogy midőn 1576-ban vitába keveredett az egri várkapitánnyal és 
a felső-magyarországi főkapitánnyal, az uralkodó valamiképpen megvédte az ellene irá
nyuló támadásoktól. Mindemellett viszonylag magas fizetést, birtokot, malomépítési jo
got kapott, amelyek minden bizonnyal megfelelő életszínvonalat biztosítottak neki és 
családjának. Az uralkodó olykor még abban is támogatta a Kamarával szemben, hogy 
zsoldhátralékát hamarabb kiutalják. 

Építészi tevékenységét sem könnyű megítélni. Tudatosságot és lelkiismeretességet 
tükröző tervei, jelentései egyértelműen mutatják, milyen fejlődésen ment keresztül e té-

„Der Kriegszahlmeister Andreas Schnätterl wird beauftragt, dem Baumeister Julius Baldigara, welchen 
Kaiser Maximilian II. »seines bissher in Sathmar gehabten dienst mit gnaden erlassen«, bis auf Weiteres eine 
järliche Provision von zweiundfünfzig Gulden zu bezahlen." (Gedenkbuch 113, Fol. 97-97v.)". Kreyczi 1894. p. I. 
No. 11500. 

405 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 153. Exp. fol. 96. 1571. szept. 12. 
406 Maggiorotti 1936. 318.0. 
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ren az évtizedek során; számos ötletes, a gondolkodó, alkotó emberre jellemző megol
dással találkozhatunk bennük. Elképzelései ugyan több szempontból nem feleltek meg a 
legkorszerűbb elveknek, ám ma már lehetetlen eldönteni, hogy az ismeretek esetleges hi
ánya, a lassú információáramlás, vagy az építészeti munkásságának kibontakozását gátló 
körülmények - a lassan mozduló hivatali gépezet, vagy az örökös pénzhiány -játszottak 
szerepet mindebben. Amit alkotott azonban, az a magyarországi török ellenes védelmi 
rendszer fontos és szerves részévé vált, és hozzájárult annak megerősödéséhez. 

Pataki Vidor, midőn a magyar történészek közül elsőként kísérelte meg, hogy átte
kintést adjon az olasz várépítészet és várépítők magyarországi szerepéről, a több mint 
száz megemlített személy közül egyedül Ottavio Baldigara tevékenységének rövid be
mutatásához tette hozzá: „Addig is, míg megérdemelt életrajzát megkapja, ...".407 Jelen 
tanulmányban kísérletet tettem arra, hogy ezt a hiányt pótoljam. 

OTTAVIO BALDIGARA ITINERÁRIUMA' 

Időpont Helység Tevékenység 

1565 Tokaj építkezések irányítása? (92.) 
1568 Eger építkezések irányítása (91.) 
1569 febr. előtt Kassa, Tokaj, Szendrő, Eger szemleút (208.) 
1569 febr.-márc. Bécs jelentéstétel a szemleútról (209.) 
1569 április Eger építkezések irányítása (95-97.) 
1569 nov. Tokaj szemleút (166.) 
1570 marc. Kassa ^409 

1570 Tokaj? tervet készített a Tiszán átívelő hídról 
(194.) 

1570 Munkács ? (167.) 
1571 máj. Prága bemutatta az egy évvel korábban a tokaji 

Tisza-hídhoz elkészített terveket (195.) 
1571 máj.-okt. Eger építkezések irányítása410 

1572 Eger építkezések irányítása41 ' 
1572 júl. Bécs? 

építkezések irányítása41 ' 

1572 okt. Bécs?413 ? 
1572 okt.-nov. Felső-Magyarország szemleút (214.) 
1572 nov. Felnémeti? malom építése (204.) 

4U/ Pataki 1931. 126.0. 
A zárójelben szereplő számok a megfelelő lábjegyzetre utalnak. 
MOL MKA Szepesi Kamarai Levéltár, Szepesi Kamara Regisztratúrája, E 254 Repraesentationes, 

informationes et instantiae, 3. cs. 1570. márc. No. 13. fol. 127. 1570. márc. 1., uo. No. 19. fol. 135. 1570 márc. 
410 ÖStA KA HKR Prot. Reg. Bd. 154. fol. 36. 1571. máj. 6., uo. fol. 97. 1571. okt. 15. 
411 L. pl.: ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 74. 1572. jún. 29., uo. fol. 82. júl. 9., uo. fol. 84. júl. 13., uo. 

Bd. 156. Reg. fol. 95. 1572. okt. 25., uo. Bd. 155. Exp. fol. 145. nov. 22., uo. fol. 158. dec. 23. 
412 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 155. Exp. fol. 79. 1572. júl. 5. 
413 Kapossy 1956. 197.0. 
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malom építése, szemleút (204., 213.) 
házasságkötés (319.) 
építkezések irányítása (104.) 
segítség a beomlott kurtina kijavításához 
(215.) 
tanácsadás (216.) 
építkezések irányítása? (187.) 
építkezések irányítása415 

hídépítés? (197.) 
beszámoló az egri munkálatokról416 

7417 

szemleút (286.) 
szemleút (281-285.) 
? (302-303.) 
a Duna megszemlélése, tervek készítése az 
ott építendő hidakhoz (200.) 
tanácsadó az egyik Bécs melletti Duna
sziget megerősítésénél (201.) 
szemleút4 8 

megvizsgálni a tokaji Tisza-híd megépíté
sének lehetőségeit (199.) 
építkezések irányítása (113., 184.) 
? (296.) 
terepszemle a nußdorfi gát, valamint a 
wolfsbrucki és tábori hidak építkezéséhez 
kapcsolódóan (202.) 
szemleút (222.) 
szemleút (223.) 
építkezések irányítása (123.) 
? (126-127.) 
építkezések irányítása (167.) 
építkezések irányítása (167.) 
építkezések irányítása419 

^420 

szemleút (217.) 
építkezések irányítása421 

o422 

414 Maggiorotti 1936. 109. o. 
415 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 159. Reg. fol. 243. 1574. okt. 1., uo. Bd. 158. Exp. fol. 233. okt. 2., uo. FHKA 

Prot. Bd. 313. Exp. fol. 4. 1575 jan., uo. KA HKR Prot. Bd. 161. Reg. fol. 254. 1575. márc. 5., uo. Bd. 160. Exp. 
fol. 286. 1575. júl. 6., uo. Bd. 161. Reg. fol. 281. júl. 6. 

416 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 163. Reg. fol. 200. 1576. Jan. 19. 
417 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 162. Exp. fol. 153. 1576. dec. 3., uo. Bd. 163. Reg. fol. 288. dec. 30. 

1572 dec. Szatmár 
1573 ápr.-jún. ?(Itália?414) 
1573 jún. Eger 
1573 júl. Szatmár 

1573 júl. Ónod 
1573 okt. Kalló? 
1574-1575 Eger 
1574 aug. Tokaj 
1576jan. Bécs 
1576 dec. ? 
1577 első fele Felső-Magyarország 
1577 aug. Kanizsa 
1577 szept. ? 
1577 nov. Tábor és Wolfsbruck 

1577 dec. Bécs 

1578 máj.? Pernstain 
1578 jún. Tokaj 

1578 dec. Eger 
1579 eleje Itália 
1579 ápr. Nußdorf, Tabor, Wolfsbruck 

1580 Jan. Kanizsa? 
1580 márc. Petau (ma: Ptuj, Szlovénia) 
1580 máj. Érsekújvár 
1580jún.-dec. 7 
1580 Kisvárda 
1580 Kalló 
1581 jan.-máj. Érsekújvár 
1581 jún. ? 
1581 júl. Szatmár 
1581 aug.-nov. Érsekújvár 
1581 okt. ? 

418 ÖStA FHKA Prot. Bd. 339. Exp. fol. 236. 1578. máj. 20. 
419 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 235. 1581. Jan. 26., uo. Bd. 169. Exp. fol. 234. 1581. febr. 19., uo. 

Bd. 170. Reg. fol. 238. febr. 19., uo. Bd. 170. Reg. fol. 241. marc. 18., uo. Bd. 169. Exp. fol. 253. máj. 24., uo. 
FHKA Prot. Bd. 366. Exp. fol. 295. 1581. máj. 27. 

420 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 123. 1581. jún. 8. 
421 ÖStA FHKA Prot. Bd. 366. Exp. fol. 417. 1581. aug. 2., uo. KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 35. 1581. 

aug. 2., uo. fol. 267. aug. 15., uo. fol. 273. szept. 20., uo. Bd. 169. Exp. fol. 291. 1581. szept. 28., uo. Bd. 170. 
Reg. fol. 124. szept. 28., uo. fol. 36. okt. 7., uo. Bd. 169. Exp. fol. 298. okt. 21., uo. fol. 298-299. okt. 23., uo. fol. 
302. nov. 24. 
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1581 okt. Prága 

1582 eleje- ápr . eleje ? 
1582 ápr.-aug. Érsekújvár 
1582 szept. Eger? 
1582-83 tele Szatmár 
1583jan. Bécs 
1583 febr. Érsekújvár 
1583 márc. Bakabánya? 
1583 ápr. eleje • •jún. Kanizsa 
vége között 
1583 júl.- Érsekújvár 
1584 márc. Várad 
1584 ápr. vége--máj. Érsekújvár 
eleje 
1584 máj. Korpona 
1584júL-1585i nárc. Várad 
1585 márc.-tói Érsekújvár 
1585 ápr. Boroszló? 
1585 jún. Tokaj 
1585 júl. Graz 
1585 nov.-től Érsekújvár 
1587 máj. Eger? 

utazás egy, az érsekújvári vár építéséről 
tartandó tanácskozásra 23 

^424 

építkezések irányítása425 

malma ügye (329.) 
szemleút (218.) 
szemleút (229.) 
építkezések irányítása426 

szemleút? 427 

szemleút (224.) 

építkezések irányítása428 

szemleút (152.) 
építkezések irányítása429 

szemleút (230.) 
szemleút (160-163.) 
építkezések irányítása430 

szemleút (231.) 
szemleút (232.) 
szemleút (233.) 
építkezések irányítása431 

malma ügye (331.) 

ÖStA KA HKR Prot. Bd. 170. Reg. fol. 279. 1581. okt. 15., uo. fol. 124. okt. 16. 
42.! ÖStA FHKA Prot. Bd. 369. Reg. fol. 266. 1581. okt. 24. 
424 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 171. Exp. fol. 207. 1582. febr. 20., uo. Bd. 172. Reg. fol. 214. 1582. márc. 27., 

uo. Bd. 172. Reg. fol. 216. ápr. 4. 
425 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 171. Exp. fol. 103. 1582. aug. 16. 
426 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 25. 1583. febr. 12., uo. FHKA Prot. Bd. 381. Exp. fol. 133.1583. febr. 23. 
427 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 173. Exp. fol. 214. 1583. márc. 8. 
428 ÖStA KA HKR Akt. 1583 September No. 82. Exp. fol. 17., uo. HKR Prot. Bd. 174. Reg. fol. 238. 1583. 

júl. 13., uo. fol. 249. szept. 6., uo. fol. 114. szept. 10., uo. Bd. 173. Exp. fol. 310. 1583. okt. 12., uo. Bd. 174. Reg. 
fol. 262. nov. 11., uo. fol. 173. nov. 12., uo. fol. 265. dec. 12., uo. fol. 267. dec. 15. 

429 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 175. Exp. fol. 235. 1584. ápr. 24., uo. FHKA Prot. Bd. 387. Exp. fol. 273. 1584. máj. 11. 
430 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 178. Reg. fol. 190. 1585. márc. 21., uo. Bd. 177. Exp. fol. 204. 1585. márc. 24., 

uo. Bd. 178. Reg. fol. 200. máj. 23., uo. Bd. 177. Exp. fol. 219. máj. 24., uo. fol. 223. jún. 6„ uo. Bd. 178. Reg. 
fol. 93. okt. 10., uo. fol. 231. nov. 13., uo. Bd. 177. Exp. fol. 260. nov. 14. 

431 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 177. Exp. fol. 260. 1585. nov. 28., uo. Bd. 179. Exp. fol. 299. 1586. júl. 1., uo. 
fol. 314. szept. 23. 
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FORRÁSKÖZLÉS' 

Cesaro jelentése a Szatmári erőd kiépítésének terveiről4 

•434 Jllustrissimi Signori 
Partito da uiena gionsj a sakmar a 15. di maggio subito commezaj riconoser el sito della terra 
laqual e dima bella grandeza et fati idisegni di quella li mando a V.S. al giudiccio delle quallj 
rimeto dalche potrano comprender per la forma dellj solla laqual e molto dificcille per alcuni 
impedimenti nel fabricar di terra e jn molti lochi e arenossa e basa doue Jo mi sono retiratto sopra 
la parte alta e doue e meglior terra eschusi fora alcuni angolli arenosi, non resta altro senon che 
uostre signorie faccian elletione de questi tre modelli qualli mando e darmi risposta risoluta aqual 
di questi atender debbo e come a sua Maiesta piaccera uero e die questi signori435 non mi uoleno 
conceder tempó che sua Maiesta e V.S. risoluano dubitando che la risposta non sia tarda uoriano 
che comenzasse fundar uedendo che la estatte passa, ma jo non ardischo di adimpir le sue uoglie 
dubitando eser ripreso da sua Maiesta e V.S. comandandomi chio doue mandar il disegno di ditta 
fabricha e per la ueritta non ária potuto comenzar auanti per non auer carolle ne instrumenti da 
reuoltarla terra e de tuto e datto ordine e sepur comenzero per non lasar passar il bon tempó daro 
principio al beluardo qual e sopra langulo della litera A. e perche uolendo conseuar lisola 
intorniatta dalia qua bisogna prima fortifícar langulo doue si parte el fiume inforno álla citta e non 
guardatto da nemizi con pocha fatticha si puol stropar quellaqua qual cingie álla banda di 
transiluania e far restar piu che meza lisola in secho senza hauer aqua, quanto al mio judico o il 
castello starra meglio sopra quel angulo come V.S. uedrano uel mio disegno, perche quella parte e 
piu alta ebona terra e meglior lóca de tuta lisola, volendo fortifícar la citta con il castello, qual ame 
pare esser in loco buono e se el detto castello in una parte della citta fusse436 non si portrebbe 
mantinere lisolla perche il tiro della artelaria non puo difender da una banda allaltra per la grandé 
distantia qua e della grandeza delisiola cioe dui millia sei cento esesanta passi circonda siche V.S. 
potran judicar se non se guarda e chel nemico possa méter ipiedi, sopra non se intende esser isolla 
quando loco facceseno logiamento da qual parte si uoglia perche in molti tempi dellanon si puo 
squazar in alcuni locchi secondo che laqua fa mutation si che non bisogna in ristrenger troppo ne 
anchori slargarsi tanto che la spesa nol porti, Ame pare di non ritrouare meglior modo che 
fortifícar con diezi beluardi il castello ella citta e seben parera a V.S. che non si posa far cosi 
presto, pero sara meglio dar vn bon principio efarne parte che stia bene, epoi sempre seguitare 
e,redure lopera abon fíne che comenziarla con picollo suggetto edi pocho momento, uolendo poi 
di picollo far grandé, trouando il locco imbratato duna forma picola e mai composta opera de non 
redur abon termine, forsi alcunj non lauderano la mia opera per eser tropo grandé ma non si 
marauigliano che metta de piu jn uero parte perche sparagnero in vnaltra, perche in molti logi che 
la terra esufficiente non mi accadera tanto legname sperando difare lopera con lőtte che non si 
uederano ilegnami ne sottoposti savano al fuocco esendő sotto la terra nascosj dal solle e dalia 
pioua durrerano assaisimo tempó il che sara di gran sparagno di feramenti igualli simetteno in altri 
lauori in questi non entra simil spese et tanta quantita di legnami e perche la la forteza non si pótra 
fínir si breuemente comenzereino il castela con j quatro beluardi epoi contempo esendő fato bon 

A Forrásközlésben a források időrendben követik egymást. 
ÖStA KA AFA 1564/6/1. sine fol. 1564. jún. 7. Miként az az olasz és a latin szöveg összevetéséből kiderül, 

a kettő közül az olasz volt az eredeti, arről készült a latin fordítás. 
A címzés az Udvari Haditanács urainak szól. 
Feltehetően a helyszínen tartózkodó katonai vezetőkről, talán Zay Ferencről vagy Balassa Menyhártról van szó. 
Ezt a szövegrészt akár úgy is lehet értelmezni, hogy Cesaro eredetileg a városon kívül akart egy erődít

ményt építeni, s csak utána készítette el a városon belül levő vár tervét. (E mondatok és a rajzok alapján egyértel
mű, hogy a latinban az „oppidum" szó itt „vár" értelemben szerepel.) 
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principio si dara fine alloperra la quai spero sara gratta asua Maiesta e a V.S. ancora o, fatto vn 
disegno con noue beluardi senza castello e vn altro con cinque beluardi uolendo far castello in 
mezo lisolla doue e hora la piaza e locco alto e bona tera circondandolo di bone fose crederei 
ancora di meterli laqua intorno con pocha spesa sara Di grandeza honesta pasa ducento etrenta di 
largeza di piaza cosj pervna uia come per laltra, anchori vi dicho che jo non ho uoluto far la uilla 
de minettj per che ame pare cosa di pocco hauendo solamente case di paglia le qualle occorendo il 
bisogno presto si potrano brusar perche loro deuereueno nenir astaziar in sakmar esendő deserto 
de case e pochissima gente bascio la man di V.S. datta in sakmar adi 7. zugno, 1564. 
De V.S. seruitor 
Cesaro Baldigara 

II. 

Ottavio Baldigara és Jacopo Lobrese egyezsége az egri építkezésről, 
1572. november 1. (1573. június 20. j 4 3 7 

Anno 1572. den 1. tag Nouembris Huebe Jch Zu Handien Zu Wienn mit Jacomo Lobrese. 
Octauius Baldigara vnndt Jacomo lobrese haben gehanndlet wegen der aufbawung der Mawr Zu 
Erla. Jacomo verhaißt Zu machen aldort 2 Paschthain, wie mans in dem Model438 siecht N. 
Nummer 4. Vnndt E. Nummer 5., von der seitten der Stat, auf sein Vncosten ein Claffter per 3 
Taller, mit den vnndten vermeken Conditionen, das Jme die Contramine, die schießlecher vndt 
plindte Porten, aller sein voll darzue gemessen werde, Wie sollches JmPrauch ist. Die gwelwer 
sollen 3 1/2 schuch dückh sein vnndt die fianchi anfüllet werden. Das Mawr werckh soll ein 
Claffter dückh werden, also wie er in 69sten Jar die Maweren gebawt hat. Er will alle Stein, als Zu 
der Mawr vnndt Zu den Eckhen vndt Zu schtiegen, prechen vnndt füeren lassen. Er will das 
wasser, vnndt was darZue gehört, aus vnndt einfüeren lassen. Er will den Sanndt durch werften 
vnndt füern lassen, Er soll aber den halben thails daruon bey St. Demetrio nemem khunden vnndt 
den halben thaill Jn dem graben. Man soll Jme den khalch also getrenndt geben, vnndt er will es 
Zuefüern lassen vnndt 24 stundt in wasser abieschen. Den Merdrich will Er woll müschen, Vnndt 
Wills Weder zu faist noch Zu mager machen. Man soll Jme die Stein, die er in fundament fünden 
wirt, vergunnen. Er will laden, Nägl, Strickh vnndt hebwerckh für gwelwer, für Pruckhen vnndt 
für anndern Jnstrumenten darZue geben vnndt khauffen. Man soll Jme an vnnderlaß 20 
scheibThruhen Zum khalch vnndt schtein Zu füeren halten. Jtem man soll Jme alle tag 2 gefangen 
Zuegeben Zuem wasser Zue tragen. Man soll Jme ein ort waißen, da Er das gePew anheben solle. 
Man soll ein khölen439 einen Jedem Maurer geben, Ein Khrampen für einen Jeden Maurer, Zway 
Khayl,440 ein Hawen, Ein schauffl, Ein schlegl, sechs Stangen vnndt 4 rüer schauffln, was dar nach 
von denen sachen vberbleibt nach vollenndung des gePew, das will er bei dem gePew lassen. 
Er begert ein Hauß für Jme selbst vnndt für die anndere Maurer, vnndt ein anders haus ausserhalb 
der vestn, da Er ein stall khunde haben für Roß vnnd dienner. Begert habern oder gerschen vnndt 
hay, als vill er betreffen wirt für seine Roß, vnndt ein sollches fuetter soll Jme der Haubtman 
verordnen vmb ein rechts gelt in dem Zugehörigen derffern. Alle Jar sollen Jme auf das fuetter 200 
f gelihen werden. Wan Er anheben wirt Zu Pawen, so soll man Jme auf einen Jedem Wagen, den 
Er haben wirt, ein sambt die Roß vnndt den diennern, 2 Taller alle Wechen leihen. 
Weitter Er begert, das man Jme, wan Er angehebt hat Zu Pawen, auf Jedem Maurer ein Taler, auf 
einen Jedem dienner vnndt Puebn 1/2 Taller vnndt auf einen Percaier 1 f Reinisch alle Wuchen 

437 ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. fol. 1., az eredeti olasz szöveg német fordítása. 
A megállapodáshoz készített vázlatok sajnos nem maradtak fenn. 

439 e Kelle 
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laichet, vnndt auf S. Martins tag soll inen sein arbait abmessen, vnndt was man ein schuldig bleibt, 
abzallen. 
a szöveg folytatása később441 

Weitter begert, das man Jme auff ain raittung, damit er Roß, darmit khaufen vnndt das Volckh 
hinunder füeren müge, aufs wenigist 250 Taller gebe. 
Mit dem obbemelten Conditionen verhaißt Jacomo, das Mawr werckh Zu Erla Zu vollenden an 
ainichem abgang desselbigen, die Klaffter vmb 3 Taller geraith, auf sein vncosten, vnndt ein 
sollches Mawr werckh soll woll vnndt aus guettern Materi khunsthlich Zeug vnndt werthafftig 
gemacht werden. Vnndt daran will er sein leben vnndt alle seine guetter verstehenden. 
Octauio Baldigara desgleichen verhaißt in stat der kayserlichen Majestät, das Jme Jacomo die 
obbemelte Zuesagungen gehalten sollen werden, so sehr die Conditiones von Jr Majestät 
acceptiert werden. 
Actum Zu Wienn den 20. Juny 1573. 

m. 

Ottavio Baldigara jelentése az egri építkezés állásáról, 1572 november442 

Grosmechtigister etc. 
Was Jch für ain fleiß in Eur Majestät gepewen ankhert, das berichten meine erfundtne stuckh 
vnndt Jnuention, die Zuem gePew Zu Erla gehörig seindt. 
Jber das, Jch hab von dem gePew Zu Erla dermassen mit Jacomo Loberse gehanndlen, das Er die 
Claffter der Mauer, vmb ein bstimbt geelt an ainichem anndern vncosten Euer Kayserlichen 
Majestät Werde machen. 
Dem nach hab mit Bartholomio di Ponto, wegen der Pastey von der seitten des Pergs, mit dem 
Consens der herrn Commissarien also Zu Erla bschlossen, das Er sich die Claffter vmb 3 1/2 
Taller Zu machen, bewilligt, wan man Jme Scheüb druchen vnndt etlich annder Jnstrumenten, 
vnndt auch laden, Nägl, vnndt annders holzwerckh darZue gibt. Dan also wurde das gePew vi 11 
wenig costen, als Zuuor. 
Die tag, hab auch mit Jacomo Lobrese, vnnser hanndlung wegen die Pastey von der seitten der 
Stat, auf ein Ortt vnndt Endt gePracht, Vnndt Er will die Claffter vmb 3 Taller auf sein vncosten 
machen. Also das Er laden, Nägl, allerlej holzwerckh vnndt Jnstrumenten solle darZue geben, Wie 
mans den siecht vnndt vernimbt aus Vnseren Vorigen bschlus. Vnndt sollicher bschlus wirt Zu 
grosseren Nuz Eur Kayserlichen Majestät raichen, als derselbig, der mit Bartolamio de Ponto 
bschehen ist. 
Darumb Es wäre vonnötten, das man disem bschlus wegen der Pastey von der seitten der Stat, dem 
Jacomo also anneme vnd bestattet, vnndt das man auch dem Bartolomio seinem bschehnen bschlus 
Passieret, dan es ist ein grossere mühe bei dem anndern, vnndt Nach volendung dises gepews, het 
Bartolomio gleich so wolffaill, das annder gemacht vnnd gPawt, als Jacomo. Es ist auch besser, 
das man Zwen Maister halte, als ain allein, dan also werden sy ain Concorrenz haben, vnndt wirt 
ainer dem anndern Zu druz, besser vnndt geschwinter arbeitten. 
So man das gepew auf Euer Kayserlichen Majestät vncosten soll machen, So weit man von der 
Claffter vom hawen des Steinwerckhs, Zaln 55 vnngrisch gulden Vom Zuefueren 80 vnngrisch 
gulden. Drey sollhe Claffter machen 2 Klaffter in der Mawr, Vom Macher lan Einer Klaffter 
gebuert dem Maurer 1 f Reinisch Vnnd also Costen 2 Klaffter, wan die Mawr gemacht ist .. 5 
Taller vnndt 65 vnngrisch denar, an den khalch, fuerlahn, Sanndt, vnndt Wasser, dan Zum Wasser 
fueren helt man sunst 4 Roß, mit 2 diennern, welche 6 Taller bsoldung Monatlich haben, vnndt 
einen anndern, der die Pottingen füllen, dem gibt man täglich 12 vngrisch denar. Weitter, helt man 
auch einem Verwalter vber die Sandt wägen, dem gePurt 5 f Monatlich. Einem Stein mezn geburt 

ÖStA KA HKR Akt. 1573 Juny No. 20. Exp. fol. 1. L. a 108. jegyzetet. 
ÖStA KA HKR Akt. 1572 November No. 93. Exp. fol. 7-8., az eredeti olasz szöveg német fordítása. 
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Monatlich 8 f. Einem, der die Stein wigt, 7 f Monatlich, Einem Verwalter des Sanndts vnndt des 
Steinwerckhs, Einem yedem gepurt 3 Taller Monatlich, vnndt dise Zween Zalt der Haubtman 
selbst, aus der Zallung des vnngerischem khriegsvolckhs. Vber des, Nägl, holzwerckh Zum 
gwelwen, Zu Pruckhen vnndt Zu anndern Instrumenten, Auch Außen werckh, kholn [?], vnndt ein 
Schmidt mueß man haben, den dann Monatlich 8 f gebuert Zugeben. Des alles mitainanndt, Wirt 
man ersParn, wofehr man kan der Klaffter also Zaln Wirt, wie Jchs vermeldt. 
Vnndt darumb, wan den bschehnen bschlus Euer Majestät acceptiern vnndt die 15000 f sambt die 
4 SPanschafften dar Zue bewilligen sollen, So wurde das gePew in 2 oder 3 Jars dermassen 
aufgehn, Jars man mecht darnach, das vbrig leichtlich mit denen, die Jm lanndt sein, ausarbeitten. 
Vnndt das gelt mehten Euer Khayserliche Majestät Zum theil in der dreissigist Zu Tokhay, Zum 
thail Zu Bartfeldt, vnndt annderm Ortten, als auch aus der dica der 4 SPanschafften Zum gepew 
verordnen. 
Dieweill auch ietz under der Erzbischoff gesterben ist, mehten Euer Majestät seine Einkhumen, 3 
Jar darZue bewilligen, oder aber annders gelt, das von Thodt schlegen oder annderen vbelthäten 
wegen Euer Khayserlichen Majestät Zue fallen. Auch mehten Euer Kayserliche Majestät die 
vbeltatter, die man pflegt auf galeen schickhen, hinZueverordnen. 
Vnndt also werden Euer Majestät anndere will solche weeg funden Zu disem gepew Zu Erla. 
Octauio Baldigara 

IV. 

Ottavio Baldigara kallói tervének vázlatmagyarázata, 
1573 október443 

Außlegung des Neven Castels Wißkalo genanndt 
A. Das New Castell Vißkalo vnndt sein Platz oder sein weitte. 
B.C.D.E. Der bemelter vestn, vier Basteyen vnndt Jre Weitte nach der höhe. 
F. Die ScarPa, oder die Preite des eisern Zauns, so sein höhe 27 Schuech machen, wie es 
bezeichnet bei der Bastein B. Es Wäre guet, das die Cortine vmb 3 schuech niederer wären. 
G. Die dückhe der Brust Wehrn sollen 6 1/2 schuech hoch sein. 
H. Der Stanndt bej dem Brust Wehrn werden 3 schuech breit vndt 1 3/4 hoch sein, damit das 
khriegsuolckh darauf steigen, vnndt mit hanndt püxsen vber die Prust Wehrn schiessen müge. Jtem 
diser Stanndt wirt auch sein für die lecher, so in dem Eiseristen Zaun sein Werden, welche Zaun 2 
oder 2 1/2 schuech höher sein solle, als die Brust Wehrn werden, damit also das khriegsuolckh, 
wanns auf den obbemelten Standt khumbt, vorm feindt bewart seie, Wie dann ein solches in den 
Sakhmarischen Brust Wehrn vnndt Cortinen auch Zu machen außZeichnet ist. Jtem, für das 
geschüz, wann das gePew aus Erdtrich soll [?] gemacht sein, wirt man desto leichter die 
Streichwehrn vnndt Bruckhen Zum schiessen, die Brust Wehren auf khunden machen. Jtem damit 
man müge baldt ein 2 schuech hoch vier Eckhet schueß löcher machen. 
I. Die Schit der Cortinen 3 schuech breit sambt den Stanndt der BrustWehrn, dieweil mans nit 
breitter khan machen, das das Ortt Zu khlein ist. Also khan man Jme auch wählen nit machen, wie 
es sein solle, sonnder ein yede Cortina, wirt Jr latter darfür haben, wie es in Modell Zeichnet ist 
vnndt dieweill die Cortina khurz sein für die walen der Pasteien, werden gemacht für ein yede 
Pastein bei dem eingang, so ein etliche Casamata L hat, ein Pruckhen. 
K. Casemata der Pasteien, vnndt ein yede ein StraichWehr, Wie es auszeichnet. Dise Streich 
Wehren werden ausserhalb Jm graben, 2 schrit hoch sein vnndt ein yede wirt Jr rinne haben 
muessen, damit das regen wasser sein außgang habe. 
L. die Weg, so in die Casemata ein gehn. 
M. Brust Wehrn sambt Jm Streich Wehrn, wan man sy muest von der höhe wehren. 
N. Hoch Streich Wehrn für ein yede seitten. 
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0. Heuser neben der Cortinen Schitten, für Profanndt, Munition vndt kheller, Jtem Zum Prott 
pachen, für die Schmidt, für die khriegs leut, für ein Schtall der Rossen des Obristen, Jtem für vier 
kheine thuen, so Ein etliche ein schrit oder annderthalb haben mechte, darinn man Puluer vnndt 
annder fuer Zeug halten möchte. 
P. Die Weg vmb die Vesten, damit man Zu den Pasteien, Zu den Cortinen, vnndt Zum Plaz gehn 
müge. 
Q. Heuser, so man den Soldaten khan auß thailn, nahenndt beim plaz. 
+ Die Vier fürnembste Windt, L beträt den aufganng, P den undergang, O den Mittag, —* die 
Mittnacht. 

Ein New gemachter Prun, Mitten in dem Castell vnndt auf den Plaz, Zu bösseren glegenheit, vnndt 
damit der khlein Plaz lediger seie, vnndt auch damit man sich mit Wögen vmbkheren müge. 
R. Das groß Thor des Castells, so Zu der Neittern Stell hinaus geht. 
S. Das khlein Thor, so auf den Mittag ligt, Jst Zu einem anlauf. 
T. Die selb seitten des Grabens, so bei der Vesten nahenndt ligt, wirt bej dem Zaun höher mit 
einem thaal auf dem falsche grabn ligen, also das dieselb seitten on Wasser bleibe, damit man mü
ge auß gehn, vnndt die under geschossne Mawrn oder Zauen Weckh säubern Zu bösserer 
verhuettung der Pasteien, Cortinen vnndt auch des grabens. Vnndt damit das Werckh, so vom 
Erdtrich gemacht wirt, vnndt das Castell desto mehr vnnd lenger Wehre, vnndt das das Wasser das 
fundament nit erwache, vnndt also darnach die schwäre dasselbig nit nider drukhe, So mues 
dieselb seitten druckhen bleiben, vnndt muessen Pfaln eingeschlagen werden, als vil es sein khan 
neben den gestadt des falschen grabens, Wie mans siecht Jn den Zeichen oooooo. Mueß auch ein 
Pfal den anndern anrüern, Wie mans siecht Jn den Zeichen bei der Pastein C. Man mag aber 
Zwischen Zweien langen Pfalein, allZeit ein khurz sezen, Welches Werckh also gemacht, es soll 
nit höher aus dem Wasser ausschien, wanns khlein ist, als ein schuech hoch. 
Man mechte auch ob disem Werckh, also Wie mans siecht in den Zeichen TTTTTTT, ein Zaun, 
7 schuech hoch von Zimlichen Thruckhen [trockenen] Pfalen machen, So man dar nach dasselbig 
mit khadt vberwerffen möchte. Auch muesset man Jn disem Zaun schueß löcher machen, durch 
welche man khumet den feindt vom graben abwehren. Vnndt damit das khriegs uolckh geradt vom 
feindt nit möchte geschedigt werden, Mecht man auch am Eckhen ein solche Brust Wehrn 7 
schuech hoch machen, wie mans in V siecht. Allein, da muessen der Zaun etwas Wenigs Höher 
sein, damit allda das khriegs uolckh belegt sein möchte. 

X. Ein falscher Graben, Welcher in Summer vnndt in anndern Thruckhnen Zeitten, Welch Jch das 
alleZeit 3 1/2 oder 4 schuech tuef Wasser in sich hette, vnndt das man daraus das Wasser mit 
möcht heraus lassen oder heraus graben. Am Boden vnnder dem Wasser wolt Jch das vier Eckhete 
lecher im graben waren, die etwa 1 1/2 Schritt vnndt ein schuech ein 1/2 lanng vnndt Preit Wären, 
vnndt das, ein loch dueffer Wurde als das annder, Wie man es sieht bezeichnet sein Sckhakh weiß, 
damit wan der feindt darein khäme, muessen also darnach offt nider fallen. 
Y. Die eisserist seitten des grabens wolt Jch, das Thruckhnen Zeitten Thruckhen blib, vnndt 
hienng auf den falschen graben Zue, vnndt were etwas wenigs nider, damit Wan der feindt das ort 
beim gestadt mit holz werckh anfilet, meht man es darnach anZinten, ... [egy sor hiányzik] Jtem, 
damit also der feindt sein furnemen langsamer mähte Volbringen, als wann es eben were. Also 
wurde auch die Contra scarPa lennger Wehren. Es wäre von notten, das man es mit Mawr Zeug 
oder mit Pfaln also aufs ehst ins Werckh brach. 
Z. Ein beteckther Weg ausserhalb des grabens, niderer als die Contra scarPa ist vmb 6 schuech, 
damit man muge also beteckh dem feindt ein wider standi thuen, vnnd die Contra scarPa 
verhuetten. 
1. Ein Stanndt des beteckhten Wegs 3 schuech breit, vnndt 1 3/4 schuech hoch, damit das khriegs 
uolckh darauf stehn, daraus schuessen, vnndt die Contra scarPa vor dem feindt verhuetten vnndt 
denselben vom graben abwehren muge. 
2. Ein Eckh an dem beteckhten Weg, welches alZeit Zwo lennden macht, damit sich der feindt 
hinZue nit muge lennden. 
3. Casematte, die man muesset Jn dem graben bej den Contra scarPen, aus holz machen vnndt 
beteckhen mit Erdtrich, Vor dem fuer, damit man muge mit etlichen schüzen den graben vor dem 
feindt daraus bewahren. Der Zaun vnndt das leger, da das Reitter Volckh stehn mueß, Wirt 
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Zusammen fugt bei den Zweien Eckhen der Pesteien D vnndt E vnndt wirtt verhuet von dem 
Pasteien B vnndt C, vnndt von drei anndern Pasteien des légers, so mit Nummer 4, 5, 6 Zeichnet 
seindt. Es hat sein graben mit sein Wasser vnndt vmbher, wie mans Jn den Modell siecht, Fünf 
schritt Weit von dem Zaun Inwendig, mit Nummer 8, seindt die Heuser vnndt die Stallungen 3 
schritt Preit. Diese hauser vnndt Stallungen seindt in Zweien Ordnungen, vnndt Jn der mit haben 
ein Weg vnndt noch Zwey anndere weg, so Zu den Pesteien vnndt in die Cortina des Plaz Nummer 
7 gehn. Jn disem Plaz vnndt in den dreien Pesteien Nummer 4, 5, 6. khan das khriegsuolckh Zu 
samen khumen, biß darnach mit ein annder auf dem feindt außZeugt. Dise heuser vnndt Stallungen 
seindt 302 schritt lanng, vnndt also bleiben für ein yedes Roß 14 1/2 schuech, nach der lenng, 
vnndt nach der Preit. Die 200 schritt nach der lenng, so vberPleiben, mag man dem khriegsuolckh, 
oder aber sunst Nuzlich außthailn. 
Das Thor des légers, Zeichnet mit Nummer 9. 

V. 

Ottavio B aldigar a javaslatai az egri építkezésekhez, 
1578 december444 

1. Octauio Waltigare Bit vnnderthenigist, Nachdem Euer Majestät bschlossen haben vber das 
gebew Erla, das Euer Majestät das Modell mit Jrer hannd vnnd sigill Wollte anchrefftigen, auch in 
den nachgschribnen Articln, so uil deren Euer Majestät gefellig, ein lateinische Jnsruction 
Verfertigen lassen. 

5. Eur Majestät wollen bewilligen, das die Pasteien gegen der statt an den streich weren herauß 
aufs wenigist 15 Claffter brait baut werde, wie sollches an den hindern dreien pasteien gegen der 
statt Jm Modell Zusehen ist, mit khlainen punctl Ver Zaichnet. 
6. Das vom Anfang der streichwer biß An das Jnner Eckh, da die Zwo Cortina müesten Zusamen 
khomen, Zu dem Punct E. im Part Abriß Aufs wenigist 18 biß in die 20 Claffter sei, wie man 
wierdt befinnden, das es an Ain Ort mer, als an dem Andern Von notten ist, damit man gueten Plaz 
Zu dem gschütz hab. 

8. Jn dem Modell Vber Erla mit A. No. 3. vnnd B. No. 4. ist mit den Zallen A.l. G.2. H.3. N.4. et 
E.5. VerZaichnet, wie die pasteien, Cortina vnnd Alles gebeu nach einander, seinem 
guetbedunckhen nach, sollte verfertigt werden. Alßo das erinndert entblest, sonnder von tag Zu tag 
Zu merer sterckh vnnd sicherhait Aufkhäm, wan es Euer Majestät Alß gefellig ist. 
9. Eur Majestät wollen erleuben, das die Mauren der pasteien Am fundament 2 Claffter dickh 
seien [mellette: Jm Abriß A.], vnnd die scarpa Also gemacht, das An 6 Clafftern der höche Ain 
Claffter brait, die Mauer vom vnnderisten grund hinein hennckhe. Die Pfeiller oder Contraforti mit 
B. sollen dickh sein, ain Claffter an der Mauer, ainer von dem Andern ain Claffter 3 schuech, 
gestells lang 2 Claffter 3 schuech, am spitz Jnwendig 3 schuech brait. Wenn es vom grund 3 
Claffter Aufgfuert ist, so soll die Mauer Jnwendig Abgschnidten werden, das si nit mer, dan ain 
Claffter dickh sei, vnnd dann biß auf 4 oder 5 Claffter in die hoch gefuert, wie sollches an den 
Zwo figuren A. vnnd B. Zusehen. Das vbrig an der hoch soll man von gueten Erden machen, die 
brüst wehr von 18 biß in die 21 schuech-dickh, 6 1/2 schuech hoch, mit recht Außgethaillten 
schießlöchern, welche man allZeit Ausfüllen vnnd andern an andern Orten machen khan, wie es 
die Notturfft erfordert. Die Mauren, Pfeiller vnnd Alles Annderes soll man machen grossen vnd 
khiener [kleiner], weiter vnnd Näherer bei einannder, wie es iederes orts glegenhait selbst dargibt. 
10. Das auch Allenthalben herumb ein druckner graben, Allain der Mitier Blind graben mit wasser 
voll sein [bek. mellett: wie es die 2 Pastein E. vnd F. in abriß Zusehen], darein sollen gmacht 
werden Viereckhet grueben, Jn form eines schachs, Ain oder Anderthalben schuechs tieff, vnd 
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wiederumb ein solhe vierekheten plaz darneben erhöcht eins, VerZaichnet ist vmb die 2 basteien 
E. vnnd F., damit, wen die feindt drein khumben, vnuersehens drinen fallen müessen, vnnd da es 
gegen dem Perg ist, da man nit wasser haben khan; da macht man ein gegen schach Jn der Mauer, 
4 1/2 schuech weit vnnd 7 schuech hoch, wie es gemacht ist ann der Pasteien A.I., Zwischen dem 
Alten vnnd Neuen Castell, oder Aber man macht den Von außwendig, wie mit C. Zusehen, da 
baiden forn abgerißen sein. Also das ein khriegsman Inwendig khund hin und wider gehen vnnd 
Auflosen, ob wo der feinndt ein graben wollt, Jme mit dem entgegen graben gwerdt [?] werde, der 
Graff von Mansfeldt der ist auch der mainung vnnd acht, das man ain gegen schach machen soll an 
der Contra scarpa oder beim grundt des äussern tailles im graben, Wie es VerZaichnet ist mit D. 
Man khan auch etliche bedeckhte thurnlein oder khämerlein machen in den Eggen vnnd am grundt 
des grabens, darauß man mit Topelhackhen weren khund, das der feindt nit so bald 
hinZueschantzen in graben khumen vnnd denselben auffüllen mige, Wie sollches VerZachnet ist 
in dem ganZen Modell mit A. No. 3. Von solchen Thurnlein man auch Jn der obgmeldten gegen 
schach khumen müge. 
11. Das auch bei einer Jn den Pástéin [mellette: Pástéin F.] Zwai Plinde oder Verporgen Thor 
gemacht, die Jn den vnndern vnnd Nideristen gebeuen Am grund des grabens Jnwendig des 
Orechion verporgner herauß gehen, der durch ganng drinen soll brait sein 5 oder 4 1/5 schuech, 
das thor drei schuech brait, Also das ein knecht mit ein lanngen spieß durch khund khumen, Wie 
es an der Pastein mit F VerZaichnet. Die muessten mit eisen bschlagen Thörn Verschlossen vnnd 
Jn Zeit des fridens Aufwendig mit einer eingene Maur vermauert vnd verdeckht sein. 
12. Das die Orechioni an Jrem spitz oder haubt nit höcher sein, Alß die Prust Wehr von den 
Nideristen streich wehren, vnnd senckhen sich Allgmach der Pastein [mellette: G. Pastein] Brust 
wehr gleich, dem dann die Brust wehr von dem Obern Orechion auch müess gleich khumen, damit 
man mer stuckh drauf khund stellen, Wie solches Zusehen an der Pastein G. vnnd die weil die 
dickhe der Brust wehr vnnd der Casamata, Alß ein Orechion der Anndern streich wehr, in der 
höche dasein, wurde sich nit reimen vnnd merem vncosten geben, wenn mann es der Pastein 
gleich hoch soll machen, das wenn der feindt die Brust wehr der obern wehr Zuescheust vnnd man 
mit dem gschutz sich hinder sich besser begeben vnnd von neuem baser sich verwaren mueß, so 
khan man vor der hech des Orechion den graben vnnd die entgegen ligende Pastein mit ein ainigen 
stuckh hart vertadigen oder streichen, wie sollches an der figur der Pasteien F. vnd E Zusehen. Der 
hern von Popendorf last Jm sollches gfallen, hat auch Zuegeben, das es Also Zu Erla gemacht, wie 
dann sollches an der Pastein Zuechst am Perg im Modell vnnd An der Pastein A.l. gemacht ist 
worden. 
13 Das die schieß löcher an den streich weren Jnwendig bei 2 schuech brait vnd hoch sein, 
VierEgkhet vnnd oben mit 2 gwelben vber einander versichert, Damit die püchssenmaister vnd 
khriegs leut, da gleich ain gwelb oder pogen Zerschossen, vmb souil sicherer drundter stehen 
mügen sollen, auch Also gmacht sein, das das schieß loch Zuechst der Cortina die selbig gannz 
Cortina, auch die streich wehr den Orechion vnd desselben spitz vnnd den graben streichen, das 
Annder schieß loch neben des Orechion solle Aufs Aller nechst vnnd Zum wenigisten biß auf 
halbe Cortina gegen der entgegen ligenten Pastein biß auf den spitz derselbigen vnnd noch ein 
Claffter hinauß laß streichen mügen, unnd das sy Also den grundt des grabens vertadigen, so 
nachent es müglich, aufs wenigist von der unten gedachter Cortina gegen der entgegenligenten 
Pastein vnnd derselben höche. Vnnd damit die gfanngnen durch dieselben schieß löcher nit 
außkhommen mugen, soll man Jnwendig eisene Türl machen, die Jm Zeitt des fridens allzeit 
gspert seiet, die Jn der miten ein loch haben, damit man Zu Aller fuerfalleter not mit ein dopeil 
hackhen hinauß schießen khan. Dann also erforderst das gräniz hauß, weil es dem feindt so nahent 
glegen ist. 
14 Das die Pasteien also gmacht, das si braite vnnd nit gspitzige Eckh haben, souil müglich, damit 
sy von den streich wem vnnd von der Cortina aufs wenigist der leng graden lini nach Vertädigt 
vnd gestrichen mögen werden. 
15 Das die Äussern wendt der Pasteien khurtz sein souil müglich, damit si ein guetten Plaz haben 
Zu Notturfftiger Stellung des gschuz, vnnd das die wenndt an den streich wem vmb souil braiter, 
dan also weren si vil sicherer vnd vmb ein guetes weniger khossten. 
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16 Er bitt auch Jme Zuerlauben, das die Casamata oder Pläz an den streich weren [mellette: E vnd 
F.] vnbedeckht sein, 3 oder 3 1/2 biß auf 4 Claffter, wie es die notturfft erfordert. Das vbrig soll 
bedeckht sein mit gwelben sein, vnd mit höher ain 8. oder 9 schuech hoch, si sollen drumb so 
nider sein, damit die Brust wher der vnndern Casamata so hoch sei, das si die ober wer des feindts 
gschuz huett vnnd bedeckhen. Dieweil man das gschutz leichtlich darhinder Ziehen vnd auf allen 
notfall bedeckht hallten khan, auf dise weiß werden die Auswendigen wendt oder Mauren von den 
Pasteien khurz vnnd die Casamata haben mer plaz Zum hinder sich Ziehen, man machts mit 
wenigem vncossten, da man an einer Pastein ain ainigen Platz macht der allenthalben vnbedeckht, 
khan man da 2 Pläz oder ständt Zuerichten, die da sicher vnd bedeckht seindt vnnd darf doch die 
Pastein nit grösser machen, wie sollches an der figur der Pastein E. vnnd F Zusehen, vnnd ist nit 
ein wenig dran glegen, das man drei wem khan haben, aine uber der Anndern, dieweil des feindts 
gwaldt also geschaffen, das er ain 50 oder 60 Tausend man an ain Sturm khan stellen, die da mit 
säbeln hin an triben werden, sein Zwo wem nit gnueg khan. da man von der ain das gschutz last ab 
gehen, khan man Jn der Anndern so baldt nit laden vnndt dem feindt ist es nichts, da er gleich an 
ain sollchen Sturm ain 10 m. man verleurt, wan er nuer sein fuernemmen verricht, wie wier dessen 
vill Exampl gsehen haben. 
17. Das an den äussern Mauern der Pasteien A 1 [mellette: H im abriß] gegen Thihamer werts 
vnnd dan der Ander mit G 2. gegen den Khünig Stuell, wenn es von nötten ist mit dem graben so 
Tieff Zkumen, der graben an den Andern Pasteien ist, das im grund des grabens ain mauer 
aufgfuert wert, von 4 biß in 5 Claffter hoch, wie an der figur mit H Zusehen, die wierdet nutz sein, 
das ein khriegsman bedeckht khan sthen vnnd mit dopel häckhen dem feindt den Zuegang vnd 
ausfüllen des grabens khan weren. Vnnd da der feindt die Pastein gleich bscheusst, so bleiben die 
stain vnnd was Zueschossen herab feldt Auf derselben Mauer ligen. Also das der feindt sich 
hinZue nit woll nahnen, noch die Ane laidern ersteigen mag, sollche vnndern Maur khan auch nit 
leicht bschossen werden, weill sie nider ist. Allein der feindt stöll sein gschutz in graben, sollcher 
füren von Mauren so etliche Barbacanj, vnnd die francosén Rebelini, etliche Aber fosa brea ne
men, welliher füren von dem Alten fast gebraucht worden, damit si sich vor das hulzen 
Instrumenten vnd Maur PrechZeug, so man Am A. and Zogen, versichert haben. Zu disem Zeiten 
ists beim eine festen ein grosser fortl, man khan auch Zwischen diser Pläner vnd der Pastein, da es 
von nötten, ein gegen schach machen, Jch ließ mier gfallen, das an allen Pasteien also gmacht 
wurd von der oberzelten vrsach wegen, man khun ein weeg auch feinden, das es fast also in ain 
vncossten gschehen khunde, dan Zu Erla findt sich ein gueten grundt, vnd ist nit von nötten, mit 
der Pasteien so tief hinab Zufaren, so under allain mit derselben Maur Außwendigen, wie an der 
obgemelten figur mit H Zusehen, die aber khain grund nit ist, khan man gwellte Pögen [mellette: 
I.] machen, wie werden Vndeckht vor des feindts gschutz, mit ietz gedachter Mauer, vnd der 
Erden, die dar Zwischen khumbt, Aber Zu ietz gemelten 2. Pastein darf man solcher Pögen nit. 

18. Das Zu aine ieden Casamata ain Thor oder einfart gmacht werd, da man mit den gschutz khün 
einkhumen, Also auch ein stiegen, das der khriegsman auf den Plaz oder öbresten stand der 
Pasteien khumen muge, dieweil man schwärlich Zuuor khan wissen, was fur gschutz vnnd volckh 
man in aine festen auf ein iedlichs ort bfunden war bederf, das auch ain weg gmacht werd, von 
ainer Casamata Zu der Andern Aufs nahnest, vnnd mit wenigisten vncossten es müglich ist, damit 
man von ainer mit gschutz vnnd volckh der Anndern Zu hulf khunde khumen, vnnd die, wie es die 
notturfft erfordert, möge ruckhen, vnnd es Also angorndt, das man von ainer Pastein Zur Anndern 
Alle Cortina one hinderung müge streichen. 
19. Das auch erlaubt sei, an dem Taill des Castells gegen dem Perg mit B No 4. Zaichnet, mit 
derZeit vnnd glegenhait mit arbait der gfangnen, die sondern vncosten den Inwendigen graben 
Zwischen dem Zaun vnd der Maurn, widerumb Zu räumen vnnd ZueZurichten da man auch 
etliche Thumlein oder khämerlein mach, wie oben im 10. Articl gmeldt, damit es sich in Zeit der 
not vmb souil besser retten müge, bei denen souil vnglegenhaiten, die sich da erfinden. 

Leztlich bitt Waldigara, Euer Majestät wollen dise auch seine vorige vbergebne Articl ne... nit 
mehr, doch die das gebew Erla vnnd desselben befurderung antreffen, gnedigist erledigen, vnnd da 
es Euer Majestät gfellig Jemandt von derselben Räthen befelhen, der Jne uber gemeldte Articl hör 
vnnd mit Jm'daruon discurier oder brede. 
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VI. 

Ottavio Baldigara véleménye Megliorini elképzeléseire, 
1583. szept. 28.™ 

Durchleuchtigister Erzherzog 
Eur Fürstliche Durchlaut etc. Peuelch, vmb mein bericht vnnd guetachten, sambt des Haubtmans 
Megliorini eingeschlossenen schrifft die beuesstigung Vywar betreffendt, ist mir den 16. dits 
Zukhumen. 
Es hat gleichwohl gedachter Herr Megliorini, wie er vermeldt, alhie bey dem sito Wywar etlich 
seiner fantasien fürbracht, welche, souil Jch darauß versteen khunen, mir nicht vbl gefallen, vnd 
hetten thails derselben anfängkhlich leicht mögen gericht werden. Anyezo aber muesste man die 
erdt wider auf ein newes anschütten, vnnd den blinden graben, so woll auch den annderen, so 
albereit ausgeschiben, ainstails, damit seine vermainte vngewonliche contra scarpa nider mitten 
möchten Zuegericht werden, wider außfüllen. 
Sonnssten wurdet man den anderen theill seiner mainung vnd opinion, wan man das gemair wirdt 
anfahen, leichtlich richten khunnen, Vnnd werden Eur Fürstliche Durchlaut hern Megli...[orini], 
wan man mit disem erdt gePew soweit khummen ist, das man zu mauren anfäch...[en], derwegen 
ein erhebtes vnnd proportioniert Model oder Abris Zu machen vnnd dabey sein mainung Zu 
demonstriern, gnedigist aufferlegen, oder Jch wil solches in seinem beysein, vnd seiner mainung 
nach selbst verrichten, darauf wirdt man alßdan discurim vnnd handien khunnen (dan er hat mir 
weder abriß noch Model gelaßen, allein Ploß dauon geredt, vnnd mit bley ohne maß vnd 
proportion, was wenings entworfen, welches mir gleichwoll gnug ist.) vnd nach genügsamer 
ersichtigung vnd bewögnus aller vmbständt, durch Euer Fürstliche Durchlaut vnnd den 
Kayserlichen herrn KriegsRäten mügen geschloßen, vnnd deroselben resolutions nachgelebt 
werden. Yeziger Zeitt Zwar sichet mich nit fur guet an, da gleich Eur Fürstliche Durchlaut auff 
solche seine mainung vnd fantasien schließen, wegen mängl der Zeitt vnnd verlag, was solches 
anZufahen, sonnder man soll vilmehr vleiß haben, damit erstlich die Pasteien gnugsamb erhöcht, 
dan dero Zwo, vnnd ain Cortina noch abgehen, der blinde graben, wie man den angefangen, vmb 
die Vessten mit Wasser gefurt, vnnd dieselb auffs bösst man khan versichert werde. 
Nachdes Herrn Megliorini verreisen hat man die Cortina bey dem Wienner Thor vnd die Pastein 
Zierotin vnd den Orechion ander Böhaimb Pastein gegender Forgath volendt, die Cortina 
Zwischen Forgath vnnd Zierotin Pastein, so am geferlichisten gestanden, soll in khurtzer Zeitt, da 
annderst guet wetter ist, ohneder Prustwehr auch vollendt werden, der blindt graben ist guets thails 
ferttig, wie man dan noch Jmerder daran arbeit. Die Pastein vnnd Cortinen laß Jch mit wasen 
belegen vnnd deken, damit der regen, Schnee, wasser vnd Eiß die angeschitte wäll nicht ein vnnd 
durch flezen. 
Jch will aber hiemit auch auff seine des herr Megliorini eingebrachte Articl, so vill Jch daran 
verstee, auffs khurzist replicirn vnd Andtworten. 
Souill nuhn den situm diser Vessten belangt, sagt er, der sey anfangs, nit gnugsamer 
vorbetrachtung darzue furgenumen, vnd weill vor villen Jaren durch ansehenliche verständige leüt 
darauf geschlossen, Er aber sonnst vormals nie der enden gewesen, will Jme nit gebüeren, disen 
situm weder Zuloben oder sonsst ainich bedenckhen darwider Zu haben. 
Der form diser Vessten seye gar woll vnnd recht außgestekht, Allein weill 6 grosse Pastein 
daselbst sein, hett die Vessten wegen der losamenter woll weitter gemacht, vnd dieselb eben mit 
solcher besazung mügen verwacht werden. 
Meines erachtens sollen dieselben nicht Khleiner sein. An den fianchen oder seitten haben Sy 20 
vnd alio fronte oder fornen hinauß 48 Claffter, Man hetts gleichwoll seiner mainung nach, wegen 
mehrer losamendt, da man änderst die Cortinen Zwischen den Pasteien erlengert het, weitter 
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khunen machen. Es ist aber hieneben auch warZunehmen, das anfangs die lenng der Cortinen von 
ainer Zur anderen seitten, auff 80 Claffter, vnd von ainem Zum anderen Jnner Eckh 124 Claffter, 
das sein 22 Claffter auff yeder seitten Zu dem einfarten, Casamaten, Prustwehren, Pläzen vnnd 
raumb Zum geschuz, etc. geschlossen worden, vnd das hernach Eur Fürstliche Durchlaut auff des 
Herrn Zierotin, Bernhardi Magni vnd meinen anhalten, yedwederen Cortina noch 20 Claffter 
Zuzugeben gnedigist bewilligt haben. Jm ausstekhen aber haben wir befunden, das die Zierotin 
vnnd Beheimb Pastein in einem thall vnd tieften khummen, wie man dan noch der Zeitt Zu 
anschuttung derselben an erdt mangl hab, vnd dieselb mit vngelegenheit vnnd grossem Vncossten 
hingefurt würdt, das also, da man die Vessten noch weitter gemacht hett, desto mehrern mängl an 
erdt vnd grosseren vnd beschwärlichen vncossten abgeben hette. Alls Jch aber der Zeitt, so albereit 
gegen dem wintter sich genahet, des Volkhs vnd gelegenheit, so damals vorhandten gewesen, 
wargenumen, Haben wir nicht fur thuelich befunden dieselb noch weitter Zu machen, dan es am 
ausstekhen Zu Veldt, ein solches weittschwäfigs ansehen gehabt, das es meniglich Zu weitt 
bedunckht hat, wie Sy dan auch diser Zeitt sagen, die Vessten sey gar Zu groß. Derhalben man 
sich der Zeitt vnd verhandenen gelegenheit damals accomodirn, Zum theill auch dem gemainen 
guetachten beyfallen vnd was Zuegeben muessen, Wie es dan auch die erfahrung geben hat, das 
mans nicht allein derselben Zeitt, sonder auch in disen 4 Jaren hernach, mit erdt nicht Zum Schluß 
vnnd enndt bringen khunen, vnd wurde solches, da die Vessten noch weitter gewesen, nuhr desto 
beschwärlicher besehen mugen. 
Der Zeitt hat yede cortina in die lenng von ainer seitten Zur anderen 97 Claffter vnnd von den 
innern eckhen 141 Claffter, Jch ließ mirs gleichwol wolgefallen, das auffs wenigist yede Cortina 
von ainer Seiten Zur anndern 100 oder 120 Claffter hette, wie sy dan was lenger, alß Sj der Zeitt 
sein, wan nicht obgemelte bedenken eingefallen, damals wären gemacht worden. 
Was nuhn die Fianchi oder seitten der Pastein anlangt, welche gar Ploß stehen, wie Sy dan bej 
allen anderen Vesstungen disen mängl leiden, welchen man noch bißher durch kheinen 
genügsamen fundt oder weeg wenden khunnen, hat er Megliorini sich gleichwoll was wenigs 
vernémen lassen, was Jme nämblich der Zeitt vnnd Khunfftig, dergleichen hochnöttwendige mengl 
Zu wenden am nuzlichisten bedunkhe, dan wo Pastein vnnder den abseitten Zu behuet vnd 
beschizung der vberigen vnd allen änderen sachen vnd gePewen verhanden sein, dieselben 
Fianchi aber der notturfft nach nicht versichert, versorgt vnd erhalten werden, so folgt nottwendig 
auß derselben abgang vnd verlusst, auch der verlusst aller anderen Vortln vnd sachen, wie dan 
solches die erfarnus an villen ortten, erwißen hat. 
Darauf Andtworte Jch, das die Fianchi oder seitten anden Pasteien Zu Wywar, vill mehrers, dan 
bej annderen Vesstungen, da mit gemair oder Zaun gePaut ist, bloß stehen, dan weill dieselb allein 
von erdt auffgeworfen vnnd meinst hoch ohne Fascina angeschütt ist, mußen solche nottwendig, 
so woll anden Cortinen, alßan den Orechionen grossere Scarpa haben, daher dan die Fianchi vnd 
seiten in der hoch auch vill weitter offen vnnd bloß stehen müssen, da man aber solches von 
gemair vnd gueten Zeug machen soll, wirdt mans, auffs bösst man khan, auffs wenigist, damit die 
canoniere vnd schießlöcher bey den orechionen nit bloß stehen, richten, wie Jch dan solches dem 
herrn Megliorino an Zaigt hab, der mir gleichwoll noch khein wendung diser mängl gewißen, oder 
Jch hab Jne villeicht, wie man dergleichen seitten verwahren müge, das mans nicht beschiessen 
khunne, nicht recht verstanden. Darumben Jch Jme auch Zuuerstehen geben, das so weitt der 
graben, die Contrascarpa, vnd andere ortt ausserhalb der Contrascarpa, gegen den Fianchi vnd 
seiten bloß stehen, So weitt stehen auch gleichesfals dieselben Fianchi oder seitten Ploß, offen 
vnd ohne Versicherung. 
Die vngewönlichen Contra scarpa in mittlen der graben, so fur allerlej beschueßung der 
Vesstungen dienstlich sein sollen, vnnd mir Baldigara seinen anZaigen nach anbeuolhen hat, Sag 
Jch, wie vormals, das Jchs nicht verstehe, wie dieselben die Fianchi mehrert oder weitter dan wie 
obgemelt versehen sollen. Zu den fordern theill aber der Pasteien vnd ains theills anden Cortinen 
mügen solche Contra scarpa woll darzue dienstlich sein, das mans nicht so leicht beschiessen 
khan, wie man dan dises, bej ainem solchen erhobenen model oder abriß leichter Zu sehen, vnd 
dabej iudicirt vnd erkhendt khan werden, ob solche erfundung nit etwa andere vngelegenheit vnd 
mengl mit sich bringen, meines theills laß Jch mirs gefallen. Jch mich aber aufgedachtes 
Megliorini meinung Jchtes ins werh Zu richten nicht vnderstanden, dan Jch hab Jme anZaigt, das 
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Jch außer gnedigister Verordnung Euer Fürstliche Durchlaut vnd der Herrn Khriegs Rath kheiner 
newerung in gePew mich vndersteen khunne, vnd da mirs gleich aufferlegt, vnd darauf 
geschlossen wurde, so wurde Jch doch ein abriß mit rechter maß vnd proportion der hochen oder 
ein solches erhobnes model darzue bedurffen sein. Dan es ist nit gnug, das man dergleichen sachen 
mir mit wortten verfaßen, sonder man muß auch solches, yeder Zeit Zeigen vnd demonstrieren 
khunen. 
Weitter vermeldt er, weill die erdt daselbst anfangs gar sPär trukhen vnd vntauglich ist, daman 
änderst dise Vessten Zu ainem bestandt Zu vollenden willens sej, so muß solches von gemair 
erPaut werden, darauf dan, da dises ortt den anderen Vessten gleich solle sein, grosser vncossten 
lauffen, welches dan Zu öfftermallen ein vrsach ist, das die angefangene gePew, vnuolkhummen 
vnd in grosser gefahr stekhen bleiben. Weill aber ye die erdt nicht guet ist, muß daselbst 
nottwendig gemaurt vnd mit guettem Zeug Pawt werden. Will derohalben die Maur weder dikher 
noch höcher haben, dan als er dem Maurmaister geZaigt hat, dan es also beständig genugsam sein, 
vnd weniger Zeitt vnd vncossten bedurffen werde. 
Dem ist also die erdt ist sehr truekhen vnnd vntauglich, vnd da die gleich guet vnd tauglich wäre, 
musst mans doch nichts wenig, damit mans nicht vndergraben, vnd so leichtlih vberstaigen müge, 
mit gemair erPawen, Mitdiser erdt aber, welche dan nicht guet ist, ohne holzwerh vnd mitdem 
wenig fascinen, deren man alhie gleichwoll mengl hab vnd mit der anderen gueten erdt, so man an 
den gnöttigisten ortten braucht hab, haben wir dises ortt dermaßen erhöbt, das solches 4 oder 5 Jar, 
biß mans mit der maur einfachen khan, ein bestandt haben, daran man, dan eeist einen anfang Zu 
machen, nicht lennger verziehen soll. 
Die diekhe vnnd hoche der maur betreffendt sag Jch nicht, das Jchs, wie an anderen gePewen, 
welche Jch gleichwoll nicht vernicht will haben, machen will, den herrn Commissarien so alhie 
gewesen vnd ein vberschlag gemacht haben, wieuil gelts dise Vessten mit gemair einZufahen 
gestehen wurde, hab Jch vormals anZaigt, das solches gebew, da man die Maur oberhalb der erdt 
oder hoch des wassers 4 Claffter hoch, die grundt Vesst im grundt ain Claffter tieff, die Scarpa 
derselben an yeden 6 schuchen ainen einZuZiehen, die diekhe im grundt 8 schuch, von yeden 2 
Claffter der hoch 2 schuch in die Scarpa gerechnet, vnd vom grundt an, biß auf die recht hoch 
hinauf ain Claffter diekh, die lenng der contraforti vnd Pfeiler 14 schuch, bej der Maur ain 
Claffter vnnd am ortt hinein 3 schuch diekh vnd ain Pfeiler vom anderen 2 Claffter weitt. Die 
gemair an den casemate einfarten vnd strasen von einer Zur annderen 1 Claffter diekh, die 
gewelber ainhalb Claffter diekh, vnd wo man, dan sonssten allenthalben Pfeiler fueren muß, 
machen wollte, wurde solches alls Zusamen yede cubicirte oder geuierte Claffter per 7 Taller 20 
denar gerechnet, in ein Summa gerehnet 118500 Taller bringen. 
Die Abschrifft desselben meines berichts hab Jch der Zeitt nicht bej mir, wollt sonnssten 
vberschikhen, hatt bej anderen meinen Sachen Zu wienn gelaßen. Wan man wirdt anfahen Zu 
mauren, so khan man alsdan nach gelegenheit des grundts Paw Vorrats vnd vortln, auch mitder 
MaurMaister guetachten sehen, was man ander dikhe, höche vnd der Maurer lohn ersParn khan, 
vnd in alweeg, was Zu vill oder Zu wenigist, verhuetten. 
Mich bedunckht, der herr Megliorino hab dem Maister Franzen Maurer beuolchen die maur 4 
schuch dikh vnd 3 hoch Zu machen von den contraforti oder Pfeiller, hab er khein meidung 
gethan. 
Weill die Pastein vonder hoch des Wassers 6 Claffter hoch sein, erachte Jch, das solche maur ohne 
werkhstain, wegen der gefrier vnd Khelten diser landt gar Zu die sein, Will mich aber hierinnen 
annderer bösserer mainung gern weisen lassen. 
Sonssten vermeldt er, das man alsPaldt, weill die Vessten gar vbl versichert ist, die Pastein dero 
Seiten vnd Cortinen, weihe so nider sein, das mans gar leicht vbersteigen khan, biß man anfacht Zu 
mauren, 2000 schanzknecht dahin schikhen, vnnd mit allen vleiß, weil noch guet wetter ist, auff 
die weiß, so er angezeigt, die Vessten mit seiner aignen erdt allenthalben 6 Claffter hoch 
anschütten, die graben erweittern, vnd die vngewonlichen Contra scarpa in mitten des Grabens, 
damit die Vessten nicht müge beschossen werden, soll machen, wie man auch dieselb erdt, biß die 
Vessten Zu bösserer Versicherung gebracht worden, nuzlich anlegen vnd Prauchen soll, vnd das 
solches khunfftig, wan man wirdt anfahen Zu mauren, nur Zu ainem vortl geraichen vnd nichts 
daran vergibst?] sein werde, hab er mir Baldigara seinem vermelden nach solches alles angezeigt. 
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Auf obgedachte Articl, hab Jch anfangs in diser meiner schrifft genugsamb geandtwordt, Was aber 
die 2000 Schanzkhnecht betrifft, tragen Euer Fürstliche Durchlaut gnedigistes wissen, das man mit 
3000 f, so man dises Jar Aufs gePew verwendt, dauon 1000 Zu Wienn vmb allerlej Paw vnd 
werchkhZeug außgeben, khundte man die nicht gehn Wywar bringen, vnnd wurde wochentlih 
2500 Taller auf dise schanZkhnecht auffgehen. Darzue musste man 3000 schaibtruchen, ein guete 
anZaal grabscheitter, KhramPen, schauffein vnd anderen werkhZeug mehr im vorrath haben. An 
disen Sachen allen leiden wir bej unns grossen mangl, vnd khunen nicht so leichtlich ins werkh 
gericht werden, muß allererst alles durh der Kayserlichen Majestät HofCamer verordung, welche 
sodan auch lannge Zeitt vnnd weill darZue nimbt, erZeugt vnd Zusamen gericht werden. Jch wolt 
Zufriden sein, da man nur 500 oder 300 schanzkhnechte hieher bringen khundt, traute mir nach 
dises Jar mit denselben die Vesstung Zu Zimblicher Versicherung Zubringen, wie Jch dan ohne 
das, was nuhr müglich Zu thuen ist, an meinem Vleiß nichts erwinden laß. 
Geschuz vnd Khugln sein alhie in Zimblichen vorrath, Puluer ist gleichwoll wenig verhandten, 
An[?] Zeugerichten, feurwerh, SPießen, doPPl vnd halb haggen, weill man deren alhie 
hochnotturfftig ist, erscheindt dahin grosser abgang, Vnd dises ist auf Euer Fürstliche Durchlaut 
gnedigisten Peuelh hierinen mein gehorsambists guetachten Eur Fürstliche Durchlaut mih 
vnderthenigist beuelhendt. 
Wywar den 28 September 83isten 

VII. 

Ottavio Baldigara Ernő főhercegnek az egri építkezésről 
és Christoforo Stella panaszairól, 1'584 június44*' 

Durchleuchtigister Erzhherzog. 
Was an befesstigung der hungerischen Gränizen gelegen, Mit was grossen vncossten Jungst 
verschines Jars die Kayserliche Majestät furnembe Commissari, mit welchen damals Jch 
gleichsfals gewest, Zu besichtigung derselben abgefertigt worden, darüber auch mein guetachten 
mundtlich, schrifftlich vnd in abriß geben hab, tragen Eur Fürstliche durchlaut gnedigistes wissen. 
Weill Jh aber nicht wissen khan, was darüber nochmals geschlossen worden vnd also diese 
Pawsahen gleich in dem alten standt verbleiben, bedunkht mich hierinnen nicht, schlechten mängl 
Zuerscheinen, dan seither des 1568 Jars ist wenig oder gar nichts gericht worden, so wir doch woll 
wissen, das wir einem solchen starkhen feindt ohne befesstigungen allein Zu Veldt vill Zu 
schwach sein. 
Was hillfts, das man in hungern nicht mit geringen der Kajserliche Majestät vncossten muehe vnd 
vnglegenheiten, so offtermals Rakusch hellt, in denselben die contributionen vnd Robathen auff 
die graniz gePew erhandlet, weill alles vernachlässt, verZukht, vnd ohne ainihen nuz hin vnd 
wider verwendt wirdt, nicht weniger aber mußen den armen vnderthanen, das Jrig laisten, gePlazt 
werden, werden derselben tag Zu tag nur weniger vnd geschuzt Jnen khein fursehung na/och schuz 
nicht, Vnd weill diese Sachen nicht recht verstanden nachregiert werden, khan man, was die 
befesstigungen anlangt, nichts guets richten, so geschieht weder mit Khriegs Munition noch 
Profandtierung bej ainicher Vesstung khein fursehung, gereicht also alles Zur ab..lung vnd 
verderben, gleich alles were nie khein feindt verhanden oder kheines mehr Zugewarten hetten, so 
vnns doh derselb vor Der Tür vnd äugen ligt, vnd taglich aines nach dem andern in sein gewalt 
bringt, vnd durh Jne verhört vnd verzert werden. 
So in so villen fridlichen Jaren in kheiner sachen ainige fursehung beschehen, auch das Jenig, das 
man mit gueter gelegenheit vnd geringen Jrer Kayserlichen Majestät vncossten richten khunen, 
verabsaubt. Was wirdt nit geschehen, Zu vnfridts Zeitten dort man an grosser verlag vnd Zeit 
manglheiten, auch woll die sachen notturfftiglich nicht nachdenkhen, Jh geschweig Jns werkh 
richten werden khunen. 
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Bitt derwegen Eur Fürstliche durchlaut vnderthenigist, die geruehen diser meiner warhafften 
erinnerung, ein wenig nachdenkhen Zuhaben, vnd ohne lenngere verabsaumung disen sachen 
furkhumen vnd durh bequemere mittl Zuhelffen. 
Erstlich soll man bej allen SPanschafften inquisition halten, was yedwedere derselben seiter des 
69. richtig gemacht hab, auch wie vnnd wem Sy daßelb erlegt haben, darzue sollen aber nicht 
anseliche Commissari, darauf vill vncossten gehet, gebraucht, sonder durch befelh an die SchPän 
vnd Vice SchPan, das dieselben Jre Raittung der Camer vbergeben, sollen gericht werden, wollt 
man aber ye etwa darZue mit solchen beuelchen, der die Rainungen auffname, furnemen, soll man 
ainen der getrew auffrichtig, vnd sich mit Verehrungen nicht blenden laß, brauchen, wirt sich ohne 
Zweiffl, ein ansehliche Summa gelts befinden, mit welchen man, was guets an den graniz gePewen 
oder wo es am maisten vonnötten thuet, richten khundten. Alßdan solche Ordnung bej den 
SchPanschafften furnemen, das Sy khunfftig Järlich Jr Robath geldt bezallen, vnd Zu rechter Zeitt 
Jr Robat, wohin Sy dann deputirt sein, laisten. Mit disen Robathen vnd etwa sonnst einer hulff 
möchten, die graniz ortt Zu bössern standt gebracht, vnd solches nicht allein Zur Sicherheit, sonder 
Zu Jr Kayserlichen Majestät, Euer fürstliche durchlaut vnd deroselben getreuen vnderthanen 
ruebigern gemueth, ersPrießth sein. 
Da Jr Kajserliche Majestät, Eur fürstliche durchlaut vnd der Stäth, nit solche leüt, die Zum Regi
ment vnd andern diensten yeder nach seinen beruef tauglich vnd in Jren beruef vnd dienst getrew 
sein, brauchen, auch ob demselben, damit sy Jren diensten trewlich abwarten, halten, vnd sy 
stätigs darZue ermahnen, so würdt gewißlichen nur ein babilonische Verwirrung darauß eruolgen, 
vnd alle sachen, mir erger, wie es dann biß auff dise stundt beschicht werden. 
Weill Jh auch SPur, das man die guet gelegene PawZeit vergeblich fürvbergehen last, hab Eur 
Fürstliche durchlaut Jh gleichsfals Zu ermahnen nicht vmbgehen sollen, Weill yeZo die gelegenist 
PawZeit Zu allen graniz gePewen verhandten, damit nicht, wie vorige Jar beschehen, dieselb 
vergeblich durch vnZeittige fursehung verabsaumbt werde. ...447 

Az irat Stella panaszainak felsorolásával folytatódik. 
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1. számú rajz 
Cesaro Baldigara terve a szatmári erődítéshez, a városfalon belül különálló várral 
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2. számú rajz 
Cesar o Baldigara terve a szatmári erődítéshez, a várost övező kilenc bástyás fallal 
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3. számú rajz 
Cesaro Baldigara terve öt bástyával, szabályos ötszög alakban, a szatmári erődítéshez 
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4. számú rajz 
Ottavio Baldigara terve Kalló megerödiíésére 
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5. számú rajz. Ottavio Baldigara "A " terve Eger várához 
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6. szám« rq/z. Ottavio Baldigara "C" terve Eger várához 



7. számú rajz 
Ottavio Baldigara terve Érsekújvár megérődítésére 
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György Domokos 

AN ITALIAN MILITARY ARCHITECT IN HUNGARY 
IN THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY 

The Life and Activity of Ottavio Baldigara 

Summary 

The process of the completion of the border-fortress system, together with the lives and activity 
of the military architects, belong to the less investigated fields of the history of Hungary during the 
Turkish Rule. This study has two aims. On the one hand the author is to analyse the contribution of 
the fortification system - invented in Italy at the turn of the 15-16th centuries and called „Italian 
system" in the Hungarian professional terminology - to the development of warfare in contempo
rary Europe, recently defined as „military revolution." He makes considerable efforts to prove that, 
in spite of certain backwardnesses in the field of technology, the use of the Italian fortification 
system conduced to the success of the border-fortresses in impeding the Ottoman conquest. On the 
other hand, through the analysis of Ottavio Baldigara's life and activity the author shows that 
contemporary military architects had to discharge different duties simultaneously. E. g. Baldigara 
himself was not only designer of numerous fortifications but operated as technical manager and 
official of work organisation, too. The design and implementation of forts Eger and Érsekújvár, the 
latter being record output of the Italian fortification system in Hungary, can be attached to him. As 
a specialist he participated in the operations of many other fortifications, too and had designed 
bridges as well as a lot of other „civil" edifices. The surveyed historical sources offer a very, infor
mative insight into the daily duties, connections and working conditions of the 16th century men. 

György Domokos 

UN MAÎTRE CONSTRUCTEUR DE CHÂTEAUX ITALIEN EN HONGRIE 
DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DE XVIE SIÈCLE 

La vie et l'activité d'Ottavio Baldigara 

Résumé 

La construction des châteaux des confins, la vie et et l'activité des constructeurs de châteaux 
est l'un des chapitres peu examinés de l'histoire de Hongrie à l'époque turque. Cet essai - d'une 
part - voudrait présenter le rôle de la technique de construction de châteaux nommée „système 
italien", (développée en Italie au tournant des XVe et XVIe siècles) dans le développement 
militaire européen. L'essai voudrait présenter la place de cette technique de construction dans le 
système d'idées de „la révolution militaire". L'essai veut prouver que la construction de châteaux 
selon le système italien - malgré les défauts techniques - jouait un rôle très important dans le fait 
que le système de protection hongrois devenait capable d'arrêter la conquête turque. D'autre part, 
à travers la biographie thématique d'Ottavio Baldigara, l'étude veut montrer qu'un constructeur de 
châteaux devait accomplir plusieurs devoirs différents en même temps. Par exemple Baldigara en 
une personne était un architecte, un organisateur et un agent dirigeant les travaux. Les projets et la 
construction d'Eger et d'Érsekújvár sont liés à son nom. Le château d'Ersekújvár signifie le 
comble de l'architecteure selon le systéme italien en Hongrie au XVIe siècle. Il prêtait son 
concours (comme expert) à la construction de beaucoup d'autres châteaux. Il faisait les plans des 
ponts et d'autres bâtiments civils également, à parts les fortifications. A la base des sources, nous 
recevons une image pleine d'enseigments sur les devoirs quotidiens, sur les contacts, les rapports 
et sur les conditions de travail de l'homme de l'époque. 
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György Domokos 

EIN ITALIENISCHER FESTUNGSBAUMEISTER IN UNGARN 
IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 16. JAHRHUNDERTS 

Das Leben und Wirken Ottavio Baldigaras 

Resümee 

Ein wenig erforschter Teil der ungarischen Geschichte in der Türkenzeit ist der Bau der Grenz
festungen, das Leben und Wirken der Festungsbaumeister. Diese Studie hat zwei Ziele. Erstens 
will sie zeigen was für eine Rolle die am Wendepunkt des 15-16. Jahrhunderts entwickelte, in der 
ungarischen Fachsprache „Italienisches System" genannte Burgbautechnik in der Entwicklung des 
europäischen Kriegswesens gespielt hat, und wie sie in das neuerlich verbreitete Gedankensystem 
von der „Militärische Revolution" paßt. Die Studie will beweisen, daß diese italienische Festungs
bautechnik trotz des technischen Rückstandes sehr viel dazu beigetragen hat, daß das ungarische 
Verteidigungssystem die türkische Eroberung aufhalten konnte. Mit Hilfe der tematischen Biogra
phie Ottavio Baldigaras will der Autor gleichzeitig zeigen, daß ein Festungsbaumeister mehrere, 
verschiedene Rollen erfüllen mußte. Baldigara zum Beispiel war Architekt für Festungsbau und 
arbeitsleitender (und organisierender) Beamter in einer Person. Er hat die Burgen von Erlau und 
Neuhäusel entworfen bzw. gebaut. Letztere ist der Höhepunbkt der im 16. Jahrhundert nach dem 
„Italienischen System" gebauten Burgen in Ungarn. Baldigara hat auch beim Bau vieler anderen 
Festungen mitgewirkt und auch Brücken bzw. verschiedene zivie Bauwerke entworfen. Die Quel
len helfen uns ein gutes Bild über das Leben, die Tätigkeit, die Verbindungen und die Arbeitsbe
dingungen eines Mannes der Zeit zu machen. 
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Дьердь Домокош 

ОДИН ИТАЛЬЯНСКИЙ МАСТЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРЕПОСТЕЙ В ВЕНГРИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА 

Жизнь и деятельность Оттавио Балдигара 

Резюме 

Одним из менее исследованных разделов венгерской истории в эпоху турецкого нашест-
ви является вопрос о строительстве оконечных крепостей, о жизни и деятельности строи
телей крепостей. Настоящая статья ставит двойную цель. Во-первых, она намеревается по
казать, какую роль - согласно современным взглядам - играл способ строительства кре
постей, называемый на венгерском профессиональном языке итальянской системой, в 
развитии евпропейского военного дела, и как встраивается „революция военного дела" во 
вновь распространившуюся систему мышления. Автор статьи стремится доказать, что 
строительство крепостей итальянской системы даже несмотря на техническое отставание 
серьезно содействовало тому, что венгерская оборонительная система стала способной 
задержать турецкое нашествие. Автор статьи на тематической биографии Оттавио 
Балдигара параллельно намеревался показать, что строителю крепости одновременно необ
ходимо было выполнять несколько различных задач. Балдигара, например, был в одном 
лице архитектор, проектировавший военные крепости, и одновременно организатор и 
руководитель строительных работ. С его именем связано проектирование крепостей Эгер и 
Эршекуйвар, последняя стала кульминационной точкой архитектуры итальянской системы 
в Венгрии XVI века. Оттавио Балдигара как специалист принимал участие также в работах 
по строительству других крепостей. Наряду с крепостями он проектировал также мосты и 
другие гражданские объекты. Из данных источников вырисовывается поучительная картина 
повседневных задач человека той эпохи, его контактов и условий работы. 



RAVASZ ISTVÁN 

AZ ERDÉLYI HADMŰVELETEK 1944 KÉSŐ NYARÁN-KORA ŐSZÉN 

III. RÉSZ1 

A magyarországi harcok kezdete 

Augusztus 24-én a 2. Ukrán Front jobbszárnya a Keleti-Kárpátokban kijutott a ma
gyar határ közelébe. A 40. hadsereg ékei megközelítették Karácsonkőt (Piatra Neamt), a 
7. gárdahadsereg ékei elérték a hegyekbe felvezető Tatros (Trotus) völgyét. Előbbinél a 
Kirchner-csoport, utóbbinál az Abraham-csoport (mindkettő a 8. német hadsereghez 
tartozott) késleltette előnyomulásukat. 

5-én Friedrich Kirchner páncélos tábornok, az LVII. páncéloshadtest parancsnoka 
Karácsonkő keleti szegélyére vette vissza harccsoportja arcvonalát. Ettől hosszabb időn 
át szerepel a napijelentésekben a karácsonkői hídfő (Brückenkopf Piatraneamt).2 A vá
rossal a németek a moldvai Románia egy szeletét is tartották. Egy út vezet csak onnan a 
hegyekbe, amely feljebb, még román területen előbb ketté, majd háromfelé ágazik. A 
legészakibbon fel lehet jutni Vatra Dornei városhoz, amely a Borgói- és a Radnai-
havasok keleti lábainál fekszik. A középső a Békás-tó és a Keleti-Beszterce völgyében a 
Borszéki-szoroson át vezetett Magyarországra, a déli egyenesen felvezet a Gyilkos-tóhoz 
és a Békás-hágóhoz. 

Az első harcok magyar területen azonban nem ott törtek ki, ahol a szovjet csapatok 
elérték a határt. Láttuk az I. részben a román vezetés intézkedéseit az 1940. évi második 
bécsi döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt területek elfoglalására. Ezek egyenesen 
vezettek a román hadsereg és a magyar határvédelmi alakulatok közötti ellensé
geskedések kirobbanásához. E kisebb összecsapásokat augusztus utolsó negyedében a 
Honvéd Vezérkar 1. osztálya napi tájékoztatóiban lehet figyelemmel kísérni. A szeptem
beri tájékoztatók nem maradtak fenn. 

A magyar határt a román erők egy nappal korábban lépték át, mint a szovjetek. Au
gusztus 25-én Marosvásárhely körzetében a román határőrség kisebb erőkkel harcfelde
rítő vállalkozásokat indított, amiket a magyar határvédelem még aznap vissza is szorított 
a határon túlra.3 Másnap több helyen történtek román betörések. Brassótól északkeletre 

A tanulmány második része a Hadtörténelmi Közlemények 1998/2. számában (384-422. o.) jelent meg. 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Heeresgruppe Südukraine (Hadtörténelmi Levéltár, Mikro

filmtár, 895. tekercs; a továbbiakban KTB; ugyanezen rövidítéssel 1944. szeptember 24. után - der 
Heeresgruppe Süd), 895. tekercs, 7208204. felvétel. 

Gosztonyi Péter: A magyar Honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992. (A továbbiakban: 
Gosztonyi) 171. o. Megjegyzendő, hogy az augusztus 25-i marosvásárhelyi román betörésre másutt nem találni 
adatot. A forrás fogalmazása többféleképpen értelmezhető: „.. olyan fegyveres akciók, amelyek nagyságukkal 
és intenzitásukkal túllépték az e térségben már megszokott magyar-román ellenségeskedések mértékét." A 25-i 
adatot azért tartjuk elfogadhatónak, mert ez a nap a román haderő általában vett aktivizálódásának napja ko
rábbi szövetségeseivel szemben, s mert 25-ére már valamennyi román tiszt ismerhette a román politikai és ka
tonai vezetés Észak-Erdélyre vonatkozó nyilatkozatait és intézkedéseit. 
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az aldobolyi román granicsár (határőr) őrs behatolt Illyefalvára (Ilieni), de a magyar 
csendőrök visszavetették a határon túlra.4 Makónál, illetve Mezőhegyesnél egy-egy szá
zaderejű román harccsoport lépte át a határt, ezeket magyar határvadászok verték visz-
sza.5 Az utóbbiakkal nem foglalkozunk, mert kiesnek vizsgálódásunk köréből. 

Augusztus 26-án az összefüggő front (amennyire összefüggőnek tekinthető a vissza
vonuló német és az őket üldöző szovjet csapatok és csapattöredékek térben sakktábla
szerűen széthúzódott halmaza) elérte és átlépte Magyarország (akkori) határát. Ez az a 
nap, amit a magunk részéről a magyarországi harcok kezdeteként értékelünk. 

E napon egy harckocsikkal megerősített szovjet gyalogos kötelék Dormánfalva 
(Darmanesti) irányából feljött az Úz völgyében és átlépte a határt. („ Von Onesti drückte 
er in Richtung auf den Ojtoz-Pass bis Grozesti vor und nördl. davon stiess er von 
Darmanesti im Uzul-Tal mit Infanterie und einigen Panzern nach Westen über die ung. 
Grenze bis 12 km nordostw. Feltiz")6 A Dél-Ukrajna Hadseregcsoport napijelentéséből 
az is kiderül, hogy a szovjet ékek elérték az Ojtozi-szoros keleti bejáratánál a román ol
dalon lévő Gorzafalvát (Grozesti), de a határt még nem. 

Azt tudjuk, hogy kik voltak a védők. Az Ojtozi-szorosba és az Úz völgyébe a német 
Abraham-csoport részei vonultak vissza. Hogy magyar részről kik helyezkedtek el e völ
gyekben, az előző részben láttuk, itt elégséges arra utalni. A 70. határvadászcsoport kö
telékébe tartozó 32. határvadász-zászlóalj 1. százada az Úz völgyébe települt, közvet
lenül a határra (az ún. Zollamthoz), 2. százada a Csobányos völgyébe, Csobányos-
telepre. A 67. határvadászcsoport kötelékébe tartozó 26. határvadász-zászlóalj 2. százada 
az Ojtozi-szorosban a közvetlenül a határon lévő Sósmezőn települt. Az erődszázadok 
közül a 32/1. Úzvölgy-Zollamt, a 24/1. Ojtoz-telep térségében biztosította a völgyzá
rakat. Ezen kötelékeket erősítették a 11. és 13. székely határőrzászlóalj őrsei. 

A támadókat ilyen részletesen nem ismerjük, csupán magasabbegység-szintig hatá
rozhatjuk meg a rendelkezésre álló szovjet (még nem orosz) és román szakkönyvek 
alapján. A 8. német hadsereg balszárnyával szemben, a Beszterce-hegység északi lejtőin 
és attól északra a 40. szovjet hadsereg; délre, a 8. hadsereg jobbszárnyával, illetve a IX. 
magyar hadtesttel és a Székely Határvédelmi Erőkkel szemben a 7. szovjet gárdahad
sereg harcolt. Ennek arcvonalán vetették be a 2. lovas-gépesített csoportot (Gorskov-
csoport).7 Az Úz völgyébe betört szovjet csoportot a német forrás harckocsikkal megerő
sített gyalogos kötelékként határozza meg. A gyalogság a 7. gárdahadsereghez, a harc
kocsizó kötelék a 23. harckocsihadtesthez tartozhatott.8 

A Honvéd Vezérkar 1. osztály napi tájékoztatói (HL Vkf. 1. o., 304. doboz; a továbbiakban: Tájékozta
tók), 494/b. o. 

5 Zakó András, reszneki: Őszi harcok 1944. Budapest, 1991. (A továbbiakban: Zakó) 21. o. 
6 KTB 895. tekercs, 7208207. felvétel.; A 2. hds. harcai Erdély földjén 1944. szept., okt. hóban (HL 

Békeelökészítő iratok; a továbbiakban: BEI) 3. doboz A/VI/27.; 812. o.) 4. o. 
Zaharov, M. V.: A 2. és a 3. Ukrán Front felszabadító hadműveletei Délkelet- és Közép-Európában 1944-

1945. Budapest, 1973. (A továbbiakban: Zaharov) 138. o.; Marinescu, A. - Romanescu, Gh.: Armata romána 
in razboiul antihitlerist. Album de scheme. Bukarest, 1980. (A továbbiakban: AR) 72-73. 76. o.; Kálmán Dáni
el: A m. kir. Honvédség a 2. világháborúban I—II.; HL Tanulmánygyűjtemány 2779. fsz.; a továbbiakban: KD-) 
II 254. o. 

Minaszjan, M. M.: Oszvobozsgyényije národov Jugo-Vosztocsnoj Evropü. Moszkva, 1967. (A további
akban: Minaszjan) 153., 160., 169. o. 
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A szovjet csapatok tehát 1944. augusztus 26-án az Úz völgyében átlépték a magyar 
határt. Megkezdődtek az 1945. április 12-ig tartó magyarországi harcok.9 

Az előző fejezetben láttuk, hogy a német 46. gyaloghadosztály és az egy műszaki 
zászlóalj részeit összefogó Festner-csoport (Gruppe Festner) augusztus 26-án visszahát
rált a Csobányos-völgyébe. Ott csupán a 32/2. határvadászszázad és a 13. székely határ
őrzászlóalj őrsei álltak. A szovjet csapatok 26-án a Csobányos völgyében is elérték és 
átlépték a határt, de nem hatoltak be mélyen az ország területére. Noha nem ütköztek 
számottevő ellenállásba, mégis megálltak, ez arra enged következtetni, hogy egy kisebb 
létszámú csoportról, oldalbiztosító őrsről, vagy harcfelderítő járőrről lehetett szó.10 

Ezen a napon a dél-erdélyi határon is incidensek voltak. Ekkor robbantak ki az ellen
ségeskedések a B arcaságban a német és a román hadsereg között. E napon vették birtok
ba a román csapatok a Tömösi- (Predeal-) szorost, a 8. német hadsereg csapattöredékei 
ellenében.11 A Brassótól délre fekvő szoros elvesztése, pontosabban meg nem szerzése 
érzékeny veszteség volt a németek számára, mivel ez volt a legrövidebb és a legnagyobb 
áteresztőképességgel rendelkező átjáró a Déli-Kárpátokon, s a Bukarest-Ploiesti körze
tében harcban álló erős német kötelékek ezen át vonulhattak (volna) vissza Magyaror
szágra. Eredendően a szoros mindkét oldala román kézen volt, hiszen a Barcaság (Brassó 
környéke) a második bécsi döntést követően is Romániában maradt. Ott nem álltak ren
delkezésre magyar csapatok, amelyek fedezték volna a német visszavonulást, illetve a 
román kiugrást követően azonnal lezárták volna a hágót. A brassói román összekötő 
törzs egyébként csak 26-án vált ki a hadseregcsoport kötelékéből („Das rum. Verb. Kdo., 
das bei der H. Gr. geblieben war, verlässt die H. Gr. "). Ez volt az utolsó, német parancs-
noklási szervezetből kivált román parancsnokság. Azok a román tisztek, akik a negyedik 
napig (a királypuccstól számítva) sem álltak át, a háború végéig német oldalon harcoltak. 
Számuk azonban igen csekély volt.12 

A karácsonkői hídfő védelmét fokozatosan a 46. gyaloghadosztály vette át a 
Kirchner-csoporttól, ahogyan érkeztek csapatrészei Moldvából. 26-án a védelembe be
kapcsolódott a Kessel-csoport (Gruppe Kessel), kötelékében a 286. rohamlövegdandárral 
és két lövészszázaddal.13 

Augusztus 26-ához érve foglalkoznunk kell a magyarországi harcok kezdetével.14 Eh
hez elengedhetetlen a színhely ismerete. A Székelyföld keleti szegélyén az országhatár, a 
második bécsi döntés nyomán, megegyezett az ún. történelmi magyar-román határral. A 
Székelyföld délkeleti csücskén érintett három hágó közül a legjobban járható a Csíki- és 
a Háromszéki-havasok között található Ojtozi-szoros. A Moldva felé folyó Ojtoz (Oituz) 

KTB 895. tekercs, 7208207. felvétel.; Mehner, Kurt: Die geheimen Tagesberichte der deutschen 
Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. I-XII. Osnabrück, 1984.(A továbbiakban: KM-) X. 478. 
o.; Tájékoztatók 494/b. o. A magyarországi harcok befejezését illetően 1.: Magyarország a második világhábo
rúban, (szerk.: Sipos Péter-Ravasz István) Budapest, 1997. Javított és bővített utánnyomás, 300-302. o. 

Sylvester Lajos: Úz-völgyi hegyomlás. Új Magyarország, 1994. augusztus 22-27. (A továbbiakban: 
Sylvester) augusztus 26.: 12. o. 

UKM-X. 478. o. 
12 KTB 895. tekercs, 7208211. felvétel. 
13 Uo. 

A magyarországi harcok kezdetével a Székelyföld délkeleti szélén elsőként Korom Mihály foglalkozott. 
Ezúton (is) megköszönöm értékes segítségét, amit konzultációink során nyújtott. 
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mentén épített út vezetett fel a 866 méter magasan fekvő hágóhoz. A határ a vízválasztó 
regáti oldalán, Sósmező (Poiana Sarata) keleti szegélyén volt. A hágó magyar területen 
kezdődött, mintegy 4 km mélységben, s maga is 4 km hosszú volt. Attól Berecken 
(Brectu) át Kézdiszék irányába vezetett lefelé a műút. Bereck 6 km-re van a hágó nyu
gati kijáratától. Bereck és az attól 2,5 km-re északnyugatra fekvő Lemhény (Lemnia) kö
zött félúton érkezett ki a műút az első magyar oldali vízfolyáshoz, az Oltba igyekvő Fe
keteügyhöz. A határon lévő Sósmező akkor nagyközség volt, amely Háromszék 
vármegye Kezdi járásához tartozott. Sósmező és Bereck között félúton, a hágó nyugati 
kijáratánál feküdt Ojtoz-telep (Oituz), közigazgatásilag Bereck része. Román oldalon 
sokkal közelebb, 2 km-re volt a legközelebbi falu, az Ojtoz-menti Herzsa (Hirja). Sós
mezőről magyar oldalra (legalábbis nagyobb csoportoknak) csak az Ojtoz-völgyében, a 
hágó irányába lehetett átjönni, de román oldalról nem csupán az Ojtoz völgyében, hanem 
a Szalánc patak (Slanic) mentén is fel lehetett jutni idáig. Szaláncról (Slanic Moldova) 
talajút vezetett a Pap-hegy nyugati lejtőin Sósmezőre.15 

Az Ojtozzal párhuzamosan, attól 20-25 km-re északra, ugyancsak a Tatrosba (Trotus) 
ömlik az Úz (Uzul). Kevésbé ugyan, de az Úz völgye is járható. Akkor javított talajút 
vezetett át benne Romániából Magyarországra. Az országhatár itt is a vízválasztótól ke
letre, attól mintegy 7 km-re volt. A határtól 2 km-re feküdt Úzvölgy-telep (Valea 
Uzului), a tőle több mint 20 km-re fekvő Csíkszentmárton (Sinmartin) közigazgatási ré
sze (Csík vármegye, Csíkszentmártoni járás). A határon állt egy vám (a Székely Határ
védelmi Erők hadrendjében is szereplő Zollamt Úz). A határtól 4 km-re román oldalon is 
volt egy telep, Úzmező (Poiana Uzului). A szó szoros értelmében az Úz völgyében nem 
volt hágó, a folyócska mentén lehetett haladni az Úzvölgy-teleptől 10 km-re található 
Aklos-csárdáig, ahol az északról érkező Bence patak ömlik az Úzba. Onnan délnek for
dulva, a vízválasztón átvágva, le lehetett ereszkedni a Kászon völgyében Csíkszent
márton felé; az Aklos-csárda melletti elágazótól nyugatnak haladva a vízválasztót 8 km 
után lehetett elérni. A vízválasztó előtt, az Úz forrásához közel fekszik Egerszék 
(Eghersec). Nagyobb csoportok Moldvából az Úz völgyében feljőve, az aklosi elágazón 
át, ezen a két úton juthattak be Magyarországra.16 

Az Úztól 5-8 km-re északra, azzal párhuzamosan folyik a Csobányos (Ciobanus). Ez 
a folyócska is a Tatrosba igyekszik. A Csobányos mentén jó időben járható talajút futott, 
de a három átjáró közül ez volt a legkevésbé járható. A határ 2,5 km hosszan a 
Csobányos mentén haladt. Onnan, ahol északnak fordulva elhagyta a folyócskát, 5 km-
re, magyar területen állt Csobányos-telep (Ciobanis). Az állandó lakóházakkal is rendel
kező fűrésztelep közigazgatásilag a tőle 17 km-re délnyugatra fekvő Csíkszentgyörgy 
(Ciusingeorgiu) (Csík vármegye, Kászonalcsíki járás) része volt. Román oldalon a ha
tártól 7 km-re folyó Tatrosig nem akadt lakott hely, a torkolatnál Csobányostorok (Gura 
Ciobanosul) feküdt. Onnan a határhoz más úton, mint a folyócska mentén, nem lehetett 
feljönni. Magyarország felé csak a Csobányos völgyében lehetett haladni, nyugatnak, a 

Erdély. (Fodor Andrea - Kovács Zsolt: Élet és Tudomány, Budapest, 1991., M= 1:500 000, magyar-
német-román nyelvű; a továbbiakban: Térkép-1); Katonai térkép (M kir. Térképészeti Intézet, Budapest, 
1943., M=l:50 000; a továbbiakban: Térkép-3) 5576/K és 5577/Ny szelvény; Magyarország helységnévtára, 
1944. Budapest, 1944. (a továbbiakban: Helységnévtár) 445., 521. o. 

Térkép-1; Térkép-3, 5476/K szelvény; Katonai térkép, Reichswehrkartographieinstitut, Berlin, 19??., 
M=l:50 000; (a továbbiakban: Térkép-7) Zone 20 Kol., XXXV. számú szelvény; Helységnévtár 603. o. 
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mintegy 10 km-re lévő forrásig, onnan át a vízválasztón és le az 5 km-rel lejjebb, dél
nyugatra található Csíkmenaságra (Armaseni). A Csobányos-völgyében sem volt szó 
szerinti értelemben vett hágó. Az Uz és a Csobányos völgye között terült el a Magyarós-
hegy (másutt Mogyorós-hegy), több 900-1100 m közötti csúccsal, a csúcsok között na
gyobb csoportok számára járhatatlan völgyekkel.17 

Augusztus 27-én a szovjet 2. lovas-gépesített csoport részei a 7. gárdahadsereghez 
tartozó gyalogsággal két, akkor Magyarországhoz tartozó települést foglaltak el. A 23. 
harckocsihadtest az Ojtozi-völgyben, betörve a magyar 26/2. határvadászszázad és a né
met Abraham-csoport védelmébe, elfoglalta Sósmezőt. A német-magyar csapatok rövid, 
de heves harc után nem erőltették tovább az Ojtoz völgyének kiszélesedésében fekvő 
nagyközség védelmét, inkább visszavonultak az Ojtozi-szoros keleti bejáratához, ahol a 
24/1. magyar erődszázad megszállta völgyzár volt található.18 

Nem a közigazgatásilag önálló Sósmező volt azonban az első. 27-én reggel az Ojtozi-
szorosban álló német-magyar erők még ellentámadást készítettek elő, azonban 17,15-kor 
már Sósmező elvesztéséről futott bejelentés a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport törzséhez.19 

Térkép-l; Térkép-3 5476K szelvény; Térkép-7 zone 20 kol XXXV. szelvény; Helységnévtár 165. o. 
KTB 895. tekercs, 7208213. felvétel.; KM-X. 482. o.; KD-II. 256. o.; Minaszjan, 153. o. 
KTB 895. tekercs, 7208220. felvétel. 
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Úzvölgy-telep elfoglalása ugyanaznap, augusztus 27-én, de néhány órával korábban tör
tént meg. Igaz, Úzvölgy-telep nem volt közjogilag önálló község, de házakkal rendelke
ző, térben különálló, állandóan lakott hely. Ilyenformán Úzvölgy-telep volt az első tele
pülés, de Sósmező volt az első község, amely 1944-ben Magyarország akkori területén a 
szovjet csapatok birtokába került. 

Az Úz völgyében a szovjet Gorskov lovas-gépesített csoport 5. lovashadteste is mű
ködött.20 A csoport, amelynek állományában 20-30 harckocsi is volt, délelőtt megle
petésszerűen elfoglalta a határon lévő vámot, majd Úzvölgy-telepet, s körülzárta a 
völgyzárat. Az Abraham-csoporthoz, a 32/1. határvadászszázadhoz, a 32/1. erődszázad
hoz és a 4. székely határőrzászlóaljhoz tartozó német-magyar katonák a völgyet szegé
lyező hegyekre húzódtak fel. A szovjet ékek befutottak az Aklos-csárdáig.21 A német 
források ugyan Poiana Uzului elvesztéséről tudósítanak, de azt egyértelműen meghatá
rozzák, hogy az a határ magyar oldalán következett be („... drangen feindl. Kav.-
Verbände über die Grenze bis in Gegend SW Pojana Uzulfor. ")22 A határ magyar olda
lán viszont Valea Uzului feküdt. A németek feltehetően összekeverhették a két telep, 
Úzmező (Poiana Uzului) és Úzvölgy (Valea Uzului) nevét. Egy visszaemlékezés a 
Magyaros-hegyen lévő magyar állások bekerítését is megemlíti, ami csak akkor volt le
hetséges, ha a szovjet csapatok túlhaladták Úzvölgy-telepet.23 

26-án a Csobányos völgyében érték el a szovjet csapatok a Magyarós-hegy északi lá
bait, 27-én az Úz völgyében a délit. A hegyen állásban lévő, illetve az oda az Úz völgyé
ből felhúzódott katonák 28-ára virradóra visszavonultak a Csobányos-völgybe. Akik 
északnak mentek le a hegyről, mert nem tudtak még a szovjet csapatok jelenlétéről a 
Csobányos völgyében, fogságba estek, akik északkelet felé húzódtak vissza, 28-án estére 
megérkeztek Csíkmenaságra.24 

Aznap, amikor az első szovjet kötelékek átlépték a magyar határt, a Honvéd Vezérkar 
6. osztálya semmitmondó közleményt juttatott el a sajtónak. A 11 soros kommünikéből a 
keleti front eseményeivel foglalkozó 3 sor így hangzott: „A magyar hadsereg Kárpáti 
arcvonalán az elmúlt héten kölcsönös felderítő tevékenységen kívül jelentősebb harc
cselekményekre nem került sor. Az ellenség helyi támadó vállalkozásait mindenütt visz-
szavertük. "25 A „támadó vállalkozás" akkor kis erejű harcfelderítést, nem pedig terület
foglalásra irányuló előrenyomulást jelentett. 

A következő, szeptember 2-án keltezett hadijelentés bővebben foglalkozik az erdélyi 
harcokkal. A Mezőhegyes, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy térségében végrehajtott 
román betörésekkel indít, hangsúlyozva, hogy azokat a saját csapatok minden esetben 
visszaverték (ami akkor, egy-két község elvesztését leszámítva, megfelelt a valóságnak). 
A Keleti-Kárpátokban, a Gyimesi-szorostól délre végig a Székelyföldön, a hadijelentés 
súlyos harcokról tesz említést. Megírja, hogy erős szovjet és román kötelékek több pon-

zu KM-X. 482. o. 
Tájékoztatók 496/b. o.; Sylvester, augusztus 26.: 12. o.; Sylvester, augusztus 27.: 17. o. 

22 KM-X. 482. o. 
Sylvester, augusztus 26.: 12. o. 

24 KTB 895. tekercs, 7208213. felvétel.; KM-X. 482. o.; KD-II. 256. o.; Minasyan, 153. o. 
25 27. számú hadijelentés (HL Hadijelentés-gyűjtő, a Honvéd Vezérkar 6. osztályának sajtó számára ki

adott hadijelentései, 304/a. doboz; a továbbiakban: Hadijelentések), 674/b. o. 
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ton behatoltak az ország területére. A kommüniké szerint magyar, székely (sic!) és né
met csapatok ezeket minden esetben a határra vetették vissza. Látni fogjuk a későbbiek
ben, hogy ez viszont már nem fedte a valóságot. A közlemény említést tesz a magyar 
csapatok román és szovjet területen végrehajtott harctevékenységéről is.26 

Augusztus 27-én a Honvéd Vezérkar hadműveleti osztálya nagyobb erő kiérkezését 
jegyezte fel a Keleti-Kárpátokban a határ előterébe, egy szovjet hadtestet a Tatros völ
gyében. Láttuk, ez valójában több volt: a Gorskov lovas-gépesített csoport 5. lovas és 23. 
harckocsihadteste, továbbá a 7. gárdahadsereg egy lövészhadosztálya. Harcos létszámuk 
nem volt magas, innen eredhet, hogy a magyar harcfelderítés egy hadtestnek vélte az 
Ojtozi-szorosba, illetve az Úz és a Csobányos völgyébe beérkező erőket.27 

Három szovjet hadosztályt jelentettek a Békás-szoros előteréből, a karácsonkői híd
főnél. Ezek a 7. gárdahadsereg 25. gárda-lövészhadtestének csapattestei voltak. A Töl
gyesi-szoros előterében két szovjet hadosztályt és egy román hadtestet jelentettek. A 
szovjet hadosztályok a 24. gárda-lövészhadtesthez tartoztak, a hadtest innen hiányzó 
harmadik hadosztálya volt az, amelyik a Gorskov lovas-gépesített csoport gyalogságát 
alkothatta. A román hadtest a 7. hadtest volt, kötelékében a 103. és 104. hegyi parancs
noksággal (később hadosztállyal), a 8. határőrezreddel és a 17. gyalogezreddel. A később 
e térségben lezajlott harcokban a román erők így, hadtest-kötelékben nem vettek részt. A 
kosnai nyakkal szemben, s attól északra a Máramarosi-havasokig két szovjet hadtestet 
jelentettek. Ezek a 40. hadsereg kötelékébe tartoztak. Németvásártól (Targu Neamt) 
északra az 51., attól északabbra a Moldova folyó két oldalán az 50. hadtest helyezkedett 
el.28 A hadműveletek e fázisában a szovjet hadosztályok pontos helyzete nem állapítható 
meg, de az megadható, hogy a hadosztályok és a dandárok mely hadtestekbe tartoztak. 

27-én a déli magyar-román határszakaszon nem voltak harccselekmények.29 

Augusztus 28-án a székelyföldi határ déli szakaszán teljes szélességében fellángoltak 
a harcok. A szovjet csapatok szinte minden járható völgyben átlépték a határt és felvet
ték a harcérintkezést a Székely Határvédelmi Erőkkel. Rendhagyó módon a Honvéd Ve
zérkar 1. osztálya napi tájékoztatójának vonatkozó részét teljes egészében idézzük: 

„2. hds. 
A.) K. Kárpát arcvonal: a Szé. hvéd. pk. védőkörletének D.r észén az elg. több helyen 

átlépte az országhatárt. Éspedig: 
az Ojtozi szorosban az elg. kb. 6-8 km. teret nyert. 
A Lóbércz-n lévő saját szd. az őt E-ról megkerülni akaró elg-el harcban áll. 
A Baska havasa 1367 hárp. területén saját szd. harcban áll az őt bekerítő elg-el. 
Az Uz völgyében elg. pc-osok az Aklóscsárdá-ig jutottak előre. Itt Igv. gá-ink 4 elg. 

hk-t kilőttek, (ebből 3 drb. T-34-es volt.) A harcok folyamatban vannak. Az Uz völgyből 
Kászonfeltiz felé orosz előreszivárgás volt megállapítható. 

Elg. részek a Csobános patak völgyében a hv. po. őrsöt visszavetették. 

Hadijelentések 676/b. o.: 28. számú hadijelentés. 
Tájékoztatók 496/b. o.; Zaharov, 120-121. o. (vázlat); AR 59., 72-73., 76-79. o. 
Tájékoztatók 496/b. o.; Zaharov, 120-121. o. (vázlat); AR 59., 72-73., 76-79. o. 
Tájékoztatók 496/b. o. 
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Piricskető-nél az elg. a határszöget birtokbavette. 
Az Uz völgyi helyzet tisztázására Csikszentmárton körzetéből 3 zlj-as csop-al ellen-

tád. van folyamatban. Ennek eredménye még nem ismeretes."30 

Augusztus 28-án a Csobányos völgyében óvatosabban haladó szovjet csapatok bir
tokba vették Csobányos-telepet.31 Másnap egy harckocsikkal is rendelkező harcfelderítő 
járőr, átlépve a vízválasztót, elérte Csíkszépvíz (Frumoasa)-Csíkcsomortan (Solmeni)-
Csíkszentlélek (Leliceni) előterét, de nem foglalt el lakott helyet. A német 
napijelentésben szereplő Sóstelek csak egy tanya a Csobányostól néhány km-re folyó 
Szulta (Sulta) patak mentén, fenn a hegyekben. A 32. magyar határvadász-zászlóalj 
német páncélozott harcjárművek támogatásával a fenti községektől 9-10 km-re keletre, 
még mielőtt a szovjet alegységek kiléptek volna a magasabb hegyek közül, megállította 
azokat.32 30-án a Csobányos völgyéből 28-án kijutott szovjet ékek betörtek Csíkszép
vízre.33 31-én az állásaikból kivetett magyar alosztályok a 10. rohamtüzérosztály 
támogatásával visszafoglalták a községet.34 

Az Uz völgyében 28-án az arcvonal három napra stabilizálódott. Rögtönzött magyar 
alakulatokból és határőr-, illetve határvadász-alosztályokból felállított 3 zászlóaljnyi erő, 
az Abraham-csoport támogatásával 28-án ellenlökést indított és elérte az Aklos-csárdát.35 

Az aklosi elágazóról csak 31-én vonultak vissza a Csíkszentmárton (Sinmartin) -
Pottyond (Potiond) terepszakaszra, de még úgy, hogy 2-5 km-rel a falvak előtt beásva 
magukat azokat is védték; feladták viszont Egerszéket (Eghersec).36 

A hadseregcsoport napijelentése arról ír, hogy a magyar ellenlökés nem tört át, ellen
ben egy szovjet támadás áttört és teret nyert Csíkszentmárton irányába. Ez a Honvéd Ve
zérkar napi tájékoztatóinak ismeretében pontosításra szorul. A magyar ellenlökés való
ban nem tört át, de nem is ebből a célból indult, hanem azért, hogy tisztázza a helyzetet 
az Uz völgyében. Eljutott az aklosi elágazóig, ahol a magyar csapatok három napon át 
lezárták a csíkszentmártoni irányt. Feladatát tehát teljesítette. A szovjet harcfelderítő já
rőr a másik irányban jutott túl az aklosi elágazón, nem a csíkszentmártoniban. A magyar 
forrásanyag egyértelművé teszi, hogy a járőr a Kászon völgyében jutott le az első falu, 
Kászonfeltiz határába, arról azonban nem tesz említést, hogy bevonultak volna a faluba, 
sőt kifejezetten felderítő csoportról ír, azt pedig tudjuk, hogy e szovjet csoportoknak ál
talában nem szabták feladatul lakott települések elfoglalását. 37 

30-án a Kászon felső folyásánál fekvő Kászonfeltiz, Kászonaltiz, Kászonimpér és 
Kászonjakabfalva (Plaiesi de Sus, Plaiesi de Jos, Imper és Iacobeni) szovjet kézre került. 
A napi tájékoztató szerint a szovjet csapatok elérték a Kászonjakabfalvától délre telepí
tett völgyzárat. Ott elakadtak, illetve nem erőltették tovább a támadást Kézdiszék irá-

Tájékoztatók 498/b. o. 
Sylvester, augusztus 26.: 12. o. 
KTB 895. tekercs, 7208231. felvétel.; Tájékoztatók 500-500/b. o. 
Tájékoztatók 502/b-503. o. 
Tájékoztatók 504/b. o. 
KM-X. 485. 0.; Tájékoztatók 498/b. o.; Sylvester, augusztus 27.: 17. o. 
Sylvester, augusztus 27.: 17. o. 
KTB 895. tekercs, 7208224. felvétel.; Tájékoztatók 498/b. o. 
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nyába. Az Úz völgyében harcoló szovjet csapatok erejüket a nyugati irányban koncent
rálták, ez váltotta ki a 31-i magyar-német visszavonulást az aklosi elágazótól.38 

Az augusztus 31-én a Csíkszentmárton-Pottyond terepszakaszra visszavonult német
magyar csapatok meg tudták szilárdítani állásaikat. Ezt elősegítette a német Breith-
csoport bekapcsolódása a harcokba, szeptember 3-án egy erösebb szovjet támadás mégis 
majdnem áttörte arcvonalukat. Ezt a védőszakaszt csak szeptember 11-én éjfélkor kezd
ték feladni, amikor már megindult a Székelyföld kiürítése.39 

Augusztus 28-án egy szovjet lovas harccsoport a Kászon (Casin) patak mentén (ez 
néhány km-re délebbre folyik az Ojtoznál Moldva irányába a Tatrosba; nem azonos a 
Kézdivásárhelynél a Feketeügybe torkolló Kászonnal) átlépte a határt, északnak fordult 
és kijutott az Ojtozi-szoros nyugati kijáratánál lévő Ojtoz-telephez. A keleti kijárathoz 
előző nap visszavonult német-magyar erők feladták a szorost és a telepet.40 Másnap a 
német Abraham-csoport részei, a magyar 26/2. határvadász- és 24/1. erődszázaddal 
Bereck irányából ellenlökést indítottak és visszafoglalták az Ojtozi-szorost, illetve Ojtoz-
telepet.41 

28-án az arcvonal a Gyimesi-szorosban is elérte az országhatárt. A Gyimesi-szoros a 
Csobányos völgyétől 20 km-re északra található, benne maga a Tatros folyik Moldva 
irányába. A tulajdonképpeni szoros messze bent volt az országban. Attól a ponttól, ahol 
a folyó kilépett Magyarországról, légvonalban 12 km-t, de a folyó több mint derékszögű 
kanyarulata miatt a völgyben haladva felfelé 17 km-t kellett megtenni a szoros alsó bejá
ratáig, Gyimesfelsőlokig (Lunca de Sus). A határnál, Gyimes községnél (Ghimes) csak a 
32. határportyázó század őrsei teljesítettek szolgálatot. A völgyet feljebb két helyen zárta 
le völgyzár: Gyimesfelsőloknál, a szoros bejáratánál (32/2. erődszázad), s előtte 6 km-re 
Gyimesközéploknál (Lunca de Jos, 32/3. erődszázad). Két zárat azért telepítettek, mert a 
felsőloki a tulajdonképpeni Gyimesi-szoros bejáratát zárta le, a középloki a falu alatt a 
Tatrosba torkolló Hidegség völgyét. E patak völgyében felfelé haladva ugyanis rá lehe
tett térni a Balánbányán (Balan) át Gyergyószentmiklósra (Gheorgheni) vezető hegyi út
ra, amely a Békás-szorostól Magyarország irányába lefelé vezető völgybe torkollott, s 
azon át a Békás-szorost lezáró erők hátába lehetett kerülni.42 

28-án a szovjet 5. lovashadtest jobbszárnya a Tatros mentén elérte a határt, elfoglalta 
a román oldali Palánka (Palanca) határvárost, s az attól 1 km-re lévő, magyar oldali 
Gyimest. Nem ért el azonban maradandó sikert, ugyanis a német Festner-csoport egy ré
sze, amelyik a Tatros völgyében Moldva felől visszavonulva éppen aznap ért a határhoz, 
Brusturoasa felől hátba támadta a szovjet harccsoportot, s visszafoglalta Palánkát, illetve 
Gyimest.43 A Festner-csoport azonban nem állt meg a határon, hanem tovább hátrált fel-

J8 Tájékoztatók 502/b-503. o. 
39 KTB 895. tekercs, 7208244. felvétel. Megjegyzendő, hogy a csoportot nem Hermann Breith 

páncélostábornok, a III. páncéloshadtest, hanem Friedrich Breith altábornagy, a 4. hegyihadosztály parancsno
ka vezette. Sylvester, augusztus 27.: 17. o. 

40 KTB 895. tekercs, 7208224. felvétel. 
41 KTB 895. tekercs, 7208231. felvétel. 

Veress Lajos, dalnoki: Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920-1945) I—III. 
München, 1973. (A továbbiakban: Veress-) III. 1., 2. sz. vázlat; Térkép-1. 
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felé a Tatros mentén. 29-én a Gyimesközéplok előtti völgyzárig vonult vissza. A völgy
zár alatti falvakat (Gyimes, Tarhavaspataka, Gyimesbükk) feladta.44 

Magában a szorosban 30-án nem voltak számottevő harcok, de a Palánkáról délre a 
hegyekbe felvezető úton a szovjet oldalőrsök felhatoltak a Csobányos völgyét északról 
határoló hegyekig, s (ellenállás nélkül) elfoglalták az út menti öt kis falut, ebből hármat 
- Gyepecze (Cadaresti), Sóstelek (Pajistea) és Kóstelek (Cosnea) - magyar területen.45 

31-én, a hegyeken Csügéstől (Ciughes) nyugatra átkelve, leereszkedtek a Boros patak 
mentén, elfoglalták Borospatakát (Valea Boros), s Gyimesközéplok és Gyimesfelsölok 
között kijutottak a Tatroshoz. Gyimesközéplok, bár így a hátába kerültek, még nem esett 
el, oda kelet felől épp aznap érkezett be egy visszavonuló német zászlóalj.46 

28-án Németvásár felől az 50. szovjet lövészhadtest csapatai behatoltak a hegyek kö
zé, s a XVII. német hadtest védősávjának déli szárnyán (még román területen) elérték a 
Békás-tó északi csücskét. A 46. gyaloghadosztály részei nem tudták megtartani a tó ke
leti szegélyét, a szovjet ékek másnap észak felől a Beszterce és a Békás összefolyásánál 
elérték Békás (Bicaz) városát. A németek a kelet-nyugati irányban keskeny, de észak
déli irányban hosszú tó nyugati partján nem foglaltak védőállásokat. Ez a betörés veszé
lyeztette a LVII. páncéloshadtest északi szárnya által tartott karácsonkői hídfő hátát, hi
szen a Beszterce keskeny völgyén túl másfélezres hegyek magasodnak, s ha a völgy el
vész, nincs hol visszahúzódniuk Magyarországra, bekerítésbe kerülnek.47 

Magát Karácsonkő (Piatra Neamt) városát a Kessel-csoport még 27-én feladta,48 de 
attól 8 km-re feljebb, a Beszterce völgyében, a hídfőállást tovább tartotta. Az előző napi 
északi szovjet előretörés miatt 30-án az egész hídfőt feladta, s Békás városáig vonult 
vissza, lezárva a Békés-szoros moldvai feljáratát. Hátát ezzel a manőverrel biztosította, 
ugyanis onnan már nem volt más felvezető út a hegyekbe, mint a Békás patak völgye.49 

Másnap folytatta a visszavonulást, kiürítette Békás városát és Gyergyóbékásnál (Bicazu 
Ardelean) átlépte a magyar határt.50 

Harcok Eszük-Erdélyben és a Székelyföldön szeptember 5-ig 

Augusztus utolsó napjaira számottevően romlott a Bukarest és Ploiesti térségében 
harcoló német csapatok helyzete: 29-én a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg ékei elérték 
a körzetet. A 6. német hadsereg XXIX. hadteste e napon az olajmezők felől kísérletet tett 
az áttörésre a Tömösi-szoros irányába, de támadása a szoros előterében elakadt.51 A kö
vetkező két napban a hadseregcsoport napijelentéseiből újabb áttörési kísérletekről érte
sülhetünk. Szeptember 1-én már azt olvashatjuk, hogy nem érkezett be róluk további je-

44 KTB 895. tekercs, 7208236. felvétel.; Tájékoztatók 500-500/b. o. 
45 Tájékoztatók 502/b-503. o. 
46 Tájékoztatók 504/b. o. 
47 KM-X. 485. 488. o.; Tájékoztatók 504/b. o. 
48 KM-X. 482. o. 
49 KM-X. 491. o.; Tájékoztatók 504/b. o. 
50 KM-X. 493. o. 
51 KM-X. 488. o. 
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lentes („keine Meldungen"). A hadtestparancsnokságtól néhány fő gyalogosan átjutott 
Magyarországra. A Bukarest körzetében küzdő Stahel-csoportról 30-a óta nem futottak 
be jelentések. Ez azt jelentette, hogy az ottani erőket elveszettnek kellett tekinteni, na
gyobb harcértékű kötelékek visszaérkezésével a Kárpátokon át már nem lehetett számol
ni a térségből.52 Meglepetésként hatott, hogy 8-án a Stahel-csoporthoz és az 5. légvédel
mi tüzérhadosztályhoz tartozó 2000 német katona, igaz nehézfegyverek nélkül, a 
hegyeken át elérte a 6. hadsereg arcvonalát.53 

Szeptember 1-én a 6. hadsereg Prut, majd Szeret menti arcvonaláról visszavonuló 
legnagyobb köteléke, a 20 ezer főt számláló Mieth-csoport vonatkozásában is megjelent 
a baljós „keine Meldung" bejegyzés.54 

Ennek ellenére a hadseregcsoport parancsnoksága nem mondott le a B arcaságból Ha
vasalföldre átvezető Tömösi- és Bodza-szoros birtokba vételéről. Szeptember elején már 
nem a 6. hadsereg visszavonulásának biztosítására szándékoztak elfoglalni az átjárókat, 
hanem a szovjet csapatok átkelésének megakadályozására. Friessner sietni akart, hogy 
megelőzze a 2. Ukrán Frontot. Felmérte azonban, hogy elegendő német haderő ehhez 
napokon belül nem fog rendelkezésére állni. 2-án magához kérette Veresst, akinek had
serege e napon lépett a hadseregcsoport kötelékébe. Többek között arról is beszélt vele, 
hogy magyar csapatokkal együtt szeretné végrehajtani a támadást. Veress maga is fon
tosnak látta a Déli-Kárpátok hágóinak birtokba vételét. A 7. és 9. póthadosztályt, vala
mint a 2. páncéloshadosztályt említette meg, mint a támadásban résztvevő erőket, de 
kérte azok megerősítését német tábori, páncéltörő és légvédelmi tüzérséggel. Szóba ke
rült egy, a Vöröstorony-szoros elfoglalását célzó támadás is. (Ez az Olt áttörésében, a 
Fogarasi-havasok nyugati oldalán húzódik.) A Tömösi- és a Vöröstorony-hágó között 
délkeletről a Barcaságba átvezető Törcsvári-szorosról (a német források szerint) nem 
esett szó, de nyilvánvalóan azt is birtokba kellett volna venni. A támadásnak két súly
pontja lett volna, Brassó, illetve Nagyszeben irányában (mint az 1916 szeptemberében 
indított ellentámadásnak). Veress Nagyszeben kijelölésével már a 2. hadsereg várható 
támadására gondolt, hiszen az a Kolozsvár-Torda-Marosludas vonal folytatásában fek
szik. Veress jelentette, hogy a három hadosztály legkorábban 3-ától áll rendelkezésére. A 
támadás kezdőnapját még nem tűzték ki.55 

A felismerés, hogy a szovjet csapatok napokon belül elérik a Vöröstorony-hágót is, 
első ízben augusztus 30-án jelenik meg a német napijelentésekben. Ez azonban nem je
lentheti azt, hogy a katonai vezetők korábban nem gondoltak volna erre az eshetőségre.56 

A Tömösi-szorost a román csapatok már augusztus 26-án lezárták, a Bodza-szorost 
csak három nappal később.57 30-án a Winkler-csoport még áttört rajta, ezt követően a 
Gerecke-csoport védőállást alakított ki az átjáró északnyugati kijáratánál lévő Bodzafor-

DZ 51/ KTB 895. tekercs, 7208238., 7208406. (VIII. 30.); 7208244., 7208412. (VIII. 31.); 7208251., 
7208419. (IX. 01.) felvétel. 

53 KTB 895. tekercs, 7208489. felvétel. 
54 KTB 895. tekercs, 7208419. felvétel. 
55 KTB 895. tekercs, 7208254. felvétel. 
56 KTB 895. tekercs, 7208243. felvétel. 
57 KTB 895. tekercs, 7208234. felvétel. 
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dulónál (Intorsura Buzaului)58 A Winkler-, Mahlmeister- és Ludwig-csoport csak szep
tember 1-én adta fel Nehoiu térségét, s lassan visszavonulva 3-án ért be a magyar állá
sokba Bodzaforduló felett.59 A Bodza völgye Nehoiunál szélesedik ki Havasalföld felé, a 
folyó ott lép ki a magas hegyek közül. 

Augusztus 29-én Sepsiszentgyörgytől délnyugatra, Élőpataknál (Vilcele), s a várostól 
délkeletre, Bikfalvánál (Bicfalau) voltak elhárító harcok a betört román határőr csapa
tokkal. A két magyar határvadászszázad és egy rohamszázad megtámogatására a Sepsi
szentgyörgy-Brassó út tengelyében német ellenlökés indult, amely a határon túlra vetette 
vissza a románokat.60 Másnap a románok ismét átlépték a határt. A Honvéd Vezérkarnak 
egy ezrednyi erő betörését jelentették Élőpatak, egy másik ezrednyiét Illyefalva (Ilieni)-
Kökös (Chichis) körzetében. Utóbbi kettőt a románok elfoglalták.61 31-én magyar-német 
erők visszafoglalták I Ilyefal vát és Kököst, viszont egy újabb román betörés nyomán el
esett Élőpatak. Ezeket a betöréseket leszámítva 30-31-én jelentősebb harctevékenység a 
déli magyar-román határszakaszon nem folyt.62 

30-án már nem a határörséghez, hanem a harcoló haderőhöz tartozó román csapatok 
lépték át a határt az Olt vonaláról, a Baróti-hegység két oldalán. A hegyihadtest számára 
30-án érkezett a parancs Bukarestből a határ átlépésére.63 Igaz, a román fegyveres erők
nél a határőrség a hadsereg része volt, de a határon szolgálatot teljesítő határőrség elkü
lönült a hadmüveletek megvívására hivatott seregtestektől. 

30-án a 4. német hegyihadosztály részeit már bevetették az Ojtozi-szorosban és az Úz 
völgyében, ami hozzájárult a helyzet stabilizálásához.64 Az Ojtozi-szorosban másfél né
met zászlóalj a 8. székely határőrzászlóaljjal ellenlökést indított és visszavette az előző 
nap elvesztett berecki határőrlaktanyát.65 Berecket másnap rövid időre egy harckocsikkal 
megerősített szovjet harccsoport elfoglalta, de a magyar-német alosztályok még aznap 
kiszorították őket a faluból. Az ojtozi völgyzár és Ojtoz-telep azonban végleg elesett. Az 
arcvonal ezt követően Bereck és Lemhény északkeleti szegélyén húzódott.66 

30-án a kosnai-nyaknál a XVII. német hadtest román területen a Vatra Dorneit meg
közelítő 159. szovjet gárda-megerődített körlet feltartóztatására magyar alakulatokat, egy 
határvadász- és két székely határőrzászlóaljat is harcba vetett a 3. német hegyihadosztály 
támogatására. Ellenlökésük sikeres volt, a város csak október 1-én került a szovjet csa
patok birtokába. Ezzel északon, a Borgói-hágónál egy hónapra elhárult a szovjet betörés 
veszélye. Ez fontos volt, mert a kosnai nyakat és az attól északra húzódó kárpáti arcvo
nalat a német hadvezetés fokozottan kívánta védeni.67 

38 KTB 895. tekercs, 7208241. felvétel. 
59 KTB 895. tekercs, 7208252-7208253., 7208271. felvétel. 
60 Tájékoztatók 500-500/b. o. 
61 Tájékoztatók 502/b. o. 
62 Tájékoztatók 504/b., 505. o. 
63 AR 77. o. 
64 KTB 895. tekercs, 7208238-7208239. felvétel. 
65 Tájékoztatók 502/b-503. o. 
66 Tájékoztatók 504/b. o. 
67 Tájékoztatók 504/b. o.; KTB 895. tekercs, 7208245. felvétel.; AR 73. o. 
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A szovjet 23. harc kocsihadtest szeptember 1-én folytatta támadását Kézdiszékben; az 
Ojtozi-szoros felől behatolt Bereckre és Lemhénybe. Északról, a Veres-víz völgyében 
(mely keletről párhuzamosan folyik a Kászon patakkal) elérték és elfoglalták Esztelneket 
(Estelnic). Ezzel Kézdivásárhelytől északkeletre kijutottak a hegyek közül a Székely
medencébe.68 2-án a 4. német hegyihadosztály és a 8. székely határőrzászlóalj ellenlökést 
indított, s időlegesen visszafoglalták a Lemhény-Bereck-Ozsdola vonalat.69 4-én egy 
újabb betörés nyomán harmadszor, véglegesen elveszett Bereck. A szovjet harckocsik 
Ozsdoláig hatoltak. Ugyanezen a napon egy német ellenlökés visszavette Esztelneket és 
Kurtapatakot az Ojtozi-szoros kijáratától északnyugatra.70 

A 4-én Ozsdoláig hatolt szovjet harccsoport nem az Ojtozi-szoros irányából érkezett, 
mint korábban mindig. A 23. harckocsihadtest felderítői megtalálták azt a murvával ja
vított talaj-hadiutat, amit a román hadsereg munkaszolgálatosai 1938-ban építettek: 
Ozsdolát kötötte össze a regáti Putna patak völgyével és az Ojtozi-szorostól 10 km-re 
délre 1500 m magasan szelte át a Háromszéki-hegységet. Az út nem valamely szoroson 
vagy hágón ment keresztül, így az Árpád-vonal erődítményei sem zárták le azt.71 

Szeptember 4-én, miután a kora reggel indított szovjet támadás Berecktől nyugatra 
elakadt, csökkent a szovjet nyomás az Ojtozi-szorosban. A Déli-Kárpátokon való átkelés 
elősegítésére és az onnan támadásba történő átmenet céljából Malinovszkij ezen a napon 
vezényelte át a 23. harckocsihadtestet Brassó térségébe. A hadtestparancsnokság még 
aznap megkezdte erői kivonását az Ojtozi-szorosból és az Ojtoz-Onesti-Foksány-
Ploiesti-Tömösi-szoros menetvonalon megindította azokat Brassó irányába.72 

A Gyimesi-szorosban szeptember 1-én újabb alakulatok jelentek meg: a szovjet 6. 
gárda-lövészhadosztály, a román 103. hegyihadosztály, a 7. nehéztüzérezred és az 1. 
páncéloscsoport; a 24. szovjet gárda-lövészhadtest kötelékébe tartoztak, mint a 6-án 
ugyanott bevetett 72. szovjet gárda-lövészhadosztály is. A friss erők megjelenése azon
nali eredményt hozott: keletről, Gyepecze felől átkeltek a vízválasztón, leereszkedtek a 
Tatros völgyébe és átvágták az út- és vasútvonalat Gyimesfelsőlok és Sántatelek 
(Trotusului) között.73 2-án a 10. magyar rohamtüzérosztály támogatásával a 46. német 
gyaloghadosztály részeiből álló Festner-csoport azonban helyreállította az összeköttetést 
Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok között.74 

Szeptember 1-én románok lépték át a határt a Szászrégen-Kolozsvár úton Szászrégen 
irányába és elfoglalták Mezőörvényest (Urmenis). Ettől délre 15 km-re egy másik harc
csoport is átlépte a határt, s elfoglalta Mezősámsondot (Sincai) és Mezőrücsöt (Riciu). A 
23. határvadász-zászlóalj Mezőörvényest még aznap visszavette, de a másik két község 
román kézen maradt.75 

08 KM-XI. 3. o.; KTB 895. tekercs, 7208251., 7208253. felvétel. 
69 KTB 895. tekercs, 7208257. felvétel. 
70 KTB 895. tekercs, 7208273. felvétel. 

Nagy Jenő közlése, aki 1944-ben 13 évesen Sárfalván élte át az eseményeket. Sárfalva Ozsdola szom
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• 

2-án a román hegyihadtest négy csoportja (Illyefalvánál a Doboli-, Élőpataknál a 
Vilcele-, Bölönnél a Belin-, Barótnál az Agostin-csoport) tüzérségi előkészítést követően 
támadásba ment át az Olt folyó Kökös-Ágostonfalva szakaszán. A jobbszárny Doboli-
csoport nem jutott előre. A balszárny Agostin-csoport elérte Barótot (Baraolt), majd 
Bibarcfalvát (Biborteni) és Olaszteleket (Talisoara), ám a 13. székely határőrzászlóalj 
feltartóztatta, másnap egy német páncéloscsoport (10 rohamlöveg és 7 felderítő harcjár
mű) támogatásával visszavetette a határon túlra. A középen támadó két csoport azonban 
7-10 km mélyen kijutott a Súgásfürdő (Baile Sugas)-Szárazajta (Aita Seaca)-Köpec 
(Capeni) vonalra, ahol megkapaszkodott. Az arcvonal az elkövetkező napokban itt a 
mindkét oldalról indított támadások és ellenlökések ellenére nem változott számottevő
en, bár 4-én a német Thams-csoport visszavette Szárazajtát és Köpecet.76 

Szeptember 4-én a német-magyar csapatok Sepsiszentgyörgytől délnyugatra újabb 
betörési kísérletet hárítottak el. Ez önmagában még nem érdemelne említést, mégis ri
asztó jel volt a hadseregcsoport-parancsnokság számára, hogy azt szovjet katonák haj
tották végre. Igaz ez csak egy harcfelderítő járőr vállalkozása volt, de megjelenésük azt 
jelentette, hogy a szovjet csapatok előőrsei már bent vannak Dél-Erdélyben.77 

4-én a Békás-szorosba felvezető út mentén a 46. gyaloghadosztály részei, miután a 
szovjet csapatok átkarolták ottani völgyzárukat, feladták az utolsó román falut, Tikost 
(Ticos-Floarea). A front ezen a napon a Békás-szorosban is elérte a magyar határt.78 

Egyre égetőbbé vált, hogy a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport aktív harctevékenységet 
kezdeményezzen, mégpedig hadműveleti szinten. 

A 2. magyar hadsereg támadása Erdélyben 

Német részről egy dél-erdélyi támadás, mint azt láttuk, már a román átállás utáni na
pokban felmerült. A Dél-Ukrajna Hadseregcsoport egészére vonatkozó hadműveleti uta
sítás azonban csak szeptember 2-án született meg, azon a napon, amikor a 2. hadsereg és 
a Gruppe Siebenbürgen az alárendeltségébe lépett. Friessner vezérezredes, a hadsereg
csoport parancsnoka 2-ára virradóra távirati úton juttatta el hadműveleti utasítását a 6., 8. 
német, a 2. magyar hadsereg, a Gruppe Siebenbürgen és a mögöttes hadműveleti terület 
parancsnoksága számára. Fő irányelvként a Keleti-Kárpátok megtartását és Déli-
Kárpátok birtokba vételét határozta meg, kiemelve a terep adta lehetőségek kihasználását 
(„...unter Ausnutzung des starken Naturhindernisses der Karpaten... "). 

A hadseregcsoport jobbszárnyának előírta a harcászati kapcsolat megteremtését a 
Vaskapunál a délkeleti hadszíntér főparancsnoka (Oberbefehlshaber Südost) alárendelt
ségébe tartozó erőkkel. Nem határozta meg az ezért felelős magasabb parancsnokságot, 
de a későbbi események ismeretében tudjuk, hogy a Szerbiában harcoló német csapatok
kal az összeköttetést az onnan áthozott 4. SS-páncélgránátos hadosztály és a leendő 3. 
magyar hadsereg kötelékébe tartozó alakulatok teremtették meg. 

KTB 895. tekercs, 7208260., 7208265. felvétel.; AR 77. o. 
KM-XI. 9. o. 
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A fő feladatot a 2. hadseregnek és a Gruppe Siebenbürgennek kellett végrehajtania: 
támadás Dél-Erdélyen át a Déli-Kárpátok átjáróinak birtokba vételére és lezárására 
(„...durch das rum. Siebenbürgen nach Süden vorzustossen und die Passhöhen der 
Südkarpaten [...] zu gewinnen und zu sperren. "). A 2. hadseregnek Kolozsvár térségé
ben, az Erdély-csoportnak Marosvásárhely körzetében kellett gyülekeznie a támadáshoz. 
Friessner külön is kiemelte a Vöröstorony-szoros lezárását, mivel földrajzi helyzete és 
adottságai következtében az Olt-áttörés mentén húzódó átjáró nagyobb gépesített kötelé
kek viszonylag gyors átkelését tette lehetővé Dél-Erdélybe. Ezt azért is hangsúlyozta, 
mert augusztus végéig, ameddig esélyt láttak a Ploiesti-i olajmezők megtartására, a 
Tömösi- és a Bodza-szoros birtokba vétele és védelme volt napirenden. 

A 6. hadsereg parancsnoksága nem kapott támadó feladatot. Vissza kellett vonnia a 
még a Bodza-szorosban harcoló erőit, újjá kellett szerveznie az alárendeltségébe tartozó 
parancsnokságokat és alakulatokat, illetve ezzel párhuzamosan ki kellett terjesztenie vé
dősávját nyugat felé, a 2. hadsereg balszárnyáig. A Bodza-szoros ezzel az egyetlen olyan 
átjáróvá vált, amelynek birtoklását és védelmét a továbbiakban a hadseregcsoport nem 
tekintette feladatának. Ez nem jelentette az arcvonal megszakítását, mint látni fogjuk, a 
szorosból történő arcvonal-visszavétel csak a magyar területen húzódó vízválasztóig 
tartott, s az új védelmi vonal vezetését éppen annak mentén jelölték ki. 

A hadseregcsoport balszárnyán a 8. hadsereg számára a Keleti-Kárpátok tartását (szó 
szerint a hadseregcsoport keleti arcvonala = die Ostfront der H.G r.) határozta meg, az
zal, hogy e feladat végrehajtásához a hadseregcsoport parancsnoksága folyamatosan erő
sítéseket küld a hadsereg déli szárnyára, tehát a Székelyföldre.79 

A szeptember 2-i német napijelentésben az aznap elért vonal leírásánál új védővonal 
kiépítésével (Aufbau einer Verteidigungsfront) találkozunk, mégpedig a támadásra kije
lölt körzetektől keletre. Brassótól északkeletre a határ mentén, Előpatak-Kökös vonalá
ban jelölték kia vonalat, ettől keletre kiépítésének román területen is folynia kellett, ma
gába foglalva a Bodza-szoros erdélyi kijáratánál Bodzaforduló (Intorsura Buzaului) 
várost. Ettől északkeletre tért vissza a határhoz Zágon (Zagon) előtt, majd Kovásznától 
(Covasna) és Zabolától (Zabala) ismét keletre húzódott, a Lakócza-csúcs irányába.80 

A második bécsi döntésben megvont erdélyi belhatár pontosan a Lakócza-csúcsnál 
találkozott a történelmi határral. Az akkori magyar-román határ délkeleti végszakasza az 
1700-1800 m magasságú gerincvonalon húzódott Zágontól Kommandó (Comandau) ha
tárán át a Lakóczáig. A román oldal felé a terep már lejtett. Bodzaforduló ugyan a víz
választó délkeleti oldalára esett, de védelmével a németek biztosították a Magyarország 
felé átvezető négy útvonalat. Idáig a Regátból csak egy út vezetett fel és itt ágazott ötfelé 
(az ötödik Brassóba vezetett, nem magyar területre). A várost leszámítva az új védővo
nalnak a gerincvonalon kellett haladnia. Kommandó elvesztésének pontos napja isme
retlen, ott minden valószínűség szerint nem folytak harcok, mivel a falu a magas hegyek 
Regát felé eső lejtőin épült, 5-6 km-rel a gerincvonal alatt.81 

KTB 895. tekercs, 7208258-7208259. felvétel., a vonatkozó intézkedés száma: H.Gr. Südukraine la Nr. 
3361/44 g.Kdos. 
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Miután a hadműveleti parancs kiment, a hadseregcsoport vezérkari főnöke, Grolman 
vezérőrnagy távbeszélőn tájékoztatta Greiffenberget kiadásáról, illetve tartalmáról. A 
Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornoka a beszélgetés során jelezte, hogy 
ismeretei szerint a 2. hadseregtől nyugatra egy másik magyar csoportosítás („eine 
andere ung. Gruppe") is támadásba fog lépni. A IV. hadtestről volt szó.82 

Nem célunk a Heszlényi József altábornagy parancsnoksága alatt szeptember l é n 
harcoló seregtestté alakult83 IV. magyar hadtest (19-étől 3. hadsereg) megalakulásának és 
harcainak bemutatása. Azt azonban érdemes megjegyeznünk, hogy támadó alkalmazását 
a Bánságban és Arad térségében, az Erdélyt határoló hegyek kijáratainak 
(Ausgangsraum) lezárására az erdélyi meghatalmazott tábornokká augusztus 27-én kine
vezett Arthur Phleps SS-Obergruppenführer már 28-án kérte.84 

Szeptember 3-án a Délkelet Főparancsnok („Oberbefehlshaber Südost") vezérkari fő
nöke táviratilag jelezte a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport parancsnokságának, hogy a Vas
kaputól keletre fekvő Vulkán-szoros birtokba vételére nem áll módjában erőket küldeni. 
Ez alapvetően nem lephette meg Grolmant, hiszen az előző nap kiadott hadműveleti uta
sításban eleve úgy számolt, hogy a Vaskapuig, tehát a Dunáig neki kell lezárnia a Déli-
Kárpátokat.85 

Ugyanezen a napon Phleps jelentette Grolmannak, hogy értesülései szerint a magyar 
csapatok még nem fejezték be gyülekezésüket az előző nap meghatározott támadáshoz. 
Ennek ellenére sürgette, hogy a támadást a szovjet csapatok megelőzésének céljából 
másnap indítsák meg („... soll der Angriff nunmehr morgen erfolgen. "). Ez volt délelőtt. 
Este Eismann, aki aznap foglalta el állomáshelyét a 2. hadseregparancsnokság mellett a 
német összekötő törzs főnökeként, azt jelentette Grolmannak, hogy a másnapi támadás
hoz minden szükséges előkészület megtörtént.86 

Éjfél előtt Phleps telefonon még egyszer kapcsolatba lépett Grolmannal és rákérdezett 
a támadás 24 órával történő elhalasztására. Hangsúlyozta, csoportja ugyan készen áll, de 
a népi németek miatt ismernie kell a döntést. Tudjuk, Phlepsnek olyan feladata is volt, 
hogy állítson fel alakulatokat a helyi népi németekből, illetve hogy kísérelje meg elérni a 
román oldalon élő népi németek helyzetének tisztázását. Az SS-tábornok jelentette, hogy 
az e célból román oldalra útba indított parlamenter, Zwade vezérőrnagy még nem tudta 
küldetését teljesíteni, mivel a határon rálőttek.87 

Szeptember 4-én Grolman több ízben is telefonkapcsolatba lépett Phlepssel, illetve 
Eismannal, s kategorikusan kijelentette, hogy bármilyen problémával vagy hiányos
sággal küszködnek is, a támadást másnap meg kell indítaniuk. A szovjet csapatok köze
ledése miatt nem lehetséges további hosszabbítás, „es sei dies der letzte Termin".™ 
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A további késlekedést lehetetlené tette, hogy 4-én a szovjet csapatok behatoltak a ro
mán kézen lévő Tömösi- és Vöröstorony-hágóba. Erről a 4. német légiflotta felderítő gé
peinek jelentései befutottak Friessnerhez, illetve Grolmanhoz. A két tábornok a hír hatá
sára nem vonta vissza támadásra vonatkozó parancsát, mivel úgy értékelte, hogy a 
Maros-vonal elérésére még maradt elég idejük. Maradt idejük, de akkor és csakis akkor, 
ha nem halogatják tovább a támadás megindítását. 15.15-kor ki is ment parancsuk a 6. és 
a 8. hadseregparancsnoksághoz, hogy a rendelkezésükre álló erőkkel a lehető legrövi
debb idő alatt kezdjék meg a Maros-állás megszállását.89 (Ismét egy párhuzam: 1916-ban 
is a Maros-vonalon kívánták először a román támadást felfogni.) 

Grolman 18-kor telefonon beszélt a 6. német hadsereg vezérkari főnökével, Gaedcke 
vezérőrnaggyal, majd negyed órával később Reinhardt vezérőrnaggyal, a 8. hadsereg ve
zérkari főnökével, s közölte velük, hogy ha a Székelyföldön a délről beáramló szovjet 
csapatok harcba lépése miatt komolyabb harccselekményekre kerülne sor, akkor a 6. 
hadseregparancsnokságnak kell átvennie az LVII. páncéloshadtest feletti hadműveleti 
vezetést, úgy azonban, hogy a hadtest kötelékében harcoló seregtestek erőinek kéthar
madát veszi csak át, egyharmadát meghagyja a 8. hadsereg állományában. Bár a szóbeli 
parancsban arra nem tért ki külön (vagy nem jegyezték fel a hadinaplóban), nyilvánvaló, 
hogy az arccal kelet felé, az Ojtozi-szorosban harcoló csapatok meghagyásáról volt szó a 
8. hadseregparancsnokság alárendeltségében. Nem sértették meg az elvet, hogy a hadse
regcsoport keleti arcvonalát a 8., a délit a 6. hadseregparancsnokság irányítja.90 Sőt, elő
zetesen már voltak az LVII. páncélos hadtestparancsnokság kötelékébe tartozó erők 
ilyen megosztására utaló jelek, ezt láthattuk a II. részben, ahol a 6. hadseregparancs
nokság vezetési rendszerét mutattuk be szeptember 3-4-én: az Olt vonalát és az 
Orbaiszéket tartó német harccsoportok a 6., az Ojtozi-szorosban harcolók a 8. hadsereg 
kötelékébe tartoztak, jóllehet mindegyik felett Kirchner páncélostábornok, az LVII. 
páncéloshadtest parancsnoka gyakorolta a hadműveleti vezetést.91 

Az elképzelés végrehajtása másként alakult. 5-én a 6. hadseregparancsnokság átvette 
az LVII. páncéloshadtest egészét, beleértve az Ojtozi-szoros kijáratánál harcoló Kessel-
csoportot, valamint az Úz és a Csobányos völgyének kijáratát lezáró 4. hegyihadosztályt 
is. A Székelyföld déli része ezzel egészében a 6. hadseregparancsnokság hadműveleti 
vezetése alá került.92 Grolman egyúttal beszélt a 8. hadsereg vezérkari főnökével arról is, 
hogy a balszárnyon harcoló XVII. német hadtestnek mi a teendője, ha az Észak-Ukrajna 
Hadseregcsoport visszavonulást kezdene. 

Grolman 4-én 16 órakor táviratilag jelentette az OKH hadműveleti osztályának a tá
madás másnapi megindítását, valamint az egyes seregtestek számára megszabott fela
datokat. A 2. magyar hadseregnek négy ponton kellett súlyt képeznie. A 7. tábori pót
hadosztálynak Szászfenes, a 9. póthadosztálynak Kolozs térségéből kellett déli irányban 
támadásba lendülnie. A 2. páncéloshadosztálynak két csoportban kellett támadását 
megindítania, Vasasszentgotthárd, illetve Budatelke térségéből déli, illetve délnyugati 
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irányban. Egy-egy zászlóalj erőben figyelemelterelő és szárnybiztosító támadást is kel
lett indítani Bánffyhunyadtól délnek, valamint Marosvásárhelytől nyugatnak. Grolman 
jelentette azt is, hogy tudomása szerint Arad térségében a 6. magyar tábori póthadosztály 
is támadást indít, megindításának időpontját azonban nem ismeri.93 

Szászfenes (Floresti) Kolozsvártól nyugatra a Kis-Szamos mentén található, onnan 
déli irányban lehet behatolni azon patakok völgyébe, amelyek a Gyalui-havasok keleti 
előhegyein keresztül az Aranyos folyóba futnak. Kolozs (Cocojna) Kolozsvártól keletre 
fekszik, onnan a Kolozsvár-Torda vasútvonal mentén lehetett kijutni a Mezőségen ke
resztül az Aranyoshoz. Vasasszentgotthárd (Sucutard) a Füzes patak mentén terül el, 
Kolozstól északkeletre, Budatelke (Budesti) ettől keletre, nem messze az akkori magyar
román határ kelet-dél derékszögű fordulójától. Mindkét község felől a Mezőséget észak
déli irányban átszelő Ludas patak völgyébe lehet behatolni, amely Marosludasnál tor
kollik a Marosba. A terület katonaföldrajzi leírását később bővebben taglaljuk. 

Magyar részről a dél-erdélyi támadás politikai vetületeit az I. részben tekintettük át. 
Katonai értelemben augusztus 28-ától kell kezdenünk a vizsgálódást. Vörös János vezér
ezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke ekkor adta ki „Irányelvek egy esetleges D.Erdélyi 
előnyomuláshoz" címet viselő intézkedését.94 

Problémát jelent azonban, hogy a magyar intézkedések nem maradtak fenn, csupán az 
azokra történő utalás a Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának intézkedéseit össze
foglaló napijelentésekben. így hiába volna szükség az egyes intézkedések bemutatására 
és elemzésére, dokumentum hiányában erre nincs lehetőségünk. Legjobb esetben is csak 
következtetéseket tudunk levonni egyéb anyagok alapján, az intézkedések felsorolásának 
sorba rakásával, esetleg a német forrásanyag ismeretében. Némileg enyhíti a nehézsége
ket, hogy a 2. hadsereget alkotó seregtestek számára, legalábbis nagy vonalakban, a Dél-
Ukrajna Hadseregcsoport parancsnoksága szabta meg a feladatot. Ezek a hadseregcso
port napijelentései között fennmaradtak. 

29-én Vörös módosította előző nap kiadott intézkedését „Helyesbítő intézkedés a 
D.Erdélyi előnyomuláshoz kiadott irányelvekhez" címet viselő dokumentumában.95 

Augusztus 30-31-én Guderian vezérezredes, az OKH megbízott vezérkari főnöke Bu
dapesten tárgyalt. A távozását követő napon a Fővezérség intézkedett a 2. magyar 
hadseregparancsnokság felé a támadás megindítására. Ez a dokumentum, amelyről csu
pán annyit találunk a napi intézkedések felsorolásában, hogy „Intézkedtünk D.Erdély el
foglalására", szintén nem maradt fenn. Nagyon érdekes volna pedig mind a hadműveleti 
célok kijelölése, mind a harcrendi csoportosítás meghatározása, mind a határidők meg
szabása szempontjából. Ide értendő a támadás kezdeti időpontjának kijelölése is. Kálmán 
Dániel csak egy bekezdést ír Vörös hadműveleti utasításáról. Ebben annyi szerepel, hogy 
a 2. hadseregnek a Kolozsvár-Kissármás-Marosvásárhely vonalról kellett támadást in
dítania, szűkülő sávban Nagyenyed-Gyulafehérvár irányába, s birtokba kellett vennie a 
Déli-Kárpátok hágóit. A támadást a jobbszárnyon a IV. hadtestnek kellett biztosítania, a 
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balszárnyon a Székely Határvédelmi Erőknek. Előbbinek támadó, utóbbinak aktív vé
delmi harctevékenységgel kellett feladatát végrehajtania.96 

Akármit dolgozott is ki a Fővezérség szeptember 1-én, a fent bemutatott 2-ai német 
hadműveleti utasítás megszabta a támadás alapvető paramétereit. További hadműveleti 
utasítás, legalábbis a rendelkezésre álló magyar forrásanyag szerint, nem érkezett a Hon
véd Vezérkartól vagy a Fővezérségtől a 2. magyar hadsereg parancsnokságához. 

A Honvéd Vezérkar főnökének elgondolása fő vonalaiban megegyezett a Friessner 
hadműveleti utasításában foglaltakkal. A fő támadást a 2. hadseregnek kellett indítania, 
súllyal Kolozsvár felől Torda irányába, birtokba kellett vennie Dél-Erdélyt, majd a Déli-
Kárpátok átjáróit, s le kellett azokat zárnia. A IV. hadtestnek Arad-Temesvár irányában 
végrehajtott kisegítő támadással kellett segíteni a fő támadást. A Székely Határvédelmi 
Erőknek biztosítaniuk kellett a támadásba lendült csapatokat.97 

A 2. magyar hadsereg harcfeladatáról fennmaradt töredékes adatok egyike a 9. tábori 
póthadosztály számára megszabott feladat, amit a 25. gyaloghadosztály hadműveleti 
naplójából ismerünk, s amit 4-én Kolozsvárott a hadseregparancsnokságon Adonyi-
Naredy Ferenc vezérkari őrnaggyal, a 25. hadosztály vezérkari főnökével ismertettek. A 
9. hadosztálynak a Kolozsvár-Kolozskara (Cara) szakaszról kellett megindítania táma
dását Torda irányában, súllyal Erdőfeleken át (Feleacu); egy ezreddel megkerülve 
Erdőfeleket, közelebbi feladatként, el kellett érnie az Ajtón (Aiton)-Bányabükk (Vilcele) 
terepszakaszt, támadási célként pedig Koppándot (Copaceni). A 9. hadosztály balszár
nyán a 2. páncéloshadosztály egy csoportjának kellett közelebbi feladatként elérnie a 
Magyarfráta (Frata)-N agy sármás (Sarmasu) szakaszt, majd támadását Mezőzáh (Zau de 
Cimpie) körzetén át az Aranyos átkelőinek birtokba vételére kellett kifejlesztenie. A 9. 
hadosztályt Dezmér (Dezmir) vasútállomás körzetéből a 25. hadosztály kötelékébe tarto
zó IX. gépvontatású közepes tüzérosztálynak kellett támogatnia.98 

Azt, hogy a 2. hadsereg parancsnoka szeptember 3-án este adta ki harcparancsát, a II. 
hadtest műszaki parancsnokának, Vidos Géza vezérőrnagynak a naplójából tudjuk. Ez a 
forrás sem írja azonban le magát a harcparancsot, csupán utal rá: „Este kiadják a támadó 
parancsot - de aztán minden lefújnak. 24 óra eltolódás..."99 Ugyancsak Vidostól tudjuk, 
hogy Veress harcparancsa nem lehetett túl részletes: „... a hdtpk. kijelentette, hogy neki 
csak a »támadási célt« adja meg a hsgpk- a kivitelt bízza rá."100 

Az eredetileg szeptember 4-ére kitűzött támadást 3-án 24 órával elhalasztották. A Fő
vezérség ügyeletes tisztje Nádas Lajos vezérkari ezredestől, a hadműveleti osztály ve
zetőjétől 20.15-kor kapott utasítást, hogy jelezze a halasztást a 2. hadsereg
parancsnokságnak. Csak 20.40-kor sikerült telefonon leadnia, hogy „Vkf. Úr utasítása: 
politikai okok miatt a holnapi dolog IX. 5-re halasztandó." Veress vezérezredes Kozár 
Elemér vezérkari ezredesen, vezérkari főnökén keresztül kérte, hogy maga beszélhessen 
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távbeszélőn a Honvéd Vezérkar főnökével. 20.50-kor Nádas kiegészítő utasítás továbbí
tását szabta meg az ügyeletes tisztnek, amit az 21.25-kor tudott teljesíteni a következő 
szöveggel: „de csak abban az esetben, ha a csapatoknál nem okoz zavarokat".101 

A két mondatot egybefogva 21.35-kor géptávirat ment a 2. magyar hadsereg parancs
nokságához a Vezérkar hadműveleti osztályától.102 Ez véglegessé tette a halasztást. Ve
ress legalábbis így értelmezte a géptáviratot, amit jóval a telefonbeszélgetés után kapott 
meg. Bár erre vonatkozó feljegyzései nem maradtak fenn, feltehetően nem tudott mit 
kezdeni a félmondatos kiegészítéssel. Katona lévén, egyértelmű parancsokhoz szokott: 
vagy el kell halasztani a támadást, vagy nem. A halasztás mindenképpen zavart okoz a 
csapatok körében, de ha a Honvéd Vezérkar főnöke már a halasztás mellett döntött, ak
kor ő milyen alapon döntsön másképp? Hol húzza meg a határt, amely alatt a zavaró kö
rülmények a csapatok felé még kezelhetőek, s amely felett már kezelhetetlen mértékűek? 
Milyen alapon döntsön éppen ő, s mi a biztosíték, hogy utólag helyeslően hagyják majd 
jóvá elhatározását? Ha egyszer Vörös már döntött, akkor ő azt nem bírálja felül, akár
milyen zavarokat is okoz a támadás elhalasztása a csapatoknál, a tervezett megindítás 
előtt mindössze néhány órával. 

1944. szeptember 5-én hajnali 4.45-kor a 2. magyar hadsereg és német Gruppe 
Siebenbürgen megindította a támadást Dél-Erdély irányába. A hadműveletek súlyát a 
magyar alakulatok viselték, az ő arcvonalukon alakult ki az 1944-es magyarországi 
hadműveletek első olyan, nagyobb szabású ütközetsorozata, amelyet csataként kezdtek 
emlegetni, s amely a későbbi szakirodalom egy részébe is tordai csataként vonult be. 

A csata fogalmát eltérően értelmezi a korabeli katonai szaknyelv és az 1945 utáni 
magyar hadtudomány. Akkor a csata kategóriájába tartozott a néhány seregtest által 
megvívott olyan hadmüveletsorozat is, amely egy adott hadseregcsoport vagy hadsereg 
számára egy adott térség birtoklása, vagy egy adott hadműveleti cél teljesítése szem
pontjából döntő jelentőségű volt; adott esetben a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport, illetve a 
2. magyar hadsereg számára Dél-Erdély, illetve Erdély birtoklása, illetve a szovjet
román csapatok feltartóztatása. Ennek alapján használjuk a csata fogalmát, jóllehet az 
1945 utáni magyar hadtudományban, s a maiban is, a csata kategóriájába, magasabb 
szintet képviselve, azon események tartoznak, amelyek egy egész háború, de legalábbis 
egy hadjárat szempontjából bírtak döntő jelentőséggel, mint például a sztálingrádi vagy a 
kurszki csata.103 

A támadás meglepetésként érte a román felet. A román csapatok nem tanúsítottak 
számottevő ellenállást, arcvonaluk összeroppant. A 20. kiképző gyaloghadosztály pa
rancsnoka, Valentianu tábornok maga is fogságba esett. 5-én estig a 2. magyar hadsereg 
seregtestei, a 7. és 9. tábori póthadosztály, a 2. páncéloshadosztály és a 1179. német ro
hamlövegosztály 20-25 km mélyen behatolt román területre és elérte a borrévi (Buru) 
folyóvilla-Sinfalva (Cornesti)-Torda (Turda, Thorenburg) [7. póthadosztály]-Aranyos-
egerbegy (Viisoara) [9. póthadosztályJ-Marosludas (Ludus) [2. páncéloshadosztály] te
repszakaszt. A német Erdély-csoportnál a Maros tengelyében a 8. SS-lovashadosztály 

Intézkedések 182. o. 
Intézkedések 183. o. 
Hadtudományi Leyikon (Főszerk.: Szabó József) Budapest, 1995. 191-192. o. 
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ékei 5-én estig kijutottak a Maroslekence (Lechinta)-Marosugra (Ogra)-Nagycserged 
(Cerghid)-Küküllőszéplak (Suplac) vonalra. Harcfelderítő járőreik elérték a Maros-
lekencétől 10 km-re lévő Marosludast, s felvették a harcászati összeköttetést a 2. magyar 
páncéloshadosztály ékeivel. (Az összefüggő magyar-német arcvonal csak másnap alakult 
ki.) Az Erdély-csoport támadásában a Marosvásárhely-Marosludas vasútvonalon a 102. 
magyar páncélvonat is részt vett, és nyugati irányban Marosugra-nyugat körzetéig tört 
előre.104 A 7. és 9. póthadosztály hadműveleteinek irányítása Kiss István altábornagy, II. 
hadtest parancsnoka kezében volt, aki törzsszállását Kajántón (Chinteni) rendezte be.105 

A 7. tábori póthadosztály a 2. hadsereg jobbszárnyán Magyarfenesnél (Vlaha) és 
Erdőfeleknél különösebb erőfeszítés nélkül leküzdötte a román Cluj territoriális zászlóalj 
egy századának és a 20. gyaloghadosztály 83. gyalogezrede menetzászlóaljának ellenál
lását, átlépte a Kis-Szamos vízválasztóját, bejutott a Gyalui-havasok keleti előhegyei kö
zött délkeleti irányba párhuzamosan futó patakok völgyébe és Borrév-Torda között ki
jutott az Aranyos északi partjára. A tordai hidat épségben birtokba véve hídfőt alakított 
ki a déli parton. Kálmán Dániel szerint Borrévnél is hídfőt foglalt a jobbparton, de ennek 
a német és a román forrásokban nincs nyoma.106 

A centrumban a 9. tábori póthadosztálynak egyedül Kolozspatánál (Pata) kellett 
harcba bocsátkoznia a román Cluj zászlóalj egy századával. Ellenállás nélkül áthaladt a 
mezőségi dombokon és a Torda-Aranyosegerbegy szakaszon elérte az Aranyos bal
partját. Az aranyosegerbegyi hidat épségben birtokba vette és Aranyosgyéres elfoglalá
sával hídfőt foglalt a bal folyóparton. A 7. póthadosztály bal- és a 9. póthadosztály jobb
szárnya ezzel birtokba vette a majdani tordai csatamezőt.107 

A 2. páncéloshadosztály a balszárnyon indította meg támadását, együtt a német 1179. 
rohamlövegosztállyal. Csak Nagysármásnál (Sarmasu) ütközött ellenállásba. A 7. román 
határőrezred nem tanúsított számottevő ellenállást, megfelelő páncéltörő eszközök sem 
álltak rendelkezésére. A hadosztály a Ludas patak tengelyében gyorsan haladt délnek, s 
estére elérte a patak torkolatánál fekvő Maros-parti kisvárost, Marosludast (Ludus).108 

Szeptember 6-án a két tábori póthadosztály 12-15 km, a 2. páncéloshadosztály és az 
Erdély-csoport 3-5 km mélységben nyert teret. A viszonylag nagy különbség oka az volt, 
hogy a támadási sáv nyugati felén a román erők közül a 20. kiképző gyaloghadosztály 
zöme 5-én szinte harc nélkül esett fogságba, miután parancsnoka, Valentianu tábornok 
nem hitte el a magyar támadás hírét, s elmulasztotta egységei riasztását. A 7. kiképző 
gyaloghadosztály egyedül nem állta a támadást, a 6. román territoriális hadtest második 
lépcsőjét alkotó 18. kiképző gyaloghadosztályt pedig csak 7-én vetették harcba.109 A 2. 
páncéloshadosztály és a Gruppe Siebenbürgen arcvonalán két román hadtest (a 6. és a 
gépesített) négy hadosztálya védekezett, s a második lépcsőt képező ötödik, a 8. lovas-

K.TB 895. tekercs, 7208282. felvétel.; KM-XI. 11. o. Megjegyzendő, hogy a német napijelentések „egy 
magyar páncélvonat"-ról számolnak be, a Központi Szállítás Vezetőség naplója (HL Kszv. 3. doboz; a továb
biakban: Kszv. napló) alapján azonosítható, hogy ez a kettő közül a 102. hadrendi számot viselő volt. 

105 KTB 895. tekercs, 7208450. felvétel. 
106 AR 80. o.; KD-II. 258. o. 
107 AR 80. o.; KD-II. 258. o. 
108 AR 80. o.; KD-II. 258. o. 
109 Veress-m. 23. o.; AR 80. o. 
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hadosztály már 6-án ellenlökést indított a 2. páncéloshadosztállyal szemben, Magyarózd 
(Ozd) körzetéből Cintos (Atintis) irányába.110 

6-án estig a 7. tábori póthadosztály az Aranyoslonka (Lunca)-Torockógyertyános 
(Valisoara)-Miriszló (Mirislau)-Felvinc (Unirea) vonalat érte el, a 9. póthadosztály a 
Marosújvár (Ocna Mures)-Marosnagylak (Noslac)-Maroskece (Chetani) terepszakaszt. 
A 2. páncéloshadosztály a Cintos (Atintis)-Szélkút (Salcud)-Gyulas (Giulus), a Gruppe 
Siebenbürgen a Laskod (Lascud)-Héderfája (Idrifaia)-Küküllőszéplak (Suplac) vonalat 
érte el. Az Erdély-csoport arcvonalán támadó magyar páncélvonat a marosbogáti hídig 
jutott, amit sértetlenül vett birtokba. A 8. SS-lovashadosztály egy harccsoportja (a ma
gyar-német Tabay-csoport) Küküllőszéplaknál átkelt a Kis-Küküllő déli partjára és elérte 
Szászörményes (Ormenis)-Zágor (Zagar) térségét. ' ' ' 

6-án Székelykocsárdnál (Razboieni Cetate), a 9. tábori póthadosztály arcvonalán 
harcba vetették a folyamatosan érkező 25. gyaloghadosztály első részeit. Ez 8-áig négy 
gyalogzászlóaljat jelentett, továbbá a hadosztály közel teljes tüzérségét."2 

A 6-án elért vonal Aranyosionkától Miriszlóig nyugat-keleti irányban az Aranyos és a 
Maros között, Miriszlótól Marosgezséig (Gheja) a Maros mentén, onnan keleti irányban, 
majd Héderfájától a Kis-Küküllő mentén húzódott Küküllőszéplakig, Attól délre egy 5 
km mély betörési zsák alakult ki, amelynek legdélibb pontja Szászörményes volt. Onnan 
északkeletnek fordulva Kóródszentmártonnál (Coroisinmartin) érte el a Kis-Küküllőt, 
ezzel az országhatárt. A támadás térnyerése folytán a magyar magasabb parancsnok
ságok közelebb települtek a fronthoz, a 2. hadseregparancsnokság Bethlenből (Beclean) 
Kolozsvárra, a II. hadtestparancsnokság Kajántóról a Kolozsvár-Torda műút mentén lé
vő Bányabükkre (Vilcele).113 

A hadseregcsoport parancsnoksága a 6-ai teljesítménnyel kevésbé volt elégedett, mint 
az előző napival, főleg a 2. páncéloshadosztály vonatkozásában, s ezt Grolman kifeje
zésre is juttatta, bár értékelte az elért eredményeket.114 A hadosztály megtorpanásának 
sajátos magyarázata volt. A Maros és a Kis-Küküllő között, Magyarbükkös (Bichis) és 
Magyarózd térségében a román hadseregnek éppoly nagy tüzérségi lőtere volt, mint a 
Honvédségnek Hajmáskérnél. A román tanalakulatok az ott lévő, korábban oktatásra és 
gyakorlásra használt lövegekkel, illetve a tűzvezetéshez szükséges koordináták ismere
tében lelassították a 2. páncéloshadosztály előretörését.115 

Szeptember 7-én tovább csökkent a támadás üteme, bár a támadó csapatok mindenütt 
teret nyertek. A 7. póthadosztály 3-5 km mélyen, jobbszárnnyal az Aranyos jobb- (kele
ti) partján Alsószolcsváig (Sub Piatra), balszárnnyal Úrházáig (Livezile) jutott előre. A 
hadosztálynak a Maros jobb- (nyugati) partján álló Nagyenyedre (Aiud, Strassburg) nem 
sikerült betörnie. A második lépcsőből előrevont 18. román kiképző gyaloghadosztályt 

" U AR80. o. 
111 KTB 895. tekercs, 7208461., 7208482. felvétel.; AR 80. o. 
112 KD-II. 258. o.; Veress-Ul 25. o. 
113 KTB 895. tekercs, 7208463. felvétel. 
114 KTB 895. tekercs, 7208465. felvétel. 
115 Esze Jenő: a M kir. Honvédség Erdélyért vívott hadművelete egy részének, a m. kir. 2. honvéd páncé

los hadosztály Kolozsvár előterében 1944. szeptember 5. - október 11. között megívott harcainak Hadikróni
kája. HL Tanulmánygyűjtemény, 2909. fsz. (a továbbiakban: Esze), 31. o. 
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ezen a napon éppen a 7. magyar póthadosztály támadási sávjában vetették harcba. 8-án a 
7. póthadosztály ennek következtében már csupán 1-2 km-t haladt előre, s nem foglalt el 
újabb lakott településeket.116 

A 9. póthadosztály jobbszárnya Miriszló és Marosújvár között 7-8-án változatlanul a 
Maros vonalán állt. A hadosztály balszárnya azonban Marosújvártól északkeletre 7-én 
átkelt a Maros bal- (déli) partjára, s Magyarforró (Farau) és a torkolat között felzárkózott 
a Somogyi patak jobb- (északi) partjára. Ez 5-7 km-es előrenyomulást takart. 8-án a 
hadosztály további 5-7 km teret nyert, s a 7. román kiképző gyaloghadosztály ellenében 
elfoglalta Marosújvárt, majd kijutott a Miklóslaka (Micoslaca)-Asszonynépe (Asinip)-
Elekes (Alecus) terepszakaszra, ám e falvakat nem foglalta el.117 

A 2. páncéloshadosztály 7-én sikeresebb volt bármely más seregtestnél. Szélkútnál 
(Salcud) áttörte a 8. román lovashadosztály állásait, s 8-10 km mélységben, déli irányban 
kijutott a Magyarforró (Farau)-Magyarherepe (Herepea)-Dicsőszentmárton (Tirnaveni) 
vonalra. Az épségben elfoglalt dicsőszentmártoni hídon átkelve hídfőállást alakított ki a 
Kis-Küküllő bal- (déli) partján. Másnap 4-5 km mélységben tört előre és elérte az Ele-
kes-Szásznagyvesszős (Veseus) vonalat. Balszárnyával Szásznagyvesszős és Dicső
szentmárton között felzárkózott a Kis-Küküllő jobbpartjára, de nem foglalt újabb hídfőt 
a balparton, illetve nem tágította tovább az előző nap foglalt hídfőt. Abban, hogy a 2. 
páncéloshadosztály balszárnya 8-án nem lépte át a folyót, szerepe volt a 9. román gya
loghadosztály addig tartalékban lévő két ezrede aznapi bevetésének és felzárkózásának a 
folyó déli partjára, illetve a dicsőszentmártoni magyar hídfőre.118 

A Gruppe Siebenbürgen zömét alkotó 8. SS-lovashadosztály szeptember 7-én a 2. 
magyar páncéloshadosztály hídfője és Héderfája között is elérte a Kis-Küküllőt, ezzel 
Dicsőszentmárton és az országhatár (Kóródszentmárton) között teljes hosszban fel
zárkózott a folyó jobb- (északi) partjára. Ez az Erdély-csoport jobbszárnyán 7 km-es, 
attól keletre egyre kisebb előrenyomulást jelentett déli irányban. Az előző napon Szász
örményesig előretört magyar-német harccsoport a 6. román kiképző gyalogoshadosztály 
harcbavetése és ellenlökése miatt visszavonult a Kis-Küküllő északi partjára. A déli 
parton a határtól a román 6. és 21., a dicsőszentmártoni hídfőig a l l . kiképző gyalogos
hadosztály alakított ki védőállásokat. 8-án a csoport már nem folytatta támadását. A ma
gyar páncélvonat tevékenységéről 7-én és 8-án nincs bejegyzés.119 « 

A szeptember 5-én indult támadás három napja alatt a négy hadosztály (a magyar 7. 
és 9. tábori póthadosztály, a 2. páncélos-, illetve a 8. SS-loyashadosztály) átlagosan 50, a 
legmélyebb ponton 65 km-es előrenyomulást ért el. A 4. román hadsereg a támadás első 
napján megingott, védelme szétesett. A harmadik nap estéjére összeszedte magát annyi
ra, hogy a Nagyenyed-Elekes-Dicsőszentmárton-Kis-Küküllő vonalon lelassította a 
magyar-német támadást, illetve kialakította saját összefüggő arcvonalát. 

A támadás az első napon valóban gyorsan teret nyert. A német napijelentés szerint 
Tordát a 7. tábori póthadosztály 5-én 13 órára elfoglalta. Ez 8 óra alatt 20 km megtételét 

1 lö KTB 895. tekercs, 7208470., 7208481. felvétel.; KM-X1. 16., 18. o.; AR 80. o. 
117 KTB 895. tekercs, 7208470., 7208481. felvétel.; KM-XI. 16., 18. o.; AR 80. o. 
118 KTB 895. tekercs, 7208470., 7208481. felvétel.; KM-XI. 16., 18. o.; AR 80. o. 
119 KTB 895. tekercs, 7208470., 7208481. felvétel.; KM-XI. 16., 18. o.; AR 80. o. 
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jelentette, ami 2,5 km-es támadási ütemnek felel meg óránként.120 A támadás gyors ki
fejlődésében minden forrás megegyezik. Veress Lajos úgy fogalmaz emlékirataiban, 
hogy „Elönyomulásunk a románokat meglepte. A határőr őrsök megadták magukat. A 
csekély ellenállást Tordánál megtörve, a hadsereg estére Aranyos Bánya-Tordát érte 
el."121 Adonyi-Naredy Ferenc majdnem szó szerint ugyanezt emeli ki. Igaz, könyvének 
tudományos értéke vitatható, de tény, hogy a 25. gyaloghadosztály vezérkari főnökeként 
átélte az eseményeket, ezért úgy véljük, a 2. hadsereg támadásának első három napon el
ért előretörési ütemére tett megállapításai elfogadhatók.122 

Két elsődleges forrás is az első nap gyors térnyeréséről tanúskodik. A 25. gyaloghad
osztály hadinaplója órára-percre rögzíti a történéseket. A 9. tábori póthadosztály törzsé
nek harcálláspontján tartózkodott a 25. hadosztály összekötőtisztje, Hertelendy László 
főhadnagy. A jelentése alapján tett bejegyzések szerint „Az elg. igen kis ellenállást 
tanúsított, amelyet a lendületesen támadó 9. tart. ho. csapatai letörtek. Csapataink foko
zatosan tért nyernek. [...] igen távol [...] hallatszott csak tü. tűz, amely [...] a részünkről 
tád-ó hk. lövegektől származott. A 9. tart. ho. vkf-étől kapott tájékoztatás szerint a tád. 
minden komolyabb ellenállás nélkül folyamatosan halad..."123 Vidos Géza vezérőrnagy, 
a II. hadtest műszaki parancsnoka naplójában hasonlókat vetett papírra: „...csapataink 
rövid előkészítő tüzérségi tűz után hatalmas lendületet kapnak [...] A kora délutáni órák
ban támadásunk már mintegy 15 km-rel haladt előre."124 

Friessner emlékirataiban szinten elismeri a támadás kezdeti gyors térnyerését. Annak 
elakadását a Dél-Kárpátok átjáróin át beözönlő szovjet csapatok hatására megerősödő 
ellenállással magyarázza, de csak az elkövetkező napokban. Friessner megállapítása igen 
figyelemreméltó. A hadseregcsoport parancsnoka ugyanis előszeretettel ócsárolta a ma
gyar csapatok harckészségét és harci értékét. Minden visszavonulásért, szovjet áttörésért 
azokat okolta. Nézetei ellenére, melyeket később nyugdíjasként sem revideált, elismerő
en nyilatkozott a támadás kezdetén elért teljesítményről.125 

A szovjet források is elismerik a gyors magyar térnyerést. Zaharov 20-40 km-es elő
retörésről ír az első, további 20-25 km-esről a következő két napon s arról, hogy szep
tember 5-7-én fennállt a veszélye a 4. román hadsereg teljes (sic!) szétzúzásának. A ki
alakult helyzetet azzal magyarázza, hogy a román hadsereg éppen átcsoportosítás és 
felvonulás alatt álll> mikor a támadás bekövetkezett, így vezetési szervei összeza
varodtak, nem tudták kellő hatékonysággal irányítani a csapatokat. A II. részben láttuk, 
hogy ez csak részben igaz. Igaz a magasabb parancsnokságok szintjén, de nem a had
osztályokén. A sorhadosztályok és a territoriális alakulatok az érintett térségben hosz-
szabb ideje a helyükön voltak, legfeljebb besorolásuk változott az egyes hadtestpa
rancsnokságok között. Zaharov mentegető jellegű magyarázata, megítélésünk szerint, 

1ZU KTB 895. tekercs, 7208287. felvétel. 
121 Veress-\\\. 23.0. 
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nem állja meg helyét. Minaszjan kommentár nélkül tesz említést a magyar támadásról, 
de ő is leírja, hogy az az első napon 20-30 km-es támadási ütemet ért el.127 

A román szakirodalom igyekszik árnyaltan fogalmazni, de nem tagadja a magyar tá
madás eredményességét. Arról ír, hogy a 2. magyar hadsereg elkésett a támadással, ezzel 
magyarázza a román védelem gyors összeomlását, nem feltételezték ugyanis, hogy a 
magyar támadás akkor is megindul, amikor a szovjet csapatok már beléptejc Dél-Erdély 
területére. Bizonygatja a román csapattestek hősies ellenállását és a vezetés jó szerve
zettségét, kiemelve, hogy ezek együttesen megakadályozták a támadókat céljuk elérésé
ben, amit a 4. román hadsereg szétzúzásában és a kezdeményezés megragadásában hatá
roz meg. Érdekes összevetni ezen állításokat a Zaharov-könyvben a román meghátrálás 
indokaként felhozott tényezőkkel.128 

Más, kevéssé történeti jellegű román munkák csupán megemlítik, hogy szeptember 5-
én volt egy magyar-német, 13-án egy újabb magyar támadás, de azt „Az 1. és 4. román 
hadsereg csapatai ellenállásukkal meghiúsították...". Szót sem ejtenek a 2. hadsereg, 
majd a IV. hadtest térnyeréséről, de arról sem, hogy mindkét esetben a szovjet csapatok 
bekapcsolódtak a hadmüveletekbe román oldalon. Úgy véljük, ezen állítások cáfolatára 
nincs külön szükség.129 

Szeptember 7-én a Honvéd Vezérkar 6. osztálya először adott ki közleményt az MTI 
számára a támadás megindulása óta. A 29. számú hadijelentés, szűkszavúan, a készülődő 
román támadás megelőzésére irányuló magyar ellentámadásról tudósított Kolozsvár-
Torda térségében. A valós hadműveleti cél, a Déli-Kárpátok lezárása említésre sem 
került. A 6. osztály az eredményeket eltúlozva fogalmazta meg, de az 1. osztályon 
belejavítottak. A dőlten szedett idézetben a hadműveleti osztály betoldásai álló betűvel 
szerepelnek: „... a magyar határok megvédésére és nagyobb szabású román betörések 
megelőzésére csapataink f. hó 5-én ellentámadást hajtottak végre a Kolozsvár 
megtámadására felvonult román erőcsoport ellen. A román erőcsoportot részben 
megsemmisítettük részben pedig Tordán túlra vetettük vissza és jelentős zsákmányra 
tettünk szert. A számos fogoly között van többek között a parancsnokló román tábornok 
is." Érdekes, hogy Valentianut illetően, talán propagandisztikus okból, nem javítottak a 
szövegbe, noha tudták, hogy ő „csak" egy hadosztályparancsnok volt, s nem a szemben 
álló 4. hadsereg parancsnoka.130 

Harcok Észak-Erdélyben és a Székelyföldön szeptember 5-től a hónap közepéig 

Szeptember 5-én más erdélyi arcvonalszakaszokon hadműveleti szempontból jelentő
séggel bíró harctevékenység nem folyt. A 6. német hadsereg Gradl-csoportja 
Székelykeresztúr térségében állt harcban a határt átlépő kisebb román harccsoportokkal. 
A német napijelentésben szereplő, ott románok által elfoglalt Sakueni és Bodogaja (he-
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lyesen Sacueni [Újszékely], illetve Bodogaia [Alsóboldogfalva]) a második bécsi dön
tésben megvont erdélyi belhatár román oldalára esett. A Thams-csoport Báróitól délre 
újabb ellentámadásokat indított, de lakott helyet nem tudott visszafoglalni. A Gerecke-
csoport visszavette arcvonalát Bodzafordulótól északra, a magaslatokra, s felderítő vál
lalkozást indított Zágon térségében a határon túlra. Bodzaforduló feladását az indokolta, 
hogy 4-én a 27. szovjet hadsereg 33. lövészhadteste elfoglalta Brassót, így nem volt mi
ért tovább tartani a határon kiépített védőállások előtti hídfőt, célszerűbbnek tűnt vissza
vonulni a védőállásokba, egyben a hegyek gerincvonalára. ,31 

A 8. hadseregnél az Úz és a Csobányos völgyéből az előző nap Csíkmenaság-
Pottyond térségébe visszavonult német-magyar csapatok arcvonalának megszilárdulása 
5-ére esett. A német Breith-csoport és a 2. magyar tábori póthadosztály arcvonalszaka
szán a szovjet csapatok a Tatros völgyében Gyimesfelsőlokig törtek előre, a 46. gyalog
hadosztályén Gyergyószentmiklósig. Ezzel a szovjet 24. gárda-lövészhadtest elérte a 
Gyimesi-szorost, az 51. lövészhadtest elfoglalta a Békás-szorost. A Tatros és a Beszterce 
völgyében, illetve a hegyekben a kettő között meghúzódó falvak elvesztek. A Branden
burg-ezred egy zászlóalja egyelőre lezárta a Békás-szorostól észak felé, a Tölgyesihez 
vezető hegyi utat. A Békás-szoros birtokba vételével a szovjet csapatok itt is kijutottak 
(az Ojtoz, az Úz és a Csobányos völgye után) a Székely-medencébe.132 A 8. hadsereg 
napijelentése azt írja, hogy a Békás-szorosból a hadseregparancsnokság rendelte el az 
arcvonal visszavételét, de tervezi annak újbóli előretolását. A magunk részéről valószí
nűnek tartjuk, hogy a 46. gyaloghadosztály visszavételét a hágóig tervezték (ez is 15 km-
es visszavonulást jelentett volna a határtól), de mivel dél felől, a Gyimesi-szorostól 
Balánbányán át a Békás-szoros hátában megjelentek a szovjet harcfelderítő járőrök, a 
hágó védelme illuzórikussá vált.133 

A XVII. hadtest jobbszárnyának visszavétele felkeltette a balszomszéd Észak-
Ukrajna Hadseregcsoport figyelmét, s egyeztetést kért, ha a Dél-Ukrajna Hadsereg
csoport a XVII. hadtest balszárnyának visszavételére készülne. Ez csatlakozott ugyanis 
az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport jobbszárnyán harcoló 1. magyar hadsereghez.134 

Az 5-i német napijelentés megemlíti, hogy a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg el
érte a Vaskapu-szorost. A német légifelderítés tévedett: az 53. hadsereg nyugati irányú 
előretörésre kikülönített 75. lövészhadteste érte el a Duna áttörését.135 

Szeptember 6-án a 6. hadsereg arcvonalán pozíciójavító harcok folytak. A Thams-
csoport a Baróti-hegység nyugati lejtőin visszafoglalta Középajtát. Sepsiszentgyörgytől, 
valamint Zágontól délnyugatra sikertelen román harcfelderítő vállalkozások zajlottak. 
Az Ojtozi-szoros kijáratánál Lemhény végleg a szovjet csapatok birtokába került.136 

A 8. hadsereg arcvonalszakaszán az Abraham-csoport sikertelen ellenlökést kísérelt 
meg a Békás-szoros irányába. A Gyimesi-szorosban a csoport ellenlökése teret nyert, s 
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kijutott egészen Gyimesbükkig, amit visszafoglalt. Ezzel ismét magyar kézbe került a 
gyimesközéploki völgyzár is. A Tatros völgyéből kétoldalt felvezető mellékvölgyekben 
nem foglalt vissza helységeket. A XVII. hadtest 3. hegyihadosztálya a Beszterce völ
gyében Brostenitől északnyugatra 5 km-re vette vissza első állásait, ezzel felhúzódott a 
lakott települések fölé. Ez azonban még messze volt a magyar határtól.137 

7-én a 6. hadsereg Thams-csoportja Nagyajtánál elhárított egy román ellenlökést. A 
Gradl-csoport Székelykeresztúrnál átlépte a határt és a segesvári műút mentén elfoglalt 
három falut. E támadás nem tekinthető az Erdély-csoport támadásához való csatla
kozásnak, csak állásaikból vetették ki a Székelykeresztúr nyugati külvárosait nyugta
lanító román határőröket, akik aznap betörtek a határ magyar oldalán lévő Fiatfalvára 
(Filias). Sepsiszentgyörgy térségében a románok a brassói műút tengelyében betörtek és 
elfoglalták Illyefalvát, Kököst és Bikfalvát. Az Ojtozi-szoros előterében a Kessel-csoport 
kísérelte meg sikertelenül Ozsdola visszafoglalását. Lemhényben utcai harcok folytak, 
de a község nem cserélt gazdát. Esté a harccsoportok megkapták a parancsot a vissza
vonulásra (a következő részben foglalkozunk a Székelyföld kiürítésével). 138 

A 8. hadsereg arcvonalán 7-én a szovjet csapatok betörtek Gyergyószentmiklós külte
rületére, de a 46. gyaloghadosztály kiszorította őket. E napon itt újabb német harccsoport 
jelent meg, a 97. gránátosezredből és a 46. lövészzászlóaljból álló Gruppe 
KoppenwalIner. Szovjet harcfelderítők tűntek fel Gyergyótölgyesnél a Kis-Beszterce 
völgyében, de a községbe nem hatoltak be. A XVII. hadtestnél nem történt említésre ér
demes harccselekmény.139 8-án a Békás-szoros előtt helyi harcok zajlottak.140 9-én ezek 
folytak tovább, különösebb eredmény nélkül.141 E napon a 24. szovjet gárda-lövész
hadtest 6. gárda-lövészhadosztályának harckocsikkal megerősített harccsoportja a 
Gyimesi-szoros keleti előterében elfoglalta Gyimesbükköt és elérte a Gyimesközéplok 
előtti völgyzárat, ahová a német Abraham-csoport vonult vissza.142 

Szeptember 7-én már olyan mértékű volt a szovjet csapatok beáramlása a Déli-
Kárpátok átjáróin, hogy a hadseregcsoport parancsnoksága lehetetlennek ítélte a 2. had
sereg és a Gruppe Siebenbürgen támadásának folytatását, valamint a Székelyföld védel
mét. A német légifelderítés ekkor már a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg főerőinek 
átkelését jelentette a Vöröstoronyi- és a Vulkán-szoroson át, s páncélos oszlopot jelentett 
Nagyszebentől északra is.143 Friessner elhatározta, hogy a támadó csoportosításnak vé
delembe kell átmennie. A védelem kiépítését a Nagy-Küküllő (Tarnava Mare, Grosse 
Kokel) mentén határozta meg. Grolman 12 órakor kiadta hadműveleti parancsát. Ennek 
megfelelően a 2. hadsereg jobbszárnyának Gyulafehérvártól (Alba Iulia, Karlsburg) fel
felé kellett védőállásokat foglalnia a Maros jobb- (északnyugati) partján Nagyenyedig 
(Aiud, Strassburg), balszárnyának a Nagy-Küküllő jobb- (északi) partján Erzsébetvá-
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rostól (Dumbraveni, Elisabethstadt) a Marosig. Ott kellett csatlakozást kiépíteni a 2. ma
gyar páncélos- és a 8. SS-lovashadosztálynak. Utóbbinak szintén a Nagy-Küküllő men
tén kellett kiépítenie védőállásait, a határtól (a folyó Székelykeresztúrnál keresztezte azt) 
Erzsébetvárosig. Ehhez az Erdély-csoportnak birtokba kellett vennie Segesvárt 
(Sighisoara, Schässburg). Grolman parancsában aznap, tehát 7-én estig határozta meg a 
kijelölt vonal elérését.144 

A feladatszabás egyszerre volt reális és irreális. Feltétlen reális volt a védelembe való 
átmenet elrendelésében, hiszen a szovjet csapatok beözönlésével az erőviszonyok oly 
mértékben változtak meg, ami valóban lehetetlenné tette a támadás folytatását, sőt papír
forma szerint álló védelem megszervezésére sem hagytak sok esélyt. Irreálisnak ítéljük 
viszont annyiban, hogy nem állította le azonnal a támadást, s nem rendelte el a védelem
be való átmenetet az elért terepszakaszon, tehát általában a Kis-Küküllő és a Maros vo
nalán. Ezzel egy teljes nappal több idő állt volna rendelkezésre a védőállások kiépítésére, 
továbbá nem határoztak volna meg eleve elérhetetlen támadási célokat. 

A Nagy-Küküllő ugyanis átlagosan 20 km-re délebbre folyik a Kis-Küküllőtől, azzal 
párhuzamosan nyugati irányba. Láttuk, hogy a román ellenállás éppen 7-ére kezdett 
megerősödni, s hogy a magyar-német csapatok erre a napra a Kis-Küküllő vonalát érték 
el. A Gruppe Siebenbürgen szászszöllősi (Seleus) hídfőjét a Kis-Küküllő déli partján ép
pen 7-én számolta fel a 6. román kiképző gyaloghadosztály. A 2. magyar páncélos
hadosztály ugyan 7-én foglalt hídfőt Dicsőszentmártonnál, ám attól nyugatra még el sem 
érték a magyar csapatok a folyót. Sőt a 2. páncélos és a 9. póthadosztály, az öt támadó 
hadosztályból az a kettő, amely még 8-án is teret nyert, csak 5-8 km-re tudta megközelí
teni a Kis-Küküllő Küküllővár (Cetatea de Balta) alatti szakaszát. 

A Honvéd Vezérkar főnöke 7-én szintén támadással elérendő feladatot határozott 
meg. A 2. páncéloshadosztálynak Gyulafehérváron át Hátszegig kellett (volna) kijutnia, 
mielőtt védelembe megy át. A támadásba be kellett (volna) kapcsolódnia az 1. és 2. he
gyi pótdandárnak, a Nagyvárad-Bánffyhunyad vonalról Belényes irányába. Ehhez intéz
kedtek e két seregtest átcsoportosítására Abrudbánya körzetébe. 9-én meg kellett (volna) 
indítania támadását a IV. hadtestnek is, s a Maros völgyében az 1. páncéloshadosztály
nak találkoznia kellett (volna) a 2. páncéloshadosztállyal.145 A Fővezérség intézkedett a 
VII. hadtestparancsnokság, illetve a 4., a 8. tábori póthadosztály és a 12. tartalékhadosz
tály Nagyvárad térségében történő összevonására is, szintén támadó céllal.146 

A Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának 7-én kiadott parancsaiban realizálódott 
támadó elképzeléseket hasonló okokból tartjuk irreálisaknak, mint Grolman hadműveleti 
intézkedését. Az intézkedések annál is inkább irreálisak minősíthetők, mivel a Fővezér
ség tudott a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg Dél-Erdélybe érkeztéről. 

A hadműveleti osztály vezetője 7-én délután a 2. hadsereg törzsszállására küldte 
Bagaméry József vezérkari századost, hogy a helyszínen tájékozódjon a csapatok elért 
helyzetéről, s további harci lehetőségeiről. A fennmaradt feljegyzésben világosan meg-
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fogalmazódott, hogy a Vulkán-szoroson át előző nap óta beáramló szovjet páncélosok 
várhatóan már 8-án elérik a 2. hadsereg éleit, s hogy azokkal szemben a térségben har
coló két magyar hadosztály „... eredményes feltartóztató erőt nem képvisel". írásba fek
tették: „...a 2. hds. pk. úr a 2. pc. ho. alkalmazását a javasoltak szerint lehetetlennek tart
ja...". A két pót hegyidandár támadásba vetését Veress elkésettnek nevezte, azokat 
inkább a 2. hadsereg főerői visszavonulásának biztosítására kívánta alkalmazni. Veress 
és Bagaméry álláspontja csupán a IV. hadtest támadólagos bevetésében egyezett meg, 
mivel annak még lett volna ideje birtokba venni a Maros és a Fehér-Körös áttöréseit az 
Erdélyt a Partiumtól elválasztó hegyeken, ezzel késleltetni a szovjet csapatokat: „... meg 
fogják előzni nemcsak a 2., hanem az 1. hds. visszavonulását is és valószínűleg a Szi
lágyság és a Nyírség területén döntő vereséget fog rájuk mérni."147 

A Honvéd Vezérkar 1. osztályának intézkedését ezek ellenére az motiválhatta, hogy 
Grolman hadműveleti utasítását nyomatékos kérés formájában még délben a Fővezérség 
tudomására hozták. Az ezt megörökítő Kubinyi főhadnagy azzal zárta a feljegyzést, 
hogy „Bár közlését az ezr. úr (Jessel német ezredes, Greiffenberg vezérkari főnöke - R. 
I.) nem abban a formában tette, de az parancsnak tekintendő."148 

Érdekes, hogy a Fővezérség túllicitálta Grolman intézkedését, hiszen távolabbi el
érendő terepszakaszt határozott meg a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport vezérkari főnöké
nél, s nagyobb erők bevonását rendelte el a támadásba. Úgy véljük, így próbáltak esélyt 
adni a Grolman által meghatározottak végrehajtására, még a helyi viszonyokat és lehető
ségeket náluk jobban ismerő Veress ellenében is. Úgy gondolhatták, az általuk kijelölt 
támadási célok elérésére való törekvés közben Veress eléri Grolman közelebbi támadási 
céljait. A dolog nem nyerte el a német hadvezetés tetszését. Grolman, akinek 
Greiffenberg vezérkari főnöke hívta fel a figyelmét, hogy a magyar Vezérkar az övétől 
eltérő tartalmú hadműveleti utasítást adott ki, az OKH-hoz fordult a magyar parancs 
megváltoztatása érdekében. Grolman ezen lépéséből kiérezhető, hogy még a saját maga 
által megszabott támadási célok teljesíthetőségében is kételkedett.149 

A Honvéd Vezérkar hadműveleti osztályának iratanyagában nem találunk arra iratot, 
vagy irat kiadására vonatkozó bejegyzést, hogy 8-án a 2. hadsereg támadását leállították 
volna, olyan bejegyzést viszont igen, hogy a 9-én megindítandó újabb támadáshoz az 1. 
hadseregtől ki kell vonni két gépvontatású tüzérosztályt és a 151. sorozatvető tüzérosz
tályt, s azokat át kell irányítani a 2. hadsereghez. Két nappal később mindenesetre a már 
szállítás alatt álló 151. osztályt a IV. hadtesthez irányították.150 

Azt tudjuk, hogy IV. hadtest támadását 8-án 10-ére, 9-én 11-ére halasztották, de ezek 
az intézkedések sem tartalmaztak (a fennmaradt utalások szerint) semmit a 2. hadsereg 
támadásának leállítására.151 A IV. hadtest támadására vonatkozó 12-i hadműveleti utasí-
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tás, ellentétben a 2. hadseregével, fennmaradt.152 Ez, amelyet a távollévő Vörös vezérez
redes helyett László Dezső altábornagy, vezérkarfőnök-helyettes írt alá, a 2. hadsereg 
támadásáról is ír: „Szándékom: a IV. hadtest és 2. hds. támadásával a Bihar tömbjét bir
tokba venni...". Ez esetben a 2. hadsereg alatt a VII. hadtestet kell érteni, László ennek 
határozott meg olyan harcfeladatot, amely közvetlenül nem kapcsolódik a II. hadtest 5-
én megindult támadásához. A 2. hadsereg és a VII. hadtest kapcsolódását az alárendelt
ségi viszonyokat illetően a II. részben vizsgáltuk.153 

A szakirodalomban elterjedt, hogy Veress 8-án leállította a 2. hadsereg támadását. Er
re vonatkozó levéltári forrással nem rendelkezünk, adatokkal azonban igen. Kálmán Dá
niel azt írja, hogy a Fővezérségtől 8-án váratlanul (sic!) parancs érkezett a leállításra, s 
hogy azt a szovjet erők átkelésével indokolták a Déli-Kárpátok hágóin.154 A 25. gyalog
hadosztály hadműveleti naplója szerint Veress már 8-án közölte a támadás megállításá
nak és a hadsereg visszavételének szándékát Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy had
osztályparancsnokkal, elrendelve egyben, hogy a hadosztály kezdje meg védőállások ki
építését az Aranyos vonalán. Azt azonban ebben a naplóbejegyzésben sem találjuk meg, 
hogy ki is adta volna visszavonulásra vonatkozó parancsát.155 

A 2. hadsereg parancsnokának háromkötetes munkája a támadás leállítását tekintve -
megítélésünk szerint - autentikusnak fogadható el. Veress azt írja: törzsének tisztjeivel 
egyetértésben már szeptember 6-án arra a következtetésre jutott, hogy a szovjet csapatok 
dél-erdélyi jelenléte következtében teljesíthetetlenné vált az eredeti hadműveleti cél, a 
Déli-Kárpátok átjáróinak birtokba vétele és lezárása. E naptól kezdve arra törekedett, 
hogy a hadsereg seregtestei jól védhető terepszakaszokra jussanak ki, s hogy a támadást 
ennek érdekében már csak korlátozott céllal szabad folytatniuk. Ez a Maros-vonal eléré
se volt, ami egybecseng a hadseregcsoport parancsnokságának szándékával a Maros-
Stellung védelmét illetően. Veress megjegyzi, hogy egyelőre (6-án) a seregtestek pa
rancsnokságait nem tájékoztatta a nagy létszámú szovjet erők átkeléséről a Déli-
Kárpátokon, mivel nem szerette volna támadásuk lendületét megtörni.156 

A Maros-vonal Veressnél is csak elvi fogalom volt. A földrajzi viszonyok függvé
nyében az Aranyos torkolatáig szándékozott a védelem peremvonalát a Maros jobb-
(északi) partján kialakítani, attól nyugatra pedig az Aranyos bal- (északi) partján. A 25. 
gyaloghadosztályt, a Székelykocsárdnál bevetett négy zászlóaljat leszámítva, az Ara
nyos-menti védelem kiépítésére rendelte, úgynevezett felvételi állásba. Meg kellett kez
deniük a védelem kiépítését a folyó mentén, s biztosítaniuk a hadsereg főerőinek vissza
vonulását. Veress védelmi tervet említ; ez tekinthető a tordai csata előjátékának.157 

Arra vonatkozóan, hogy a hadseregparancsnok már 6-án elhatározta a visszavonulást 
a Maros-vonalra, rendelkezünk egy közvetett bizonyítékkal. Esze Jenő százados, a 2. 
páncéloshadosztály 2. páncélos utászzászlóaljának parancsnoka már 7-én parancsot ka-
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pott Marosludasnál (Ludus) egy hídfőállás berendezésére a Maros bal- (déli) partján, 
valamint a Maroson átívelő hidak robbantásának előkészítésére.158 

A védelembe való átmenetet elrendelő parancsot, legalábbis Veress így emlékezik, 9-
én adta ki a hadsereg parancsnoksága. Ez már tartalmazta a folyó menti védőállások el
foglalásához szükséges visszavonulási feladatokat is. A parancs kiadásának időpontját a 
hadseregparancsnok azzal indokolja, hogy e napon a 7. és 9. tábori póthadosztály már 
harcérintkezésbe került a szovjet csapatokkal, s hogy azok vissza is vetették néhány km-
rel a két hadosztályt, amelyek csak német rohamlövegek és két német utászzászlóalj (92. 
és 207.) támogatásával tudták a szovjet harckocsik útját elreteszelni.159 

A Honvédelmi Minisztérium által a háború után (közvetlenül) készített ún. béke
előkészítő iratok szerint a 2. magyar hadsereg csak egy nappal később, 10-én került köz
vetlen harcérintkezésbe szovjet csapatokkal. A magunk részéről a 9-i dátumot fogadjuk 
el, nem csupán a fentiek nyomán, de azért is, mert (mint látni fogjuk) 9-én történt a leg
nagyobb területvesztés a 2. hadsereg arcvonalán, a Marosújvár (Ocna Mures)-
Dicsőszentmárton (Tirnaveni) sávban, sokkal nagyobb, mint 10-én.160 

Szeptember 8-án este a 2. hadsereg két hadosztálya, a hadseregcsoport napijelentése 
szerint, már megkezdte az előkészületeket a visszavonulásra a Maros-vonalig, illetve 
hátul elhelyezkedő csapatrészeikkel a védőállások kiépítését. A 7. és 9. tábori póthad
osztályról van szó, bár a napijelentés nem nevezi meg őket. Annyiban pontosítanunk kell 
a német forrásban leírtakat, hogy (mint látni fogjuk) a védőállások kiépítését nem e két 
hadosztály hátsóbb csapatrészei végezték, hanem elsősorban a 25. gyaloghadosztály.161 

A Kessel-zárócsoport ugyanekkorra beérkezett Marosbogát térségébe.162 

9-én a 7. tábori póthadosztály a Vidály (Vidolm)-Torockó (Rimetea)-Torockógyer-
tyános (Valisoara)-Maroscsesztve (Cisteiu de Mures) vonalra vonult vissza, Miriszlót 
kiürítve. Maroscsesztvétől az arcvonal Maroskoppándig (Copand) a Maros jobb- (északi) 
partján húzódott. Az ettől a községtől a folyó mögé visszavonuló 9. póthadosztály a 
marosludasi kivételével feladta hídfőit a Maros déli partján. A 2. páncéloshadosztály a 
Maroskoppánd-Magyarbükkös-Dicsőszentmárton terepszakaszig vonult vissza, Dicső
szentmártont és az ottani hídfőt feladva. A várostól feljebb az arcvonal e napon továbbra 
is a Kis-Küküllő mentén húzódott. A Maros-Kis-Küküllő között a visszavonulás mély
sége elérte a 10-15 km-t.163 

9-én a Honvéd Vezérkar 6. osztálya közleményt adott ki. A 30. számú hadijelentés 
úgy fogalmaz, hogy „ Kolozsvártól D-re Tordán át előretört csapataink a megvert román 
erők üldözése közben elérték a Maros vonalát. " A sajtónak szánt tájékoztató, nyilván a 
lakosság megnyugtatásának szándékától vezérelve, hamis volt. Rég nem folyt már üldö-
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zés, sőt folyamatban volt a visszavonulás (igaz, éppen a Maros vonalára). Az akkorra 
beérkezett szovjet csapatokról a közlemény nem is tett említést.164 

10-én a német napijelentés arról számol be, hogy a 7. tábori póthadosztály az Ara
nyos mentén ellenlökést indított Aranyoslonka visszafoglalására, s hogy a községtől 2 
km-re északra elakadt. Erre Veress elképzelésének megvalósításához volt szükség, e 
nélkül hézag keletkezett volna az Aranyos-vonal védelmében, s a román csapatok beha
tolhattak volna a Gyalui-havasok keleti előhegyei közé. A román források e napon nem 
jeleznek a térségben magyar térnyerést, de nem is zárják azt ki, mivel csak 13-án említe
nek újabb román térnyerést, amikor az 1. román hegyihadosztály elfoglalta az Aranyos-
lonkától 4 km-re északra lévő Alsóaklost (Ocolis).165 Az ellenlökést valójában a 25. 
gyaloghadosztály indította, azt majd az V. részben részletesen bemutatjuk. 

A 7. és 9. póthadosztály egyéb arcvonalszakaszain jelentősebb harctevékenység nem 
volt, leszámítva, hogy Miriszlótól északra elhárítottak egy zászlóalj-erejű román táma
dást, illetve hogy az aznap előrevont 7. román kiképző gyaloghadosztály a Maroson 
Felvincnél (akkor Vintul de Sus, ma Unirea) átkelve betört a városba, ahonnan a 9. pót
hadosztály részei aznap még kivetették.166 

A 2. magyar páncéloshadosztály arcvonalát 10-én a Marosgezse (Gheja)-Cintos 
(Atintis)-Marosdég (Deag)-Küküllőpócsfalva (Paucisoara) vonalig vonták hátra. A visz-
szavonulás a Maros és a Kis-Küküllő között 2-4 km átlagos mélységet ért el. Ettől kelet
re a védelem még mindig a Kis-Küküllő északi partján állt. Dicsőszentmártontól 11 km-
re keletre, a 2. páncélos- és a 8. SS-lovashadosztály csatlakozásánál a l l . román kiképző 
gyaloghadosztály sikertelen kísérletet tett a betörésre, ami a visszavonulás rendezett vég
rehajtására utal.167 A fenti vonalon a 2. páncéloshadosztály részéről már csak gyalogos 
utóvédek harcoltak. A harckocsik a 10-ére virradó éjszaka a marosludasi közúti hídon 
átkeltek a Maros északi partjára.168 A hadosztály még a Marostól délre védekező 
utóvédei mögött a Maros vonalának biztosítását a Gruppe Siebenbürgen műszaki alaku
latai vették át, annak előjeleként, hogy Marosludasig a német csoport veszi át a 2. ma
gyar hadsereg balszárnyától a Maros-vonal védelmét.169 

Szeptember 11-én Székelykocsárd (Lunca Muresului)-Székelyföldvár (Razboieni 
Cetate) térségében, a 7. és 9. tábori póthadosztály csatlakozásánál, a 20. román kiképző 
gyaloghadosztály arcvonalán harcba lépett a 6. szovjet gárda-harckocsihadsereg 5. gár
da-harckocsihadtestének egy harckocsidandára. A szovjet-román csoportosítás estig 
mintegy 5 km mélységben nyert teret. A 7. póthadosztály arcvonalának balszárnyát 90 
fokkal elkanyarította, hogy a támadók felé nézzen, a sarokpont a megtartott Felvinc volt. 
A 9. póthadosztály a német 92. páncélos utász- és 207. utászzászlóalj segítségével 
Székelykocsárdtól és Székelyföldvártól északra egyelőre elreteszelte a betörést, de vilá-
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gos volt, hogy a Maros és az Aranyos közötti nyílt terepen a harckocsik feltartóztatása 
nem lesz lehetséges, a visszavonulást az Aranyosig gyorsan végre kell hajtani.170 

Az 5. szovjet harckocsihadtest másik dandárának bevetésével Dicsőszentmártontól 
északra szintén jelentősen megváltozott a helyzet. A 2. páncéloshadosztály kiürítette a 
Maros déli partját, Marosludastól délre sem sikerült hídfőt megtartani a folyó bal partján, 
a szovjet harckocsidandár és a román 9. gyalog-, illetve 8. lovashadosztály Kutyfalvától 
(Cuci) Marosgezséig kijutott a Maroshoz.171 A szovjet támadás megmozdította a Gruppe 
Siebenbürgen 2. páncéloshadosztályhoz keletről csatlakozó arcvonalát is. A 8. SS-lovas-
hadosztály jobbszárnya feladta a Kis-Küküllő vonalát és visszavonult az Oláhkocsárd 
(Cucurdea)-Mikefalva (Mica) terepszakaszra.172 

A 2. magyar hadsereg visszavonulása az Aranyos-Maros vonalára szeptember 12-ére 
fejeződött be. A 25. gyaloghadosztály ekkorra teljes egészében felvonult a Torda-
Aranyosgyéres-Marosludas vonalra. A 25 km széles védősávba vonult vissza a 2. 
páncéloshadosztály is. Tordánál, Aranyosegerbegynél és Gerendkeresztúrnál a két 
hadosztály hídfőket tartott fenn az Aranyos jobbpartján. A 7. és 9. tábori póthadosztályt, 
amelyek 5-e óta erősen leharcolttá váltak, a visszavonulás befejezése után hátravonták 
pihentetésre és feltöltésre. A védelem Aranyosbányától (Baia de Aries) Torda felé 
húzódó szakaszát 11-étől az egyidejűleg előrevont, az ideig harcba még nem vetett 1. és 
2. pót hegyidandár foglalta el. A 7. hadosztály Szelicse (Salicea)-Sütmeg (Sutu)-
Magyarpeterd (Petresti de Jos)-Indal (Deleni), a 9. hadosztály Mezőcsán (Ceanu Mare)-
Mezőszentjakab (Padurea Iakobeni)-Mezőszopor (Soporu de Cimpie) térségében foglalt 
gyülekezési körletet. Ez azt jelentette, hogy a 7. hadosztály a Tordai-hasadékon átfolyó 
Hasadat patak völgyében, a 9. hadosztály az aranyosegerbegyi hídfőtől északkeletre 15-
20 km-re a Mezőségben gyülekezett.173 13-án az utóvédek is átlépték az Aranyos 
vonalát. 174 

12-én Grolman távirati úton parancsot adott a 2. hadseregnek az Aranyos vonalának 
minden áron való tartására. Ez megegyezett Veress szándékával.175 

A 8. SS-lovashadosztály visszavonulása nem fejeződött be 12-én. Centruma Radnót 
(Iernut) és Kerelőszentpál (Sinpaul) között 14-ére vonult vissza a Maros mögé. Balszár
nya ekkor még a Kerelöszentpál-Nagycserged (Cerghid)-Küküllőszéplak (Suplac) vo
nalon védekezett, s csak 17-én vonult vissza a Nyárád északi partjára, amikor 
Nagycsergednél a 9. román gyaloghadosztály, Küküllőszéplaknál a Tudor Vladimirescu 
hadosztály, Küküllőszéplak és Bélavásár (Balauseri) között a 78. szovjet lövész- és az 1. 
román lovashadosztály egyidejű támadást indított a Kis-Küküllő menti védővonal fel
göngyölítésére. A Nyárád, majd torkolatától a Maros mentén a német védelem két hét 
időtartamra megszilárdult.176 
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Szeptember 10-én este Kozár Elemér vezérkari ezredes, vezérkari főnök összegezte a 
2. hadsereg addig tevékenységét a Honvéd Vezérkar főnöke számára. Az „Általános és 
magyar 2. hds-et érintő helyzetmegítélés 1944. szeptember hó 10-én este" címet viselő 
ötoldalas anyagot 11-én reggel távirati úton továbbították.177 

Összegzését azzal kezdi, hogy a 2. magyar hadsereg támadása meglepte a 4. román 
hadsereget, amely jelentős erőket vonultatott fel a támadási sávba eső területen. Megíté
lése szerint e térségből szerettek volna később támadást indítani: „...saját támadásuk 
egyik fő területének szánták, amelyet az orosz erők felvonulásáig biztosítani akartak. " 
Sajnálkozik afelett, hogy miután a magyar csapatok áttörték a román vonalakat és jelen
tős területnyereségre tettek szert, nem maradt lehetőségük a 4. román hadsereg megveré-
sének befejezésére, mivel beérkeztek a szovjet harckocsizó csapatok. Azokkal szemben 
pedig, az erőviszonyok alapján, a magyar csapatoknak semmi esélyük sem volt az ere
deti feladat, a Déli-Kárpátok hágóinak birtokba vételére és lezárására.178 

Bár, mint fentebb láttuk, nem maradt fenn a 2. hadsereg szeptember 5-i támadására 
vonatkozó harcintézkedés, Kozár összegzése alapján következtethetünk annak tartal
mára, legalábbis a hadműveleti célt illetően. A hadsereg vezérkari főnöke leírja, hogy 
„Az eredeti célkitűzést, Dél-Erdély területének birtokba vételét lényeges szovjet erők 
megjelenése előtt nem válthattuk valóra. "179 

E több szempontból is lényeges mondatból két dolgot emelünk ki. Az egyik az, hogy 
a 2. hadsereg támadásának nem politikai, hanem katonai célja volt, mégpedig a Déli-
Kárpátok gerincvonalának lezárása. Ugyanaz a katonai cél, ami több német iratban is 
megjelenik. Az a katonai cél, amely (teljesítése esetén) biztosíthatta volna a Kárpát
medence és a Duna-vonal Vaskapu-Vidin közötti lezárását, s ott téli állások kialakítását. 
A cél katonai jellegének hangsúlyozása igen lényeges, mivel a korábbi hazai szakiro
dalomban előfordult az a román munkákban ma is olvasható állítás, hogy a támadásnak 
politikai célja lett volna, mégpedig Dél-Erdély visszacsatolása Magyarországhoz. Ez 
nem felel meg a valóságnak, a támadáshoz vezető politikai döntéshozó folyamatban meg 
sem jelent ilyen igény. Az más kérdés, hogy a katonai cél kizárólag Dél-Erdély katonai 
birtokba vételével lett volna megvalósítható. Politikai értelművel már csak azért sem, 
mert a katonai cél megvalósulása esetén Dél-Erdély lehetett volna a területi bázisa a né
met politikai vezetés, elsődlegesen Hitler által óhajtott németbarát román ellenkor
mánynak. Ez pedig semmilyen módon sem lett volna összeegyeztethető Dél-Erdély Ma
gyarországhoz való visszacsatolásával. 

A másik lényeges elem, hogy a támadásnak a szovjet főerők beérkezése előtt kellett 
volna lezárnia a Déli-Kárpátok átjáróit. Hiba volna olyan következtetés levonása, hogy 
erre a Honvédség szeptember 5-énél korábban is képes lett volna, hiszen lám, a románok 
megfutottak. Hibás egyrészt azért, mert (mint a II. részben láttuk) az észak-erdélyi IX. 
magyar hadtest ehhez augusztus végén nem rendelkezett elég erővel. A 2. hadsereg meg
szervezésére idő kellett, hozzávetőleg 10 nap. A Honvédség harcképes alakulatai a ro
mán átállás pillanatában az Északkeleti-Kárpátokban, Galíciában, illetve a lengyel Fő-

Intézkedések 193-195. o., a távirat száma: Hung. 319 IX. 11. 
Intézkedések 193. o. 
Intézkedések 193. o. 
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kormányzóságban álltak. A többi, elsősorban pótalakulat ekkor még nem mozgósítottan, 
az országban szétszórva állomásozott. Igaz, hogy szeptember 5. és 8. között a román 
csapatok jelentős területet vesztettek, de a 4. román hadsereg ellenállása 8-ára éppen 
kezdett megszilárdulni. Az is igaz, hogy ennek megszervezésére csak szeptember elején 
került sor, de az 1. román hadsereg ezt megelőzően is Dél-Erdélyben állomásozott, nem 
kis erőfölényben a IX. magyar hadtesttel szemben. 

S végezetül, de egyáltalán nem utolsósorban szeptember 5-én a szovjet csapatok már 
a Déli-Kárpátokon belül voltak. Nem is kis erővel, hiszen Nagyszebenből a 2. Ukrán 
Front legerősebb kötelékét jelentették, a 6. gárda-harckocsihadsereget. Ebben az össze
függésben azt a következtetést kell levonnunk, hogy a 2. magyar hadsereg támadásának 
szeptember 5-i megindítása már elkésett, mivel reálisan már nem számolhattak a Kozár 
által is leírt katonai cél megvalósíthatóságával. A 2. hadsereg, bármenynyire is teret 
nyert a román csapatokkal szemben támadásának első három napján, időközben irreális
sá vált cél érdekében tevékenykedett. Erejét „felélte" a három napos támadásban, s az azt 
azonnal követő visszavonulásban, aminek következtében a számára kijelölt védőszakasz 
megtartására csak részlegesen volt képes. 

A tordai csatában ugyan valóban feltartóztatta a szovjet-román kötelékeket, de csak 
Torda és Marosludas között. Tordától nyugatra, a Gyalui-havasok keleti elöhegyei között 
erre már nem volt képes, egyszerűen nem volt hozzá elegendő ereje. Nem azt szeretnénk 
ezzel állítani, hogy az 1. és 2. hegyi pótdandár katonái kevésbé harcoltak kitartóan, mint 
a 25. gyalog- és a 2. páncéloshadosztály honvédéi. Nem. Egyszerűen túl nagynak bizo
nyult a számukra kijelölt védősáv. Kicsit hasonlóan, mint másfél évvel korábban Don
menti bajtársaik számára. Az arcvonalat végül a Kolozsváron is átfolyó Kis-Szamostól 
délre néhány km-re, a Gyalui-havasok előhegyeinek kelet-nyugati irányú vízválasztóján 
tudták (német segítséggel) stabilizálni. 

Ennek alapján - megítélésünk szerint - megkockáztatható a megállapítás, hogy sze
rencsésebb lett volna eleve korlátozott célú támadást indítani. (Ha már mindenképpen 
támadásra kerül sor, de ezt Kolozsvár terep adta védhetetlensége déli irányból - hiszen 
az akkori országhatár a város déli peremétől 2-3 km-re húzódott - valóban szükségessé 
tette; s ez is kizárólag katonai cél, nem politikai.) E támadás kis erőkifejtéssel és kis 
veszteséggel érte volna el a Gyalui-havasok keleti előhegyeinek kelet-nyugati irányú 
vízválasztóját, onnan a Túri patak völgyét a Kolozsvár-Torda főút tengelyében, Tordától 
az Aranyost, annak torkolatától pedig a Maros vonalát a Nyárád torkolatáig. Ezzel bizto
sítható lett volna Kolozsvár és az Aranyos-Maros-vonal védelme, beleértve a Marosvá
sárhely és Kolozsvár közti országhatár-beszögellés levágását és Marosvásárhely védel
mének biztosítását is. A korlátozott célú támadást követően több idő állt volna 
rendelkezésre a védelem kiépítésére ott, ahol az a valóságban a végrehajtott támadás, 
majd az azt azonnal követő visszavonulás nyomán amúgy is megszilárdult. Több idő, hi
szen, mint láttuk, ezt a vonalat a 2. hadsereg már a támadás első napján, 5-én este elérte, 
s csak 11-12-ére vonult oda vissza. Ez pedig pontosan egy hét. Ez az egy hét állt volna 
rendelkezésre a védelem kiépítésére, úgy, hogy a 2. hadsereg addigi harcértékének csak 
kis részét vesztette volna el az egynapos, korlátozott célú támadásban. 

Kozár a továbbiakban helyesli az Aranyos-Maros-vonal kijelölését a védelemre. Nem 
jut el a fenti következtetésekig, de a szeptember 5-i támadás eredményének tudja be, 

— 891 — 



hogy a 2. Ukrán Front nem kezdett korábban komolyabb támadást a Bánságban és a 
Délkelet-Alföldön, hiszen éppen a 2. hadsereg támadása miatt fordították a 2. Ukrán 
Front főerőit Dél-Erdély irányába. E következtetését továbbgondolva kimondja, hogy a 
támadás nagyobb erőt mutatott a 2. hadsereg valóságos erejénél, s ez vezetett a 2. Ukrán 
Front főerőinek 90 fokos jobbra fordításához.180 

Kozár e következtetése nem nélkülözi a logikát, de téves. Az igaz, hogy a 90 fokos 
elfordításra vonatkozó szovjet direktívát (a II. részben láthattuk) szeptember 5-én adták 
ki, amikor a 2. hadsereg támadása már megindult, de tudnunk kell azt, hogy a második 
világháború során egyetlen szovjet direktíva (legfelsőbb szintű hadműveleti parancs) 
sem született meg egyetlen nap alatt. Igaz ez a hasonló szintű német, vagy angolszász 
hadműveleti utasításokra is. A szeptember ötödikéi direktíva előkészítése is napokat vett 
igénybe, s megszületését így nem is befolyásolhatta a 2. hadsereg nem várt támadása. 
Amikor a magyar támadás megindult, a direktíva már „úton volt" a 2. Ukrán Front felé. 
A szovjet források le is írják, hogy az Malinovszkij felterjesztett javaslatai alapján szü
letett meg. A direktíva elgondolása, amit Malinovszkij a jelen lévő Zsukovval együtt 
dolgozott ki, 4-én érkezett meg a szovjet vezérkarhoz.181 

A 2. Ukrán Front főerőinek 90 fokos elfordítása két más eseménysor következménye 
volt. Ezek egyike, hogy a szovjet csapatok nem tudtak áttörni a Keleti-Kárpátok hágóin, 
s Malinovszkij nem szeretett volna olyan sok időt fordítani a Keleti-Kárpátokban kiépí
tett, magyar és német csapatok védte magyar erődvonalak leküzdésére, mint Petrov 4. 
Ukrán Frontja az Északkeleti-Kárpátokban. A másik, hogy a szeptember 5-én északnak 
fordított három hadsereg (a 27. és 53. összfegyvernemi, valamint a 6. gárda-harcko
csihadsereg), amikor augusztus végén a Foksányi-kapun át támadott nyugati irányban, a 
Kárpátokkal párhuzamosan haladt, azoktól délre. E két tényezőt összekapcsolva világos
sá válik Malinovszkij szándéka: ha a Déli-Kárpátokon keresztül a 8. német hadsereg há
tába kerül, kimozdíthatja helyzetéből a Keleti-Kárpátokban elakadt jobbszárnyat (a 7. 
gárda- és a 40. összfegyvernemi hadsereget), ráadásul átkelése a dél-erdélyi román kato
nai jelenlét következtében akadálymentesnek ígérkezett. Malinovszkij számítása e te
kintetben be is vált: a német hadvezetés hamarosan megkezdte a Székelyföld kiüríté
sét.182 

Kozár a 2. hadsereg jelenlétéből a Maros-vonalon levon még egy következtetést, 
nevezetesen hogy az nem engedi meg a szovjet hadvezetésnek főerői átcsoportosítását a 
Délkelet-Alföldre. Tévedett, a 2. Ukrán Front törzse pontosan fel tudta mérni, hogy 
mekkora erők állnak a Maros-vonalon, s hogy azok lekötésére mekkora erőket kell 
hátrahagynia, ide értve a 4. román hadsereget is. Felmérte, hogy főerőit nyugodtan 
átmozgathatja nyugatra, s a harckocsi-magasabbegységek szétbontakoztatására sokkal 
alkalmasabb Délkelet-Alföldön bevetheti a Dél Hadseregcsoport jobbszárnya ellen. 

Kozár további gondolata, nevezetesen hogy most (azaz szeptember közepén) jött el a 
legalkalmasabb pillanat a 2. Ukrán Front déli szárnyának (sic!) megsemmisítésére, a 
fentiek fényében teljesen téves. Ilyen gondolat a német hadvezetésben még csak fel sem 

,w Intézkedések 193/b.-194. o. 
181 Styemenko, Sz. M:. A vezérkar a háború éveiben. Budapest, 1975. 255. o. 
182 Intézkedések 194. o. 
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merült. Kozár azt is leírja, hogy ezt a megsemmisítő támadást mely terepszakaszokról, 
mely irányokban és milyen erőkkel kellene megindítani.183 

Végkövetkeztetésében viszont igaza van a 2. magyar hadsereg vezérkari főnökének: 
„...Erdély elvesztése után (a német hadvezetés - R. I.) sokkal kedvezőtlenebb helyzetben 
még kevésbé remélhetné a háború folyásának javára fordítását. " m 

István Ravasz 

MILITARY OPERATIONS IN TRANSYLVANIA, 
LATE SUMMER - EARLY AUTUMN 1944 

The Beginning of the Fights on the Territory of Hungary 

Summary 

This study in an abridged and revised variation of the 3rd part of the author's Ph. D. thesis un
der the title „The Questions of Turning the Carpathian Basin into a Theatre of War in 1944 and the 
Operations in Eastern Hungary with Special Respect to the Formation of the Royal Hungarian 2nd 
Army and its Fights in Transylvania". 

The author deals with the strategical and operational effects of Roumania's volte-face on 23 
August 1944 and treats the attempts of the German political and military leadership to reverse the 
events and later to moderate their consequences. He analyses the measures of the Hungarian state 
and military leadership in order to manage the crisis which followed the Roumanian decision - and 
their dilemma between continuation the war and the break-away. The study proves that the war 
between Hungary and Roumania was ineluctable, because in the case in question the Hungarian 
leadership decided to continue the war. Finally the author demonstrates that the Hungarian opera
tion was started to close the passes of the Carpathians and not to reannex South Transylvania. 

István Ravasz 

LES OPÉRATIONS MILITAIRES DE TRANSYLVANIE 
À LA FIN DE L'ÉTÉ ET AU DÉBUT DE L'AUTOMNE DE 1944 

Le début des combats de Hongrie 

Résumé 

Cet essai fait la 3cme partie de la dissertation de licence (Ph. D.) de l'auteur, dont le titre est: Les 
questions de la transformation du bassin des Carpathes en champ de bataille en 1944, les opéra
tions militaires menées dans l'Est de la Hongrie, tout particulièrement la formation de la 2cme ar
mée hongroise et ses combats en Transylvanie. 

L'étude s'occupe des influences militaires de la défection de la Roumanie le 23 août 1944. 
L'auteur présente les essais de la direction politique et militair allemande pour le retournement des 
événements, puis pour la modération des conséquences. Il analyse les mesures de la direction de 
l'Etat et militaire hongroise, prises pour essayer de traiter la crise suivant le pas roumain, et le 
grand dilemme hongrois: finir ou continuer la guerre? 

L'auteur démontre que la guerre hongroise-roumaine était une conséquence inévitable de la dé
fection de la Roumanie, comme la direction hongroise, à ce moment-là a encore décidé de conti
nuer la guerre, et il démontre également que le but de l'opération militaire hongroise n'était pas la 
réannexion du Sud de la Transylvanie, mais la fermeture militaire des points de passage des Car
pathes. 

Intézkedések 194-194/b.-195. o. 
Intézkedések 195. o. 
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István Ravasz 

DIE KRIEGSOPERATIONEN IN SIEBENBÜRGEN 
IM SPÄTSOMMER-FRÜHHERBST 1944 

Der Anfang der Kämpfe in Ungarn 

Resümee 

Die Studie ist eine abgekürzte Variante des 3. Teils der Dissertation des Autoren „Zu der 
Frage, wie Ungarn 1944 zum Kriegsschauplatz wurde bzw. der Kriegsoperationen in Ostungarn 
mit besonderer Rücksicht auf die Aufstellung der 2. Ungarischen Armee und ihre Kämpfe in 
Siebenbürgen." 

Der Autor befaßt sich mit den strategischen und operativen Auswirkungen des Übertretens von 
Rumänien am 23. August 1944. Es beschreibt die Versuche der deutschen politischen und 
militärischen Führung, die Ereignisse rückgängig zu machen sowie ihre Bestrebungen, die Folgen 
zu lindern. Er analysiert die Maßnahmen der ungarischen Staats- und Militärführung, die infolge 
des Schrittes der Rumänen entstandene Krise zu handhaben, und ihr Dilemma, ebenfalls aus dem 
Krieg auszutreten oder ihn fortzusetzen. 

Er beweist, daß der Ausbruch des Krieges zwischen Ungarn und Rumänien eine notwendige 
Folge des Übertretens von Rumänien war, da die ungarische Führung damals noch für die 
Fortsetzung des Krieges Stellung nahm, ferner daß die ungarischen Kriegsoperationen nicht den 
Anschluß von Südsiebenbürgen sondern die militärische Absperrung der Pässe der Karpaten zum 
Ziel hatten. 

Иштван Равас 

ОПЕРАЦИИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ ПОЗДНИМ 
ЛЕТОМ - РАННЕЙ ОСЕНЬЮ 1944 ГОДА 

Начало битв в Венгрии 

Резюме 

Статья содержит сокращенный вариант 3. части кандидатской диссертации Автора, на
зываемой „Вопросы превращения Карпатского бассейна в театр военных действий и анализ 
военных операций, проходивших на восточной половине территории Венгрии, особым 
вниманием на формирование 2-ой венгерской армии и бои в Трансильвании". 

Автор анализирует тратегическое и оперативное воздействие перехода Румынии на 
сторону антигитлеровской коалиции 23 августа 1944 года. Статья показывает попытки 
германского политического и военного руководства повернуть события вспять и харак
теризует его стремления умерить последствия этого румынского шага. Автор анализирует 
меры, принятые венгерским государственным и военным руководством для того, чтобы 
взять в руки сложившуюся после выхода Румынии критическую обстановку, решить ди
лемму в вопросе выхода из войны или продолжения войны. 

Автор показывает, что венгеро-румынская война вспыхнула закономерно после пере
хода румын на сторону советских войск, тогда как венгерское руководство - в то время еще 
- стояло на позиции продолжения войны, и венгерская операция ставила целью не возвра
щение Южной Трансильвании, а военную блокировку перевалов в Карпатах. 
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KÖZLEMÉNYEK 

BALLÁ TIBOR 

TÖRÖK KATONÁK INTERNÁLÁSA AUSZTRIA-MAGYARORSZÁGON 
1912-1913-BAN1 

1912 októberében kitört az első Balkán-háború. A szövetségbe tömörült balkáni kis 
államok (Bulgária, Görögország, Montenegró, Szerbia) hadereje az európai nagyhatal
mak által nem várt gyors katonai sikereket ért el az Oszmán Birodalom európai részében, 
a Balkán-félszigeten állomásozó török katonaság ellenében. Az Osztrák-Magyar Mo
narchia diplomatái és katonai vezetői azokban a hetekben élénk érdeklődéssel figyelték a 
birodalom déli határai mentén zajló eseményeket, főként azt, hogy a cári Oroszország 
hogyan reagál a régióban zajló eseményekre. Néhány héttel a harcok fellángolása után 
már nyilvánvalóvá vált a törökök gyors veresége. 

Október utolsó napjaiban jelentéktelennek tűnő „incidens" zavarta meg elsősorban 
Bosznia-Hercegovina, valamint a birodalom vezetőinek nyugalmát. Ezer főnél alig több 
török katona - elkerülendő a montenegrói vagy szerb hadifogságba esést - a Monarchia 
déli tartományainak területére lépett és letette a fegyvert, ami természetesen internálásu
kat vonta maga után. 

Az internálás politikai és katonai előzményei 

A Novipazári Szandzsákban a török szultán szuverenitását sértetlenül hagyva 1879 
óta tartózkodtak osztrák-magyar csapatok, azonban Bosznia-Hercegovina 1908-1909-
ben bekövetkezett annektálásával egyidőben Ausztria kiürítette a tartományt.2 

Bosznia-Hercegovina régóta tervezett annexióját a dunai birodalom 1908. október 6-
án hozta jegyzékben a Porta tudomására. 1909. február 26-án a két fél egyezményben 
rögzítette, hogy Ausztria lemond a Szandzsákról, Törökország pedig elismeri a volt tar
tományaiban beállott új állapotokat. Ausztria 2,5 millió török font (kb. 54 millió korona) 
kártérítést fizetett Konstantinápolynak (Istanbulnak).3 

Az európai kabinetek az első Balkán-háború kitörése után attól tartottak, hogy a Mo
narchia nem fogja engedni a Szandzsák szerb-montenegrói csapatok általi megszállását s 

A tanulmány az 1996 októberében a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként Bécsben folytatott kutatá
saim eredményeként íródott. A földrajzi nevek esetén a Hadtörténelmi Térképtár tulajdonában lévő, B III. a 
34/4. jelzetű „A Balkán félsziget háború térképe. 1:1 000 000. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet Részvény 
Társaság. Budapest 1914." térképen szereplő korabeli elnevezéseket vettem át, ezen kívül a „Detail
beschreibung des Sandžaks • Plevlje und des Vilajets Kosovo. Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und 
Staatsdruckerei. Wien. 1899." címet viselő kiadványt használtam. 

Diószegi István: A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája. Budapest, 1987. 116. o. 
Vocelka, Karl: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie 1848-1918. In: Wandruszka, Adam 

und Urbanitsch, Peter (szerk.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VI. Die Habsburgermonarchie im 
System der internationalen Beziehungen. 2. Teilband. Wien. 1993. 268-269. o. 
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ebben az esetben a fegyverekhez nyúl. Törökország 1912. október 18-án, a hadművele
tek megindításakor olyan rossz helyzetben volt, hogy diplomáciai úton felvetette: a dunai 
birodalom a Porta beleegyezésével szállja meg a Szandzsákot. Berchtold osztrák-magyar 
külügyminiszter azonban ezt a megoldást teljesen elvetette.4 

Ausztria-Magyarország 1912 szeptember vége óta - számítva egy esetleges háborúra 
a Balkánon - megfelelő katonai lépéseket tett déli határainak megerősítésére. Ezek sorá
ba tartozott, hogy a közös hadügyminisztérium 1912. október 18-án elrendelte Bosznia-
Hercegovinában 6 határvadász század (összesen 23 egyenként 40 fős szakasz, továbbá 
századparancsnokságonként 3-3 tiszt és l - l tisztiszolga, tehát 932 ember) felállítását. E 
vadászcsapatok létrehozásához szükséges embereket a XV. és XVI. hadtest területén ál
lomásozó gyalogezredektől és zászlóaljaktól kellett elvenni. Megerősítették a határőri
zetet, a vasutakat, valamint a katonailag fontos objektumokat is fokozottabban őrizték.5 

Ezekre az intézkedésekre azért is szükség volt, mert Bosznia-Hercegovinából a bal
káni háború megindulása után sokan, önkéntesként, a szerb, montenegrói és török hadse
reg kötelékébe léptek (számuk 1912. október 31-ig 195 fő volt), s meg kellett akadá
lyozni, vagy legalábbis nehezíteni a Monarchia többi, katonaköteles alattvalójának 
átszökdösését. Hivatalos adatok szerint 1913. május 25-ig a két tartományból összesen 
376 önkéntes ment el, hogy harcoljon valamelyik fél haderejében (223-an tértek vissza). 
A valós számok ennél jóval magasabbak voltak, a több ezret is elérték.6 

1912 októberében Montenegró a Szandzsák ellen a 4. hadosztályt (9-10-11. dandár, 
összesen 17 zászlóalj, 12 000 fő, 6 ütegben 32 löveg) vonultatta fel Sirdar Janko Vukotič 
dandártábornok vezetésével. A hadműveletek során a montenegróiak együttműködtek a 
Mihail Zivkovič szerb tábornok vezette 4. szerb hadsereggel (mintegy 25 000 fő), vala
mint a hozzájuk a Szandzsákban csatlakozott 5 önkéntes szerb zászlóaljjal.7 Vukotič 
csapatai október 9-én három oszlopban lépték át a határt, aznap elfoglalták Mojkovacot, 
10-én Sahovicét (Sahoviči), 11-én Bijelopoljét (Bijelo Polje), 16-án Beranét, 20-án 
Plavát (Plav) és Gusinjét.8 Velük szemben a hadműveletek kezdetén 10 zászlóaljnyi tö
rök helyőrség állott, továbbá a mintegy 7-8 000 fős helyi redif (nem aktív, tartalékos) 
csapatok; október közepén azonban Džavid pasa vezetésével a 21. reguláris török had
osztályt és a prizreni hadosztály 5 tartalék zászlóalját (kb. 15-18 000 fő) is a Szandzsák
ba irányították. Ezen alakulatok 22-23-án Babinopoljénál harcoltak a montenegróiakkal, 
de néhány órás tűzharc után Ipekre (Peč) vonultak vissza.9 Október 28-án a 9. monteneg-

Deutschmann, Wilhelm: Die militärischen Massnahmen in Österreich-Ungarn während der Balkankriege 
1912/13. Dissertation. Wien. 1965. 22., 33. o. 

5 Uo. 36. o.; KAW MKSM 1912. 81-11/1. 
6 KAW Generalstab, Op. büro 710. dob., KM 1914. Abt. 10. res. Nr. 400.; Ekmečič, Milorad: Impact of 

the Balkan Wars on Society in Bosnia and Herzegovina. In: Király K. Béla and Djordjevic, Dimitrije: East 
Central European Society and the Balkan Wars. New York. 1987. 275. o. 

•7 

Bodó János: Montenegróiak a balkáni háborúban. Budapest, é. n. 10., 20. o.; Ratkovič, Borislav: 
Mobilization of the Serbian Army for the First Balkan War, October 1912. In: Király K, Béla and Djordjevic, 
Dimitrije: East Central European Society and the Balkan Wars. New York. 1987. 155. o. 

o 

Durišič, Mitar: Operations of the Montenegrin Army During the First Balkan War. In: Király K. Béla and 
Djordjevic, Dimitrije: East Central European Society and the Balkan Wars. 131-134. o. 

Durišič: i. m. 132. o.; D'elia Győző: A balkáni háború 1912/13-ban. Vázlatos összefoglalás az első fegy
verszünet kezdetéig. Nagyvárad. 1914. 10., 40. o. 
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rói dandár a szerb önálló Javor-dandárral (kb. 12 000 fő) egyesülve Plevljét (Plevlja) 
vette birtokba. Október 30-án a hadosztály alakulatai Ipeket és Djakovát (Djakovica) 
vették be.10 A szerbek 21-én Nova Varost, 25-én Novipazárt (Novi Pazar), 26-án Sjeni-
cát, 31-én Pribojt foglalták el. Ezzel tulajdonképpen befejeződött a Szandzsák területé
nek meghódítása.11 

Az Osztrák-Magyar Monarchia, mivel közvetlenül határai mentén zajlottak a hadi
események, már előre felkészült minden eshetőségre. Ezt bizonyítja, hogy Oskar 
Potiorek táborszernagy, szarajevói hadseregfelügyelő és tartományi főnök 1912. október 
17-én a XV. és a XVI. hadtestparancsnokság számára rendelkezést adott ki. Ebben ki
fejtette: lehetséges, hogy a közeljövőben a szomszédos államok fegyveres erejébe tarto
zók a Monarchia területére lépnek, hogy ott védelmet találjanak. Az ilyen személyeket, 
illetve csapatrészeket figyelmeztetni kell arra, hogy idegen állam területén vannak és fel
szólítani őket a határon át való visszavonulásra és a határig elkísérni. Ha azonban kérik a 
semleges hatalom védelmét, fel kell szólítani őket a fegyverek letételére. Miután azt vég
rehajtották, a szükség szerint ellátandók és őrizet alatt a legközelebbi zászlóaljparancs
nokság állomáshelyére szállítandók, majd az esetet haladéktalanul jelenteni kell a had
seregfelügyelőnek. Abban az esetben, ha a birodalom területére fegyveres idegen kato
nák csak véletlenül lépnek, le kell őket fegyverezni és őrizetbe venni, majd átadni a 
csendőrségnek. A szomszédos államok fegyveres erejéhez tartozóknak csak az egyenru
hában lévő, vagy legalább karszalaggal ellátott katonák, csendőrök és vámőrök tekint
hetők. Szomszédaink más fegyvereseit le kell fegyverezni, majd a határon át visszakül
deni, vagy letartóztatni és a legközelebbi csendőrjárőrnek átadni. Ha szökést kísérelnek 
meg, kétszeri felszólítás után a fegyvert használni kell. A bandák tagjait, mivel törvé
nyen kívül állnak, rögtön és minden jogi procedúra nélkül ki kell végezni. Idegen álla
mok fegyvereseinek harcát felségterületünkön nem lehet eltűrni, ezért azt fegyveres erő
vel kell megakadályozni.12 

A montenegróiak és a szerbek sikeres előrenyomulása a Szandzsákban azt hozta ma
gával, hogy a török hadseregbe tartozók közül egyre többen osztrák-magyar területre 
menekültek. Kezdetben csak szétugrasztott török katonák egyedüli, magányos átlépésé
ről volt szó, akik így menekültek meg az ellenség fogságától. A Monarchia területén 
menedéket kereső török katonák száma október második felében egyre magasabb lett.13 

1912. október 14-én 9 török határőr, 18-án 1 török tiszt és egy 27 fős legénységi cso
port lépett a dunai birodalom területére, az utóbbiak Čelebicnél.14 A Foča-i körzethez 
tartozó Selište mellett október 15-én Bobovo helyőrségéből 9 török katona lépte át a 
boszniai határt (közülük 7 felfegyverezve) és az arra járőröző csendőröknek átadták 
fegyvereiket. Fočából Szarajevóba szállították, majd ott katonai táborban internálták 
őket.15 

Durisič: i. m. 133-134. o.; Bodó: i. m. 20. o. 
11 Kessler, Otto: Der Balkanbrand 1912/13. Leipzig, 1913. 26-27. o. 
12 KAW Generalstab 1912. 63-11/57. 
13 

Deutschmann: i. m. 50-51. o. 
14 KAW Generalstab, Op. büro 710. doboz, KM 1914. Abt. 10. res. Nr. 400. 
15 KAW KM 1912. 10. A. 2-165. 
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Az eseményekre reagálva 1912. október 20-án a közös hadügyminiszter az oszmán 
katonákkal való bánásmódról rendelkező táviratot küldött Potioreknak Szarajevóba. E 
szerint úgy kell őket ellátni és elszállásolni mint a Monarchia saját katonáit; a tiszteket, 
ha szavukat adják, hogy a semleges területet nem hagyják el, szabadon engedhetik, de 
civil ruhában kötelesek járni. Ha az elhelyezésük a nagy létszám miatt nehézségekbe üt
közne, az ügyben felterjesztés írandó.16 

Potiorek különmegbízottját, Defterdarovič bég körzetvezetőt - akit a várható na
gyobb menekülthullám és a határátlépések egységes szabályozásával, kezelésével bízott 
meg - október 24-én a Boszniai határon fekvő Metalkába küldte.17 Ő jelentette Szaraje
vóba, hogy Plevljében és környékén pánik uralkodik, sok sebesült és beteg katona, és 
mintegy száz, az engedelmességet megtagadó fegyveres musztahfiz (török népfelkelő), 
valamint sok civil lakos található poggyásszal a határ másik oldalán lévő török őrházban. 
Kb. 80-100 török katona rendetlenül érkezett be a határra. 24-én délelőtt 3 felszerelt tö
rök dezertőr Zaborakban a csendőrjárőrnél jelentkezett. Defterdarovič kérte a határon lé
vő törökök mielőbbi, a birodalom belső részeibe történő elszállításának meggyorsítását.18 

Október 26-án a hadseregfelügyelő 60-70 török hadseregbe tartozó, Bosznia területére 
lépett katonáról tett említést Bécsbe küldött levelében és úgy vélte, számuk még növekedni 
fog. Sürgette elszállításukat a Monarchia déli tartományaiból a birodalom belsejébe.19 

Priboj török helyőrsége a montenegrói csapatok elől harc nélkül visszavonulva szin
tén Ausztria területén keresett menedéket.20 Pribojt a szerb 4. hadsereg csapatai október 
27-én este foglalták el, 28-án - miután Visegrád körzeti hivatala megadta rá az engedélyt 
-átléptek Boszniába. Őrizetbe vételük és regisztrálásuk után a török katonákat Szaraje
vóba szállították.21 Előfordult számos kisebb eset, amikor csupán néhány katona, csen
dőr, határőr talált menedéket a dunai birodalom felségterületén. így például 1912. októ
ber 28-án hat Vitinében szolgálatot teljesítő oszmán határőrkatona Čelebič (Čelebiči) 
állomás-parancsnokának adta meg magát.22 Ugyanaznap Uvac környékéről mintegy 80 
török katona civil menekültekkel együtt lépett át.23 

A XV. hadtest vezérkari főnöke az uralkodó katonai irodájának jelentette, hogy a tö
rökök Uvacot október 30-án kiürítették, helyőrsége (2 török tiszt és 40 fő legénység) a 
Monarchia területére menekült.24 Mihan török hadnaggyal az élen 31-én értek a Monar
chia földjére.25 November 2-án Rudónál az ottani állomásparancsnokság 2 átszökött tö
rök katonát kísért be.26 

16 KAW Generalstab 1912. 25- 9/142. 
17 " 

OStA Nachlass B/1503. Nr. 1. Potiorek levele 1912. október 26-án Bilinski közös pénzügyminiszterhez. 
18 KAW Generalstab 1912. 63- 11/55. 
19 ÖStA Nachlass B/1503. Nr. 1. Potiorek október 26-i levele Bilinskihez. 
20 

Kemal Soyupak and Huseyin Kabasakal: The Turkish Army in the First Balkan War. In: Király K. Béla 
and Djordjevic, Dimitrije: East Central European Society and the Balkan Wars. 161. o. 

21 « 
OstA Nachlass B/1503. Nr. 1. Defterdarovič távirata Visegrádról október 27-én a boszniai kormánynak. 

22 

Uo. A Foča-i körzet parancsnokának távirata a szarajevói kormányhoz 1912. október 28-án. 
23 KAW Generalstab 1912. 63-11/118. 
24 KAW MKSM 1912. 28-2/41-4. 
25 KAW Generalstab 1912. 63-11/98. 
26 Uo. 63-11/119. 
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Október végén a Boszniai határhoz legközelebb eső nagy török helyőrségben, 
Plevljében 2 nizam (aktív reguláris), 2 redif (nem aktív tartalékos) és egy musztahfiz 
(népfelkelő) zászlóalj tartózkodott, melyek egy ezredet alkottak; a népfelkelő zászlóalj a 
dezertálások miatt mindössze 300 főtt tett ki. A redif-alakulatok soraiban is előfordultak 
engedetlenségek. Ali Muntaz bej őrnagy, parancsnok a redif katonák ellenállását Čaršijá-
ban nyilvános veréssel büntette. Csak a 2 nizam-zászlóalj volt megbízható. Hat nagyobb 
űrméretű Krupp-löveggel és hat géppuskával rendelkeztek.27 

A szandzsáki hadműveletek elindulásakor Muntaz bej Plevljéből a 60. gyalogezreddel 
Vaskovóig nyomult előre a montenegróiak ellen és mintegy egy héten át harcolt nagy 
veszteségekkel az ellenséggel. Az aktív állományú zászlóaljak 400 embert veszítettek. A 
montenegróiak első sikerei után Mojkovacnál azt a parancsot kapta az elöljáró hadtestpa
rancsnokságtól, hogy vonuljon vissza Plevljébe és további intézkedésig ott tartózkodjon.28 

Már október 24-én, illetve a rá következő napokon a plevljei török tisztek és hivatal
nokok családjaikat a boszniai határon fekvő Metalkába hozták, hogy szükség esetén a 
Monarchia területén keressenek menedéket. A menekülő török civil lakosság százával 
lépte át a határt, elsősorban a boszniai oldalon fekvő Čajnica (Čajniče), Foča, és 
Visegrád irányában.29 

A Szandzsákot október utolsó napjaiban a szerb és montenegrói szövetséges csapatok 
már majdnem teljesen ellenőrzésük alatt tartották. Plevljét és az ott rekedt török alaku
latokat is körülkerítették. Minden puskához csak 300 lőszer állt a török katonák rendel
kezésére. A parancsnok két tartalék zászlóalj szervezésére kapott utasítást. A hónap vé
gére már nem maradt lőszerük, élelmük és pénzük, valamint nem tehettek eleget a 
Portától érkezett parancsnak, hogy Üsküb (Skopje) irányába vonuljanak vissza és ott 
csatlakozzanak a nyugat-balkáni török erőkhöz. Október 26-án az összeült haditanács el
határozta, hogy az ezred maradéka, a még felállítás állapotában lévő, pár nappal koráb
ban bevonult újoncokból álló két tartalék alakulat, a csendőrség és a vámőrség maradé
kával semleges, osztrák-magyar területre fog lépni.30 

Ali Muntaz bej őrnagy az erődítmények szétrombolása után október 27-én kiürítette 
Plevljét és Boljanicba (Boljaniči) vonult el, ahol parancsára, Salih főhadnagy vezetésé
vel, csatlakozott embereihez Metalka helyőrsége. Még aznap éjjel a határon lévő 
Metalkában kétórás megbeszélést folytatott a 25. közös gyalogezred IV. zászlóaljába 
tartozó Kari Gattaringer százados, osztrák-magyar állomásparancsnokkal. 28-án délután 
4 órakor ismét tárgyalt a századossal az átlépés feltételeiről. Egyidejűleg számos plevljei 
és metalkai török család menekült Boszn ia irányába. A törökök 200 fős előőrse még az
nap este a dunai birodalom határára érkezett.31 

11 KAW Generalstab 1912. 63-11/56. 
28 Uo. 
29 Uo. 
30 A Hadsereg, Arad, 1912. december 6. IX. évfolyam, 19-20. szám. 280. o.; KAW Generalstab 1912.25-9/156. 
31 ÖStA Nachlass B/1503. Nr. 1. Távirat Čajničából október 27-én; HHStA Ministerium des Äussern, 

Administrative Registratur F 36. 38. doboz. Nr. 89641. 
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Az átlépés lefolyása 

A dolog jelentősége abban állt, hogy ilyen nagy számú reguláris török katonaság -
gyakorlatilag a Szandzsákot védő csapatok maradéka - egyszerre máshol nem lépte át 
Ausztria-Magyarország déli határát a Balkán-háborúk folyamán. A meghátrálásra kény
szerült, zárt rendben menekülő török csapatok a Monarchia katonai vezetését nagy szer
vezési feladat elé állították. 

Potiorek határozottan cselekedett. Az egész ügyért a Goraždai (Goražde) katonai ál
lomásparancsnokságot tette felelőssé. Čajnicából 1 gyalogszázadot irányítottak a határra, 
amely Metalkából a Kozara-nyeregig, majd onnan egy másik század katona Goraždába 
kísérte a menekülteket. Lefegyverzésük 28-án este 7 órától másnap hajnali fél háromig 
tartott. A tisztek, Potiorek parancsára, megtarthatták oldalfegyverüket. Az átlépettek 
összlétszáma 69 tiszt, 1380 katona és 250 ló volt.32 Magukkal hoztak még néhány gép
puskát, illetve hegyi löveget is.33 

A háborús helyzetben előforduló hasonló eseteket az 1899. július hó 29-én 26 ország 
képviselői által Hágában aláírt, a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól szóló 
egyezmény szabályozta. Ezen konvenció negyedik része foglalta össze a semleges álla
mok területén internált hadviselőkre és azok sebesültjeire vonatkozó rendelkezéseket. 
(Az 1907. október 18-án, a második hágai békekongresszuson megszületett hasonló tar
talmú egyezményt 1912 őszén még nem erősítette meg a dunai birodalom, csak 1913. 
szeptember 5-én, az azévi XLIII. törvénycikkben iktatta az ország törvényei közé.34) 

Az eredeti és a második megállapodás szövege kimondja, hogy a semleges állam kö
teles a hadviselő felek területére lépett csapatait lefegyverezni és a harcok színhelyétől 
lehetőleg távol elhelyezni. Saját biztonsága érdekében ezeket az alakulatokat táborokban 
őriztetheti, sőt erődítményekbe, vagy más alkalmas helyre elzárhatja. A tisztek, ha be
csületszavukat adják, hogy a semleges állam területét engedély nélkül nem hagyják el, 
szabad lábra helyezhetők. A hadifoglyok számára tudakozó iroda állítandó fel. Ha külön 
megállapodások nincsenek, akkor a semleges hatalom lássa el a hadviselő fél nála tar
tózkodó katonáit élelemmel, ruházattal, és a humanitás megkövetelte segítséggel. Béke
kötés után az így felmerült költségeket az illető hadviselő fél megtéríteni tartozik. A 
semleges államnak jogában áll a területére ápolás végett hozott sebesülteket és betegeket 
befogadni, de köteles megakadályozni, hogy felgyógyulásuk után a hadmüveletekben 
részt vegyenek.35 

A Monarchia tehát az 1899. július 29-i hágai rendelkezés 57. pontja szerint járt el, 
mely előírja, hogy az idegen semleges állam területére átlépett katonákat a békekötésig, 
a hadieseményektől minél messzebb, internálni kell.36 

HHStA Ministerium des Äussern, Administrative Registratur F 36 38. doboz Nr. 89641.; KAW MKSM 
1912.28-2/41. 

33 KAW Generalstab, Op. Büro 710. doboz. KM 1914. Abt. 10. res. Nr. 400. 
Wlassics Gyula: A hadifogoly és a nemzetközi jog. Különlenyomat a Jogállam 1915. évi májusi füzeté

ből. (A Jogállam Kiadóhivatala. Budapest. Havas utcza 7.) 1915. 10-12. o. 
35 

Bodó János: A nemzetközi jogok a háborúban. Nagybecskerek, 1914. 69-70. o. 
HHStA Ministerium des Äussern, Administrative Registratur F 36 38. doboz Nr. 30165. 
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A hadseregfelügyelő 29-én táviratot küldött Bécsbe, melyben röviden értesítette a 
történtekről a hadügyminisztérium illetékeseit.37 

A közös hadügyminisztérium úgy rendelkezett, hogy - a Monarchia semlegességét 
megőrzendő és a határincidenseket elkerülendő - a lehető leggyorsabban távolítsák el a 
török alakulatokat a hadszíntér közeléből a dunai birodalom belsejébe. Az intézkedé
seket az újonnan kinevezett bécsi török katonai attasé, Re feet bej tudomására hozták.38 

A törököktől elvett fegyvereket és lőszert a szarajevói tüzérszertárba szállították, a 
lovakat a 15/4. vonatszázad vette át, azokat Visegrádra vitték. Az oszmán katonák száma 
olyan nagy volt, hogy Potiorek szerint Bosznia-Hercegovinában tartásuk nem volt lehet
séges, ezért utasította a XV. hadtest parancsnokságát, hogy Ali Muntaz csoportját - min
den felesleges szarajevói tartózkodás elkerülése mellett - kísérettel közvetlenül Bosna 
Brodba (Bosanski Brod) irányítsák. Ott csatlakozzanak a többi, már korábban internált, 
török katonához. A tartományi főnök kérte, hogy a Száva bal partján fekvő Brodban a 
XIII. hadtest valamely alakulata vegye át a kíséretet.39 

Október 29-én Goraždából - miután ebédet kaptak - gyalogmenetben indultak el a tö
rökök, majd aznap Ustipračából (Ustiprača) vonaton összesen 65 tisztet és 1 100 legény
ségi állományú katonát szállítottak el. Az internáltak közül néhányan a lovak őrzésére 
Visegrádon maradtak. Két beteg tisztet és 9 sebesült katonát személyvonaton vittek Sza
rajevóba, ahol aznap este kórházba kerültek. A két szállítmány török katona október 29-
én 11 óra 50-kor, illetve 30-án hajnali 1 óra 30-kor érkezett be Szarajevóba, ahol a már 
korábban a Monarchiába menekült katonákat is a szerelvényre rakták. Onnan két órás 
tartózkodás és élelemmel való ellátás után tovább szállították őket Bosna Brodba. Út
közben Zenicában, majd később Dobojban kaptak reggelit és ebédet.40 

Az oszmánok első csoportja (54 tiszt és 720 fő) október 30-án este fél hétkor, a má
sodik szállítmány (18 tiszt és 380 fő) este 10 óra 42-kor érkezett Brodba, ahol a 72 tisztet 
és 1 100 közkatonát rögtön elszállásolták. Természetesen orvosi vizsgálaton is átestek.41 

A Visegrádon a lovak őrzésével megbízottak és még közben oda beérkezett dezertá
lok (összesen 5 tiszt és 354 fő) Brodban együtt csatlakoztak a többiekhez.42 

A Bosna Brodba október 30-án érkezett török katonák a korabeli magyar katonai lap 
tudósítója szerint csendben, nyugodtan fogadták a rájuk váró internálást. Mivel Ali 
Muntaz bej őrnagy parancsnok betegsége miatt Szarajevóban maradt, a 60. ezred 1. 
zászlóalját Hakki Iszmail őrnagy, a 2. zászlóaljat Hakki Iszmail alőrnagy, a tartalék 
zászlóaljat Musztafa alőrnagy vezényelte. Azok a tisztek, akik elvégezték a konstantiná
polyi hadiiskolát, jól beszéltek franciául, németül. Általában véve a tisztek komorak, ki
mértek és udvariasak voltak. A legénység körében több testi fogyatékos: púpos, sánta, 
egyszemű, illetve gyógyulófélben lévő sebesült is akadt, de a legfeltűnőbb egy két méter 
huszonöt cm magas óriás, Kami Musztafa bég volt, aki Miskolcra került. Eléggé le vol-

" KAW KM 1912. Präs. 35-15/4. 
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tak rongyolódva a három hetes háborús megpróbáltatások után. A tisztek családja és 
málnája a boszniai határon maradt.43 

A közös hadügyminiszter 1912 október 31-én igen részletes rendelkezést adott ki az 
internáltakkal kapcsolatban: az egyes állomáshelyekre történő beérkezésük után minden 
török tisztet meg kell kérdezni, becsületszavát adja-e, hogy a neki kijelölt garnizont a 
hadügyminiszter külön engedélye nélkül nem akarja elhagyni. Az ilyen tisztek a helyőr
ségen belül teljesen szabadon mozoghatnak és szabad választásból magánházaknál is 
lakhatnak. Ha ezen tisztek a meghatározott állomáshelyüket el kívánják hagyni, a kato
nai állomásparancsnokságon keresztül egy írásbeli kérvényt juttassanak el a hadügymi
nisztériumba, ahol minden egyes esetben dönteni fognak arról. Valamely folyamodvány 
elfogadása esetén az illető tiszteknek minden, a saját haderő tisztjeire vonatkozó előírást 
be kell tartaniuk. Akik nem adják becsületszavukat, azokat a laktanyába kell zárni és a 
kaszárnyán kívül csak megfelelő felügyelet mellett mozoghatnak. 

A török legénységi állományt a laktanyákban minden felesleges keménység kerü
lésével katonákkal kell őriztetni és mindenekelőtt üresen álló szállásokon, vagy ha az 
nem elegendő, más katonai objektumokban kell elszállásolni. Tartózkodásukra szigorúan 
behatárolt területet kell kijelölni, amelyet a hadügyminisztérium más rendelkezéséig nem 
szabad elhagyniuk. Az internálásban maradt tisztekkel együtt harcászati egységekbe vo-
nandók össze, a laktanya rendjét lelkiismeretesen be kell tartaniuk. A szállások tisztán
tartása különös szigorúsággal ellenőrizendő. A katonai állomásparancsnokságnak egy, 
lehetőleg az internáltak nyelvét bíró tisztet, valamint segédközegeként egy számvivő al
tisztet kell a saját állományából kirendelni. A tiszt feladata a török csoport katonai és 
adminisztratív vezetése. Az állományt nyilvántartásba kell venni, róluk jelenléti listát 
kell vezetni. Amint lehet, a foglyokról összeállított névjegyzék Bécsbe küldendő. 

Azokat a legénységi állományhoz tartozókat, akik önként munkavégzésre jelentkez
nek, díjazás ellenében foglalkoztatni lehet, de semmi esetre sem lehet őket munkavég
zésre kényszeríteni. A törökök élelmezését, esetleg ruházását és zsoldját nem szabad fi
zetségként figyelembe venni. A dunai birodalomban szokásos tábori munkára (takarítás, 
favágás és hasonlók) jelentkezők pontos számát is jelenteni kell. Akik nem akarnak dol
gozni, a török tisztek vezetésével foglalkoztatandók. 

A fegyelem és rend fenntartásánál szem előtt tartandó, hogy nem hadifoglyokról van 
szó, egy idegen állam katonáival szemben tapintatos bánásmód, a tisztekkel bajtársias 
viselkedés a mértékadó. Szükséges esetben a fegyelem fenntartására a Monarchia had
erejében előírt eszközök alkalmazandók. Azon vétségek és bűncselekmények elkövetése 
esetén, amelyek nálunk a katonai bíráskodás hatáskörébe tartoznak, a császári török had
seregbeli katonáknál polgári bíróság jár el. 

Betegség esetén a törökök a hadseregbeli katonákkal azonos ellátást kapjanak, kato
nai gyógyintézetbe vétessenek fel. A hadügyminisztérium imámról is gondoskodik, aki a 
lelki gondozási feladatok ellátása céljából az internálási állomásokat beutazza. 

Az élelmezésnél tekintettel kell lenni a mohamedán rítusokra. Az étel elkészítését a 
törökök maguk végezzék. 

A Hadsereg, Arad, 1912. december 6. sz., 278-279. o. 
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A havidíjasok a közös hadsereg megfelelő mértékű havidíját kapják. A legénység 
élelem-, kenyér- és dohányilletékei, járandóságai, különféle pótlékai megfelelnek a csá
szári és királyi hadseregének. A havidíj november 1-től, minden egyéb járandóság az 
állomáshelyre való beérkezéstől jár. A szállásokat és a konyhákat a közös hadseregben 
szokásos módon kell felszerelni ágyakkal és berendezési tárgyakkal. Szükség esetén ki 
kell segíteni őket fehérneműben és ruházati cikkekben is.44 

A hadügyminisztérium rendelkezése értelmében az egészséges katonákat november 
l-jén reggel hat transzportban szállították a Monarchia belső területein fekvő helyőrsé
gekbe. Kaposvárra, Lőcsére (Levoča), Reichenbergbe (Libérée), Ungvárra (Uzsgorod), 
Znaimba (Znojmo) egyaránt 13 tiszt és 200 ember, Miskolcra 6 tiszt és 100 fő került, Ali 
Muntaz parancsnok Znaimba. Az egyes szállítmányokat alegységek szerint állították 
össze. Ügyeltek arra, hogy a tolmácsokat, szakácsokat stb. körülbelül egyenlő arányban 
osszák el. Vagononként két-két fő kísérőt a XIII. hadtest parancsnoksága bocsátott ren
delkezésre. A célállomásokon katonai objektumokban helyezték el az oda érkezőket.45 

A hadügyminisztérium átvállalta a törökök eltartási költségeit és kérte, hogy ezt a 
pénzösszeget a közös külügyminisztérium költségvetésébe vegyék át. A hadügy felve
tette, hogy a Törökország által az eltartásért nyújtandó kártérítés fejében az Orsova mel
letti Ada-Kaleh sziget végleges hovatartozásának kérdését kapcsolatba lehetne hozni.46 

Az 1912. november 2-án Brodban a török tisztekről jegyzék készült. Annak alapján 
az 55 főt az alábbiak szerint osztották el: Znaimba a 60. gyalogezredből 1 őrnagyot, 2 
alőrnagyot, 4 századost, 1 főhadnagyot, 1 imámot, valamint 1 csendőrszázadost; Kapos
várra a 60. ezredből 1 alőrnagyot, 4 századost, 3 főhadnagyot, 1 hadnagyot, ezenkívül a 
plevljei tartalékból 1 hadnagyot; Lőcsére a 60. ezredből 1 századost, 1 főhadnagyot, 4 
hadnagyot, a plevljei tartalékból 4 hadnagyot; Miskolcra a 60. ezredből 1 századost és 1 
hadnagyot, 2 csendőrszázadost és 1 csendőrhadnagyot; Reichenbergbe a 60. ezred állo
mányából 4 főhadnagyot, 4 hadnagyot, valamint 2 csendőrszázadost; Ungvárra a 60. 
gyalogezredből 1 századost, 1 főhadnagyot, 3 hadnagyot, 1 főhadnagyot a plevljei tarta
lékból, a prijepoljei tartalékból 1 századost, 2 főhadnagyot, 1 hadnagyot vittek.47 

A katonai állomásparancsnokságok telefonjelentései szerint 1912. november 3-án 
Kaposváron 11 tiszt és 200 fő legénység; Reichenbergben, Lőcsén, Ungváron, Znaim-
ban 10-10 tiszt és 200-200 fő, Miskolcon 4 tiszt és 157 fő legénység tartóz-kodott.48 

A hadügyminiszter 1912. november 6-án kelt rendelkezése alapján azon török tisztek, 
akik becsületszavukat adták, hogy a nekik kijelölt állomáshelyet a minisztérium enge
délye nélkül nem hagyják el, polgári ruhát viselhettek.49 

Plevlje volt védői 251 lovat és hámosállatot hoztak magukkal, melyeket 1912. no
vember 7-én Visegrádon osztályozták, ám csupán 6 saját tulajdonú tiszti lovat regiszt
ráltak. Ezek közül négyet a tulajdonosuk kívánságára eladtak, egy lovat elküldtek Mis-
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kolera tulajdonosának, egy pedig elpusztult. Utólag még összesen 15 tiszt jelentett be 
igényt saját lóra. A török lovak jó részét a bosznia-hercegovinai hegyi vonatszázadok és 
a határvadász szakaszok között osztották szét, a maradékot a bécsi török katonai attasé 
egyetértésével eladták. A Miskolcon internált tisztek hátaslovait Goraždában tartották 
vissza. A miskolciak még 1913 január elején kérelmezték lovaik visszajuttatását, márci
us 12-én azonban elutasító választ kaptak Bécsből.50 

A Szarajevóban a törököktől elvett fegyverek száma a következő volt: 1 391 puska, 
16 karabély, 2 pisztoly, 38 revolver, 1 172 bajonett, 4 Maxim-géppuska, 277 000 lőszer.51 

A hadügyminiszter 1912. november 11-i utasításában meghatározta, hogy mely kato
nai imámoknak kell az internált oszmán katonákat missziós módon végiglátogatniuk. 
Znaim és Reichenberg az 1. számú bosznia-hercegovinai gyalogezred imámjának, Ka
posvár, Lőcse, Ungvár és Miskolc a 3. számú boszniai gyalogezred katonai imámjának 
gondjaira volt bízva. Az első utazást minél előbb végre kellett hajtaniuk. Ekkor 
Znaimban 14 tiszt és 200 fő, Miskolcon 6 tiszt és 100 fő, a többi internálási helyen 13-
13 tiszt és 200-200 fő legénység tartózkodott.52 

Időközben a megszaporodott átlépések, illetve a még Boszniában tartózkodók elszál
lítása miatt újabb, a Monarchia belsejében található helyőrség kijelölése vált szükségessé 
elhelyezésükre. Bosna Brodból 1912. november 28-án egy 4 tisztből és 130 főből álló 
szállítmányt indítottak útnak Josefstadtba (Jaromër), ahová az 30-án reggel fél nyolckor 
meg is érkezett.53 

Mivel a határátkelések száma nem csökkent, újabb vonatszállítmányra való, 236 fő 
török internáltat vittek december 4-én Josefstadtba. így 1912 december legvégén 1 szá
zados, 2 főhadnagy, 1 hadnagy, valamint 366 katona tartózkodott a helyőrségben.54 

1912 végén 41 török katona menekült Orsovára, őket szétosztották a kijelölt városok 
között.55 Az átszökdösés természetesen később is folytatódott. Példának okáért 1913. ja
nuárjában a XVI. hadtest területére mintegy 70 török érkezett, akiket Kaposvárra, illetve 
Znaimba szállítottak.56 

Február elején újabb 6 menekült török katona érkezett Kaposvárra, akik Korfu 
(Kérkira) szigetéről, görög hadifogolytáborból szöktek meg; Cattarón (Kotor) és Szara
jevón át értek a dunántúli városba.57 A ragusai (Dubrovnik) katonai körzetvezető 1913. 
február 18-án táviratban jelentette feletteseinek, hogy 6 török katona érkezett a városba, 
akik montenegrói fogságból szöktek meg.58 
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Február 23-án rendelkezés látott napvilágot, mely szerint a Ragusában és Pozsonyban 
tartózkodó, montenegrói, illetve szerb fogságból megszökött török foglyokat Kaposvárra 
kell szállítani.59 

A szarajevói török konzulátus november elején közölte az illetékesekkel, hogy a 
Bosznia-Hercegovina területére menekült török tisztek családját a török hadügyminiszter 
parancsára Konstantinápolyba kellett volna küldeni, de az a Monarchia intervenciójára 
elfelejtődött. November 19-én 22 plevljei iszlám menekült engedélyt kapott, hogy Bosz
nia területén maradhasson. Potiorek jelentése szerint december közepén 15 török inter
nált családja volt Goraždában, 1 család pedig Travnikban.60 

Ali Ahmed budapesti török főkonzul 1913. január 10-én a bosnyák határon átszökött 
és magyarországi laktanyákban internált katonák pontos címét kérte a magyar kormány
tól. A közös hadügyminiszter február 7-én tudatta Lukács belügyminiszterrel, hogy je
lenleg nem áll rendelkezésre a még novemberben készült összesítés, ezért csupán néhány 
adalékkal szolgált. Azok a következők voltak: Mahmud Essad százados 1913. január 6-
án a budapesti helyőrségi kórházból engedély nélkül távozott és ismeretlen helyen tar
tózkodik. Lőcsén Mehmed Halil gyalogos elhunyt. Kaposváron egy Ali nevű gyalogos 
katona tüdőgyulladás következtében halt meg. Az átlépett török csapatok parancsnokát, 
Ali Muntaz bejt, saját kérésére Znaimból Kaposvárra helyezték.61 

A török katonaság élete internálásuk helyszínén és számuk változása 

A török katonák és tisztek szállításakor minden szállítmány mellé egy közös hadse
regbeli főhadnagyot és 10 közlegényt osztottak be kísérőként. Bosna-Brodból Szabadká
ra (Subotica)) vitték, majd ott hat felé osztották őket. Miskolcra egy 78. gyalogezredben 
főhadnagy kíséretében érkeztek meg november 5-én, szombaton. A 65. közös gyalogez
rednél, a Rudolf-laktanyában nyertek elhelyezést. Minden katonának kiadták a napi 
zsoldot, ami megegyezett a közös hadseregbeli katonákéval.62 

A Miskolcon internált törökök élvezték a helyi lakosság rokonszenvét, jól érezték ott 
magukat. A szórakozóhelyeken hangos botrányokat rendeztek, többször verekedtek 
könnyűvérű nőkért. A tiszteket a kaszárnyában helyezték el. Az oszmánok élelmezése 
napi 260 koronába került.63 

A kaposvári internáltakkal sokat foglalkozott a helyi sajtó. Ott a törököket a császári 
és királyi 44. gyalogezred Baross-utcai laktanyájában szállásolták el, ezért az akkor 8 
heti kiképzésre bevonult póttartalékosokat a Szántó-laktanyába kellett átköltöztetni. No
vember 3-án reggel 6 órakor érkezett a 11 tisztet és 200 katonát szállító vonat Kaposvár
ra a pécsi 52. gyalogezred egy főhadnagya és 10 katonája kíséretében. Fogadásukra 
Oskar Gerhard százados és Biringer Gyula főhadnagy jelent meg a pályaudvaron. Az 
állomásról kaszárnyabeli szálláshelyükre kísérték őket, ahol a tartalékosok részére fenn-

59 

HHStA Ministerium des Äussern, Administrative Registratur F 36. 38. doboz. Nr. 13162. 
60 HHStA Politisches Archiv (PA.) XII. Türkei. Liasse XLV/5/g. 413. doboz. Nr. 5745. 

Országos Levéltár K 26 szekció. Miniszterelnökségi iratok 1913. XLI. 238. 
Gelencsér: i. m. HLTgy. 2836 sz. tanulmány, 1-2. o. 

63 Uo. 3 ^ . o. 

— 905 — 



tartott helyiségekben nyertek elhelyezést. A tiszteket a tiszti kaszinóban, a legénységet a 
kantinban látták vendégül. A tisztek olvasott, müveit emberek voltak, legtöbbjük beszélt 
németül, franciául, a közlegények között azonban voltak analfabéták is. 

Sommer Emil alezredes, ezredparancsnok intézkedésére külön konyhát rendeztek be 
számukra, két Budapestről hozatott bosnyák katonaszakács főzött rájuk. Eleinte csupán a 
Korán által engedélyezett ételeket kaptak, de később fokozatosan megkedvelték a sertés
húst, a zsiradékot és átálltak a magyaros táplálkozásra. Ennek az is oka volt, hogy a tiszte
ket gyakran hívták vendégségbe, ahol csak magyar ételeket szolgáltak fel. A helyőrség 
mindent elkövetett, hogy jól érezzék magukat, ellátták őket dohánnyal, cigarettával. A le
rongyolódott tiszteknek egyenruhát készíttettek, cipőt és fehérneműt vásároltak.64 

Kaposvár közönsége 1912. november 5-én Somogy váron gyűjtést rendezett a törökök 
számára. A tiszteket a Turul szállóban helyezték el, mivel ígéretet tettek arra, hogy nem 
szöknek meg. Többször rendeztek számukra ott tartózkodásuk ideje alatt gyűjtést és ün
nepi esteket. Kaptak pénzt, természetbeni adományokat, a kaposvári cukorgyártól cuk
rot, az olajmalomtól étolajat. A környező falvakba több török tisztet és katonát meghív
tak lakodalomba, disznótorba, de este 9 órára vissza kellett őket kísérni a laktanyába.65 

1913. január 24-én József főherceg látogatta meg a kaposvári török internáltakat. A 
királyi fenség délelőtt a garnizont szemlélte meg. A tisztikar ünnepi lakomát adott tisz
teletére, amelyen ott voltak a török tisztek is, akik előbb a kaszárnya udvarán tisztelet
adást teljesítettek. Az ebéd után a főherceg francia nyelven társalgott a török parancs
nokkal, Ali Muntaz vezérkari őrnaggyal, aki meleg szavakkal ecsetelte azt a 
kedvességet, aminek Kaposváron örvendnek.66 

A kaposvári török tisztek 1913. január 24-én látogatást tettek a budapesti török kon
zulnál, 25-én pedig a magyar belügyminiszternél. Február 7-én hajnalban a négy török 
tiszt megszökött szálláshelyéről. Budapestre, majd onnan Bukarestbe utaztak vonattal, 
ahonnan képeslapot írtak Sommer Emilnek, a magyar honvédelmi miniszternek, vala
mint a közös hadügyminiszternek, megköszönve vendégszeretetüket. Romániából visz-
szatérhettek Konstantinápolyba. Valószínűleg a magyar belügyminisztertől kapott hamis 
útlevéllel és civilben lépték át a határt, tehát a magyar kormány tudtával és beleegyezé
sével.67 Március 2-án két újabb török tiszt szökött meg Kaposvárról.68 

1912 decemberében és 1913 januárjában a kaposváriak közül két török közkatona el
hunyt még a harctéren szerzett betegségben. Magyar katonazenekar részvétele mellett, 
katonai pompával temették el őket a kaposvári keleti temetőben.69 

Előfordult olyan eset április 7-én, hogy az egyik török katona egy zsúfolt kaposvári 
kocsmában ittasan kötekedett, mire az ott lévők fejbeszúrták. Ezek után rendelte el az ez-
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redparancsnok, hogy az internáltak csak kísérő katona társaságában léphetnek be a mu
latóhelyekre.70 

Ungváron a 66. közös gyalogezred laktanyájában szállásoltak el 11 tisztet és 200 ka
tonát. Hivatalosan addig maradtak volna, amíg a török konzulátus intézkedik sorsukról.71 

Lőcsére 1912. november 4-én érkezett 10 tiszt és 200 katona Szabadkáról. Szállásuk 
a császári és királyi 85. gyalogezred kaszárnyája volt. A török tisztek a legénységgel 
egyetemben szabadon járhattak Lőcse területén. Természetesen itt is előfordultak szök-
dösések és elkóborlás a város környékén, de az ilyen egyéneket letartóztatták és szigorú 
őrizet alatt tartva a továbbiakban korlátozták kijárásukat.72 

Sajnos a Monarchia többi állomáshelyén fogvatartottakra vonatkozóan semmiféle 
konkrét adat nem lelhető fel. Reichenbergben valószínűleg a 74., vagy a 94. közös gya
logezrednél, Josefstadtban a 94., vagy a 98. gyalogezrednél, Znaimban pedig a 99. gya
logezrednél szállásolták el az internált török katonákat. 

Az internálási állomásokon a tisztek rendfokozattól függően kaptak szálláspénzt és 
bútorbért, mely hadnagytól őrnagyig 48 és 104 korona között változott.73 

A magyar pénzügyminiszter 1913. április 4-én engedélyezte, hogy a boszniai Limito 
szivarkadohányt a Magyarország területére menekült török katonaság számára a közös 
hadseregbeli csapatokra nézve előírt feltételek mellett a budapesti Magyar Királyi Köz
ponti Dohányáruraktárból kiszolgáltassák. A havi kiszabat ebből a szivarkából fejenként 
60 gramm, és 8 darab volt.74 

Egy 1913. május 22-i keltezésű hadügyminiszteri összesítés a Monarchia területén 
tartózkodó törököket különböző kategóriákba sorolta. Az elsőbe a Metalkánál átlépettek 
tartoztak; a másodikba a montenegrói és szerb hadifogságból megszököttek, őket Ka
posváron és Znaimban helyezték el. A harmadik kategóriát a Josefstadtban internált 9 fő 
dezertőr alkotta. A szárazföldi háborúra vonatkozó hágai konvenció értelmében az első 
ponthoz tartozók Törökországnak voltak átadandók; a második pont alattiak szintén, 
azonban ha kérték, valamelyik balkáni országnak; a harmadik kategóriát képezők pedig a 
szerbeknek. Az utóbbiak ügyében a szerb követség reklamált. A szarajevói tüzérszertár
ban lévő, az átlépéskor elkobzott fegyvereket szárazföldi úton Constantába, majd onnan 
tengeren Konstantinápolyba tervezték szállítani.75 

A török katonák közül a dunai birodalomban való tartózkodásuk ideje alatt összesen 
23 fő hunyt el: Reichenbergben 2 fő a 60. gyalogezredből; Josefstadtban 3 fő a 60. 
gyalogezredből, és 1 fő a 18. gyalogezredből; Znaimban 5 fő a 60. ezredből; Miskolcon 
2 fő a 60. ezredből; Lőcsén 1 fő a 60. ezredből és 1 fő a 13. határszázadból, valamint 1 
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fő erődtüzér; Kaposváron 2 fő a 60. ezredből. A kaposváriak közül 4 fő a 60. ezredből, 
valamint a miskolciak közül 1 fő ugyanazon ezred kötelékéből Budapesten hunyt el.76 

Az 1913 május végén tartott összeírás szerint az egyes állomásokon az internáltak 
száma a következő volt: Znaimban a metalkaiak közül 12 tiszt (1 őrnagy, 1 alőrnagy, 1 
altörzsorvos, 5 százados, 1 főorvos, 2 hadnagy, 1 imám), 203 fő legénység, ezen kívül 
még 31 fő legénységi állományú szökött hadifogoly; Reichenbergben 9 tiszt (2 százados 
gyógyszerész, 2 főhadnagy, 5 hadnagy), 198 fő legénység; Josefstadtban: a metelkaiak 
közül 5 tiszt (1 százados, 3 főhadnagy, 1 hadnagy) és 366 fő legénység; Kaposváron 7 
tiszt (1 százados, 3 főhadnagy, 1 hadnagy, 1 imám, 1 karmester) és 200 katona, ezenkí
vül 54 fő legénységi állományú szökött hadifogoly; Ungváron 10 tiszt (4 hadnagy, 4 fő
hadnagy, 2 százados ) és 200 főnyi legénység; Miskolcon 4 tiszt (1 százados, 1 főhad
nagy, 2 hadnagy) és 155 fő közkatona; Lőcsén 9 tiszt (1 főhadnagy, 8 hadnagy) és 195 
fő legénység tartózkodott.77 

A török katonák hazaszállítása 

Az első Balkán-háborút az 1913. május 30-án Londonban megkötött béke zárta le. 
Ezzel a dunai birodalom számára lehetővé vált az internálás megszüntetése. A bécsi 
hadügyminisztérium képviselői június első napjaiban szóban tárgyaltak a külügyminisz
térium és a török követség illetékeseivel a török foglyok hazaszállításáról. Akkor úgy 
tervezték, hogy azon hónap 18-án már sor kerülhet az indulásra.78 

A hadügyminiszter június 25-én részletes útmutatást adott ki a Monarchia területén 
internált császári török hadseregbe tartozók hazaszállításáról: az utaztatás Fiúméból 
(Rijeka) Konstantinápolyba a minisztérium által kijelölt gőzhajón történik. Az egyes in-
ternálási helyekről Fiúméig minden egyes transzport mellé kíséretül egy tábori öltözetű 
és felfegyverzett, l - l tisztből, 3-5 altisztből és 10-20 katonából álló különítmény ren
delendő ki az állomások állományából, az ott lévő törökök számától függően. A hajóút 
ideje alatt az internált török tisztek rangidőse, Izmail Hakki bin Hasszán őrnagy a pa
rancsnok. A Fiumébe beérkező szállítmányokat az ottani katonai állomásparancsnokság 
veszi át, és azonnal behajózza. Minden Metalkánál átlépett katonát, valamint a Znaimban 
és Kaposváron őrzött megszökött hadifoglyokat haza kell szállítani. Néhány török kato
na kérelmének, hogy közvetlenül hazájukba vigyék, illetve engedjék el őket, nem adtak 
helyt Bécsben. Ugyanez volt érvényes azokra is, akik a bosznia-hercegovinai letelepe
dést akarták elnyerni. Akik Boszniában lévő családjukhoz történő szállításukat kérel
mezték (Josefstadt, Lőcse), szintén csatlakoznak a Törökországba szállítandókhoz. A 
gyógyintézetekben maradó, nem szállítható katonákról összesítés terjesztendő fel a mi
nisztériumba. Az elhunytak hagyatékát a Fiumébe érkezés után az egyes kísérő osztagok 
parancsnokai elismervény ellenében Izmail Hakki őrnagynak adják át. A Josefstadtban 
található 9 dezertőrről és az ugyanott 355-359. sorszám alatt nyilvántartott polgári sze
mélyekről, akiket nem visznek hazájukba, külön szabályozást adnak ki. A török tisztek 
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Július végéig kapják havidíjukat, a legénység élelmezését, bérezését a Hakki őrnagynak 
való átadásukig számítják. A szállítás alatt az ellátás természetben történik és menetpót-
díj jár. A hadianyagot a császári török kormány rendelkezésére bocsátják. Értésére kell 
adni minden török tisztnek, hogy a tulajdonukat képező lovaikért pénzbeli kártérítést kö
vetelő beadványaikat a saját kormányuknak nyújtsák be.79 

Az utolsó összesítés az internáltakról és a számba jöhető kísérőkről június 9-i kelte
zéssel maradt fenn. Eszerint Reichenbergben 9 tiszt, 197 fő (kísérőként 1 tiszt, 3 altiszt, 
12 közkatona); Josefstadtban 5 tiszt, 354 fő (kísérőként 1 tiszt, 5 altiszt és 20 fő legény
ség); Znaimban 12 tiszt, 235 fő (kíséretként 1 tiszt, 3 altiszt, 14 katona); Lőcsén 9 tiszt, 
197 fő (1 tiszt, 3 altiszt és 12 közlegény kísérő); Miskolcon 4 tiszt, 155 fő (kísérőként 1 
tiszt, 3 altiszt, 10 fő legénység); Ungváron 10 tiszt, 200 fő (1 tiszt, 3 altiszt, 12 katona, 
mint kísérő); Kaposváron 9 tiszt, 251 fő (kísérőként 1 tiszt, 4 altiszt és 16 katona) tar
tózkodott. Összesen 58 török tiszt és 1 589 katona, valamint a kíséretként beosztott 7 
tiszt, 24 altiszt és 96 katona alkotta az egyes állomásokról elszállítandókat. Az internál
tak tengeren való hazaszállítását 3 osztrák-magyar tisztnek, 10 altisztnek és 42 közkato
nának kellett felügyelnie.80 

Egy június 30-án kiadott miniszteri rendelkezés leszögezte: a Josefstadtban tartózko
dó internáltak között van 9 szerb nemzetiségű török katona, akik a Balkán-háború kez
detén csapattestüktől Görögországba szöktek, feltartóztatásuk után Zágrábból a 
metalkaiakkal együtt Josefstadtba vitték őket. E 9 főt július 5-én Zimonyban (Zemun) át 
kell adni a szerbeknek, akik majd hazajuttatják őket.81 

A Lőcsén internáltak közül 1913 februárjában kilencen kérvényt nyújtottak be, hogy 
a balkáni eseményeket lezáró béke megkötése után Szarajevóban telepedhessenek le.82 

Ennek ismeretében nem csodálkozhatunk, ha a hazaszállítás előtt majdnem minden ál
lomáson előfordult szökés. Miskolcon két macedón származású katona szökött meg tár
saitól, akik le is maradtak a transzportról, őket néhány nappal később Belgrádban a szer
beknek adták át.83 

Július 3-án Kaposváron négy macedón származású török katona szökött meg, akiket 
lakossági bejelentés alapján rövid hajtóvadászat után fogtak el a katonai hatóságok. A tö
rök és szerb konzullal folytatott tárgyalás után július 12-én vonaton Zimonyba vitték a 
szökevényeket és ott átadták egy szerb összekötő határtisztnek.84 

A törökök utaztatása az Adriáig az előre meghatározott menetrend szerint zajlott le. 
Lőcséről július 3-án délután 5-kor indult a különvonat Kassa-Miskolc-Budapest-Fiume 
útvonalon.85 Ungvárról július 4-én 11 óra 7 perckor indult az ottani különvonat, szintén a 

yKAWMKSM 1913.69-5/11-2. 
0 KAW KM 1913. 5 A./E.B. 27-18. 

HHStA Ministerium des Äussern, Administrative Registratur F 36 38. doboz Nr. 46129. 
2 Uo. Nr. 10315. 

Gelencsér: i. m. HLTgy. 2836. sz. tanulmány,5. o. 
4 Uo. 2743. sz. tanulmány, 14., 17. o. 

Uo. 2836/b. sz. tanulmány, 1. o. 

— 909 — 



Miskolc-Budapest-Fiume útvonalon.86 A miskolci tiszai pályaudvarról 4-én 12 óra 50 
perckor indult a törököket szállító vonat.87 

Július 4-én Kaposváron a 44. gyalogezred tisztikara búcsúebédet adott az eltávozó tö
rökök tiszteletére, kiosztották nekik azokat az összegeket is, amelyek a gyűjtésből foly
tak be. Oskar Wermescher főhadnagy kísérte őket 20 katonával Fiúméig.88 

A korabeli laptudósítás szerint Bécsbe július 3-án este 9 órakor érkezett a több mint 800 
török katonát Reichenbergből és Znaimból, illetve Josefstadtból szállító szerelvény.89 

A fiumei helyőrség teljes díszben és zenével fogadta a beérkezőket. Az Adria Hajó
zási Társaságtól bérelt BÁRÓ FEJÉRVÁRY gőzös, fedélzetén 57 tiszttel és 1 581 kato
nával július 5-én 11 órakor indult el Konstantinápoly felé. A hajónak a török fővárosig 
nem volt szabad kikötnie. Az utazás ideje alatt 4 altiszt és 20 közlegény 6 órás váltásban 
vigyázta a szállítottak nyugalmát és a fegyelmet.90 

A Monarchia területére menekült török katonák internálásának összes költsége min
tegy 800 000 korona volt, ami a közös hadügyminisztérium számláját terhelte.91 A török 
lovak eltartása 51 688 koronát emésztett fel. A dunai birodalom mindkét összegre beje
lentette igényét a Portánál.92 

Összegzés 

A török birodalom katonáinak önként vállalt fogsága több mint 8 hónapig tartott. A 
dunai birodalom szigorúan tartotta magát a nemzetközi egyezmények rendelkezéseihez, 
annak szellemében, korrektül járt el a területére tévedt idegen katonasággal szemben. 
Bizonyos fajta rokonszenv is kialakult az őrzők és őrzöttek között, a kényszerű együtt
élés során a határokon belül minden mozgásszabadságot megadtak a török katonáknak. 
Az internálás egyben főpróbája is volt a központi és a helyi katonai hatóságok gyors és 
hatékony együttműködésének, hiszen napok alatt kellett dönteni és megszervezni min
dent. Ez a jelentéktelennek tűnő kis epizód eltörpült ugyan a Balkánon zajló fontos ese
mények és a Monarchia ezzel összefüggésben tett katonai lépései mellett, de az abban 
közreműködőket (pl. a hét helyőrség parancsnokát) nap mint nap újabb feladatok elé ál
lította; ezenkívül a hagyományos török - osztrák-magyar jó viszony elmélyüléséhez is 
vezetett. A Monarchia végeredményben nem járt rosszul a menekültek befogadásával. 
Az első világháború előestéjén a németek mellett jelentős befolyásra tett szert az Osz
mán Birodalom katonapolitikájának alakításában, hadiipara jelentős török megrendelé
seket kapott. Mindezek egyenes következménye volt Törökország központi hatalmakhoz 
történt csatlakozása 1914 őszén. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ 

ZRÍNYI-IRATOK A GRAZI LANDESARCHIVBAN 

A grazi Steiermärkisches Landesarchiv anyagáról Dr. Fritz Posch igazgató 1959-ben 
sommás Gesamtinventart tett közzé1, amelyben tájékoztatott a mintegy 950 iratgyűjtőben 
őrzött, az évszázadok során rendezetlenné vált Mz7zYarz'ű-gyűjteményről. E gyűjtemény 
felbecsülhetetlen értékű, mert a XVI. század óta összegyűlt hatalmas irategyüttesben 
(szemben például a bécsi Kriegsarchiv anyagával) sohasem selejteztek. Ráadásul az 
összetartozó, együtt keletkezett iratok együtt maradtak fenn, mivel a belső-ausztriai 
Titkos Tanács és Haditanács egykorú ügykezelésében vékony zsineggel összefűzték 
azokat. A Landesarchiv megszervezésekor a Militaria sorozatát kizárólag az eredetileg is 
fennállt évrend szerint rakták Össze. Az iratokat később sem rendezték mesterséges 
tematika szerinti rendszerbe, ezért azokon semmiféle levéltári jelzet (fasciculus, ladula 
vagy numerus jelzés) nem található. Az iratgyűjteménynek így mutatókönyve sincs, s ma 
is csak az évrend szerinti rendszerben, darabonként kutatható. (Megindult ugyan a 
számítógépes feldolgozás, de az még csak az 1540-es éveknél tart.) 

A grazi Landesarchivban ismereteim szerint korábban csak egy magyar kutató, 
Takáts Sándor dolgozott. Itteni búvárlatainak nyomát két tanulmánya őrzi.2 Őt követve 
jutottam el a Nyugat- és Dél-Dunántúl jelentős főúri családjainak, köztük is mindenek
előtt a Zrínyieknek a nyomait keresve 1994-ben s azóta még több ízben Grazba, ahol 
alkalmam volt hosszabb ideig kutatni a Militaria-anyagban. Az ott végzett munka örömét 
és gondját már kutatónaplóm közzétételekor jeleztem.3 A 950 doboznyi irat magyar 
szempontból is bőségszaru. Az alábbiakban ebből a jelenleg még felmérhetetlen gazdag
ságú anyagból emeltem ki a költő és hadvezér Zrínyi Miklós 4 ismeretlen levelét,4 

amelyben katonai kérdésekkel, mindenekelőtt a Muraköz és Stájerország védelmével, 
Csáktornya megerősítésével foglalkozik, valamint a grazi Titkos Tanács (Geheimrat) és 
Haditanács (Kriegsrat) azokkal kapcsolatos iratait (javaslatok, átiratok, válaszfogalmaz
ványok stb.). Ilyen Zrínyi-irategyüttes ezidáig nem volt ismeretes, lévén hogy a Zrínyi-
levéltár nyomtalanul eltűnt. 

1 Gesamtinventar des Steiermärkischen Landesarchives unter Mitarbeit der Beamtenschaft von... Dr. Fritz 
Posch. Graz, 1959. 

2 Takáts Sándor: Steierország magyar huszárai. In: uő.: Emlékezzünk eleinkről. Budapest., 1929.; és 
Takáts Sándor: A régi diákéletből. In uő.: A régi Magyarország jókedve. Budapest., 1921. 

3 Kovács József László: Beszámoló a grazi Landesarchivban végzett kutatásaimról. Irodalomismeret, 1994. 
3. sz., 56-60. o. 

4 Időközben ezek magyar fordítása - megjelenésre váró kéziratom alapján - megjelent: Zrínyi Miklós vá
logatott levelei. Válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Bene Sándor, Hausner Gábor. Budapest, 
1997. 13-14., 18., 95-97., 116. o. 
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Azt Széchy Károly Zrínyi-monográfiájából és R. Várkonyi Ágnes kutatásaiból eddig 
is tudtuk, hogy Zrínyi folyamatosan kapcsolatban állt a grazi haditanáccsal és a stájer 
rendekkel, s a Muraköz védelmében, amely Stájerország elővédje volt, számíthatott azok 
anyagi támogatására is. Az újonnan előkerült forrásokból értékes információkat kapunk 
e kapcsolat működésének részleteiről, egészen korai időponttól, 1641-től kezdődően. Az 
első iratban a Zrínyi nevében megszólaló szervitorok - Horvát Ferenc és Sylvester János 
- muskétához szükséges kanócot és más tartozékokat kérnek a grazi Titkos Tanácstól. 
Az 1641. február 22-i levélből kiderül, hogy Zrínyi már korábban (feltehetően légrádi és 
muraközi kapitánnyá történt előző évi kinevezését követően) hadiszerekért fordult a 
stájer rendekhez, és ígéretet is kapott meg nem nevezett menyiségű puskapor, ólom, 
ágyú, valamint puska kiszolgáltatására. A stájer rendek 1641. március 9-én kelt felirata 
III. Ferdinándhoz (4. sz.) arról is tájékoztat, hogy „két különböző alkalommal 5 mázsa 
puskaport, ugyanannyi ólmot, 50 muskétát, 24 szakállas puskát és egy hírlövő mozsár
ágyút szomszédi segítségből" már átadtak Zrínyinek a sziget védelmére. Maga Zrínyi is 
írt ez ügyben egy folyamodványt III. Ferdinánd királyhoz (2. sz.), amelyben a 
védőbástyaként (antemuraleként) szolgáló Muraköz és Széchy-sziget fontosságát hang
súlyozva pénzbeli segítséget, új hadiszereket és fegyverei javítására grazi mestereket 
kért, abból a célból, hogy Csáktornyát, az egész sziget központját megerősítse („arx 
Chyaktornya totius insulae caput ex parte fortificari deberet"). Az ehhez fűzött iratokból 
az ügyintézés menete is nyomon követhető: Zrínyi leveléből Antonio Zungo, aki évti
zedeken át szolgálta a Titkos Tanácsot, kivonatot készített, majd a grazi Titkos Tanács és 
a Haditanács megtárgyalta a kérést. Az ebben az esetben pártfogó javaslatot ugyancsak 
Zungo írásba foglalta és felküldte azt az uralkodónak (3. sz.). A Haditanács elkerül
hetetlennek tartotta Zrínyi megsegítését, mert, ahogyan a feliratban fogalmaznak, a 
tartományt az udvar kerítéséig becsapó hódoltatások nyugtalanítják („Biß an dem 
Hoffzaun gleichsamb des Landdts erzwungene Huldigungen..."), és nem jut már idő 
Friedau és Luttenberg megerősítésére („khein Zeit mehr gegeben wurde, weder Friedau 
noch Luettenberg zu befestigen"). Lényegében tehát elfogadták Zrínyi indokait. Az 
ügyet a stájer rendek is megtárgyalták és javaslatukat írásban ők is megküldték az 
uralkodónak (4. sz.), valamint a grazi Titkos Tanácsnak, ahol így az összes irat együtt 
maradt fenn. A stájer rendek azonban kevésbé bizonyultak fogékonynak a racionális, 
katonai érvekre, és az üres kasszára, valamint arra hivatkozva, hogy „Zrínyi gróf úr az 
építkezéseire bőségesen tud költeni, ezt alattvalói és az általa meghódított területeken 
lakók teljesíthetik," nemet mondtak a pénzsegélyre, és meglehetősen nyersen utasították 
el támogatását. Valószínűleg innen eredeztethető a stájer rendek és Zrínyi között 
időnként később is fellángoló ellentét.5 

Az 5. számú irat Zrínyi és Luttenberg városának kapcsolatát, a török veszély miatti 
egymásra utaltságukat mutatja. Az 1642 augusztus végén írt magyar nyelvű nyugtában a 
Stájerországon keresztül északra vonuló Zrínyi 150 forint ellenében fölmenti a város 
lakóit az igen komoly terhet jelentő kvártélyozástól, azaz toborzott horvát katonaságának 
elszállásolása alól. E település nevével még egyszer találkozunk a már kiadott Zrínyi-

5 Ez az ellentét 1662-ben már vádaskodásig fajult, a stájer rendek akkor az országgyűlésen panaszt tettek 
Zrínyire. L.: Vitnyédy István levelei 1652-1664. Közli Fabó András. Magyar Történelmi Tár, 1871. XV/I. 226. 
o. („Az hálaadatlan styriai disznók szépen jutalmazzák urunk fáradságait és költségeit" - írta az ügyről 1662. 
szeptember 15-én Vitnyédy István Zichy Istvánnak.) 
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levelek között; ide hívta meg Batthyány Ádámot mint „készséges szolgája és atyafia" 
1646. január 29-én mennyegzői ünnepségére.6 

Ugyancsak a török elleni muraközi védelmi vonal megerősítésével kapcsolatos az 
1645 februárjából fennmaradt két irat: a Titkos Tanács elnökének rendeletéből III. Ferdi
nándhoz intézett felterjesztés (6. sz.), amelyben a Tanács Zrínyi megsegítését kéri az 
uralkodótól, és a stájer rendek levele Zrínyi Miklóshoz (7. sz.) az általa kért 500 lovas és 
a pénzbeni segítség ügyében. Az egész gyűjtemény legérdekesebb darabjának Zrínyi 
1657 márciusában kelt levelét tekinthetjük (8. sz.), amely a katonai ismeretek tárháza. 
Ebben a keltezetlen, csak a mellette található iratok alapján datálható levélben Zrínyi, 
kémeire hivatkozva, jelenti a török Velence elleni szárazföldi támadási szándékát és 
Csáktornya elleni készülődését. Ismét a vár védőbástya szerepét hangsúlyozva kéri a stá
jer rendek segítségét az erődítési munkálatokhoz. Kéri elsősorban a holland hadmérnök 
iderendelését (alighanem a Zrínyi-levelezésből ismert Wassenhovenről van szó), vala
mint a munkák elvégzéséhez értő árokásó emberek kiküldését és a vár használhatatlan 
ágyúinak kijavítását. Kér még ezen felül 10 000 forintot, 300 hosszú puskát, 50 muskétát 
és ugyanannyi pikát, tűzoltásra szolgáló vízfecskendőt. 

Végül az utolsó dokumentum, Zrínyi 1661. június 28-án Martianezben írt olasz nyelvű 
levele a Murán túl épített új váráról („mio nouo posto"), azaz Zrínyi-Újvárról szóló 
hírekről tudósít. A levél olyan fontosnak látszott, hogy szövegét megszerezve eljuttatták a 
grazi Kriegsratnak, bár az sem kizárt, hogy maga a szóba jöhető címzett, Walter Leslie 
varasdi generális küldte Grazba a levélmásolatot.7 E hírek kapcsolatban állhattak azzal a 
Relatio-val, melyet Wolf Sigmund Kloß és Johann Christian Gäller küldött meg Grazba, s 
melynek kézirata a Militariában megtalálható. A Konstantinápolyban keltezett újságban 
(„Zu Constantinopl datierten Relation") a nagyvezír azzal fenyegetőzik, hogy tizenötezer 
fős sereggel indul az új erősség szétverésére. E török támadó szándéknak a Dunántúlon is 
nagy híre volt. Georg Fenth kőszegi jegyző írja 1661. október 17-én Mankóbüki Horváth 
Ferencnek: „A törők Chaszár az eghesz Raczsagnak dobot, zászlót adót, hogy föl ta-
madgion mellette es hogy a Törőkkel együt Kanisahoz győlekeznek oly intentioval, hogy 
az Magyar Végh Varakban megh üsőn, es ighen féltik Zreny Uyvart, mivel a Törők 
resolutioja rá e volna, ha szinten Erdélyt kőlletik egy ideigh felben hadni, de ugy 
altallyaban, Ö Főlséghe akaratyais az, hogy az úr el rontsa".8 Egyik irat a másikkal, Zrínyi 
levele az augusztus 13-i haditanácsi jelentéssel összefügg. 

Ennyit kívántam előrebocsátani e néhány Zrínyi-levél és irategyüttes kiadásához, 
amelyet akkor is érdemes közzé tenni, ha ma még a levelekben szereplő személyek bő
vebb életrajzi adatai csak részben ismeretesek. Számos összefüggés ugyanis egy későbbi, 
teljes Zrínyi-okmánytár, illetve a Zrínyi-levelezés kritikai kiadási munkálatainak megin
dulása esetén lesz csak tisztázható. Reményeim szerint a Zrínyi-iratok száma még gyara
podni fog. Kései kárpótlás ez a Zrínyi Péter halála után eltékozolt családi levéltárért! 

6 Zrínyi Miklós Összes Müvei. II. k. Levelek. (Kiad.: Klaniczay Tibor-Csapodi Csaba) Budapest., 1958. 
47. sz. 

7 Walter Leslie varasdi főkapitány már 1661 július 4-én levélben jelentette áz udvarnak, hogy Zrínyi vár
építésbe kezdett Kanizsával szemben: Steyerisches Landesarchiv, Militaria 1661. 

8 Kőszegi Városi Levéltár, Miscellanea, 1661. 
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A levelek közlésében a Csapodi Csaba által a Zrínyi kritikai kiadás számára kidolgo
zott elveket követtem.9 A dokumentumokat az eredeti helyesírás megőrzésével írtam át, a 
rövidítéseket azonban mindenütt, jelölés nélkül feloldottam. Az eredeti szövegben 
áthúzott részeket < >-lel, az olvashatatlan, vagy hiányos részeket [ ]-lel jelöltem. A latin 
levelek fordítását Bessenyei Józsefnek, az olasz levél átültetését Király Erzsébetnek 
köszönhetem, a német levélfogalmazványok fordítását magam végeztem. A helynevek 
azonosításában György-Jakab Endre és Kovács Sándor Iván nyújtott segítséget. Értékes 
szakmai tanácsaikat ezúton is köszönöm. 

1. 

Horvát Ferenc és Sylvester János a grazi Titkos Tanács tagjaihoz, 
1641. február 22. 

Illustrissime et Excellentissime Domine Domine nobis gratiosissime. Salutem et humillium 
seruitiorum nostrorum commendationem paratissimam. 

Suffragium per IUustrissimas et Excellentissimas Dominationes Vestras in subministrandis pul-
ueribus tormentariis, plumbo et pixidibus eo quo tenemur obsequio et maxima gratiarum actione 
percepimus; sed quia pixides istae musketae absque suis requisitis funiculis, videlicet pantaleoni-
bus, lagunculis puluerariis aliisque rebus necessariis inutiles sunt, dominus magister tormentario-
rum vere se excusat et dicit quod absque ordinatione quicquam tali audet dare, si quidem decretum 
non nisi solas pixides specificas absque rebus in se contindat. Ideo necessum fuit nobis iterum ad 
Illustrissimam et Excellentissimam Dominationem vestram recurrere humiliter supplicando, 
dignabitur de nouo ordinäre et domino Czaibort et intimare ut pixidibus muschetis addat etiam res 
res necessarias supremas specificatas. 

In reliquo servitia nostra humillima commendantes Eundem Illustrissima et Excellentissima 
Dominationes Vestras diutissime et féliciter valere exoptamus. 

niustrissimae ac Excellentissimae Dominations vestrae humillimi Seruitores 
Franciscus Horuat et 

Joannes Sylvester 
Seruitores Illustrissimi Domini Comitis Nicolai a Zrinio 

Kívül: Gehorsame Erwiderung an die Herren gehaimben Räthe des des Herrn Gräften Nicolaus 
von Serin verwilligte Munition Am 22. febr. 1641 

Ad Illustrissimam ac Excellentissimam Dominationem Vestram Supplex Libellus Francisci 
Horuat Joannis Sylvester Seruitorum Illustrissimi Domino Comitis Nicolai a Zrinio 

A levél magyar fordítása: 

Nagyságos és Kegyelmes Úr, igen kedves Urunk! Üdvözletünket küldjük, és készséges 
szolgálatainkat ajánljuk. 

Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok ígéretét a puskapor, ágyú, ólom és puska kiszol
gáltatásáról azzal az engedelmességei, amivel tartozunk és hálánk legnagyobb kinyilvá
nításával fogadtuk, de mivel azok a muskéták tartozékaik, tudniilik: kanóc, puskaportartó 
és más szükséges dolgok nélkül haszontalanok, az ágyúmester úr valóban menti magát, és 
azt mondja, hogy parancs nélkül nem merészel ezekből adni, mert a parancs csupán ma
gukra a puskákra vonatkozik, tartozékok nélkül. Tehát szükséges volt újra Nagyságos és-
Kegyelmes Uraságtokhoz folyamodni, alázatosan kérve, méltóztassék újból rendelkezni és 

9 Csapodi Csaba: Kiadatlan Zrínyi-levelek. Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 639-657., 740-756. o. 
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Czaibort úrnak is megparancsolni, hogy a muskétákhoz a fentebb részletezett szükséges 
dolgokat is adja oda. 

A továbbiakban legalázatosabb szolgálatunkat ajánlván ugyanazon igen Jeles és 
Nagyméltóságú Uraságtoknak sokáig és szerencsés jó egészséget kívánunk. 

Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok legalázatosabb szolgái 
Horvát Ferenc és 

Sylvester János 
nagyságos Zrínyi Miklós gróf úr szolgái 

2. 

Zrínyi Miklós III. Ferdinándhoz, 1641. március 6. előtt 

Sacratissima Caesarea Imperatoria atque regia Maiestas Domine Domine mihi clementissime. 
Humilium Seruitiorum meorum in gratiam Sacratissimae Maiestaüs Vestrae subiectum 
commendationem. 

Suffragium per Illustrissimos et Excellentissimos dominos bellicos consiliarios in submi-
nistrandis pixidibus, pulveribus tormentariis et plumbo, medio servitorum meorum10 largitum 
(quae ad tria saltem fortalia munienda vix sufficient) eo quo teneor humilitatis studio et maxima 
gratiarum actione percepi, et quia racione pecuniarii, quo videlicet milites plures hoc est equites 
100 conscribi et arx Chyakthornya totius insulae caput ex parte fortifícari deberet, nullum ante-
fatos servitores meos tam diu ibi morantes respondum obtinuisse intellexi ideo ad Sacratissimam 
Maiestatem Vestram iterum recurrere coactus sum humiliter supplicando, dignabitur Maiestas 
Vestra Sacratissima clementissime ordinare, (licet secundum limitationem et constitutionem 
regnorum ante perditionem Canisae factam quicquam teneatur provincia) attamen compassione 
vicinitatis ducta propter imminentem ruinam ut tum de pecuniario suffragio in moderna 
necessitate, vei saltem solvendo fundatorem Pamairter ibidem Graecii conductum et reliquos ope-
rarios, qui circiter 4 millia florenum hungaricalium constabunt, provideat, cum etiam delinea-
tionem insulae et circumstantiarum quam in papyro lineatam pro maiore informatione transmisi" 
curiose perspiciat et consideret quod totus tractus Canisaicus usque ad Rachispurg12 est jam in 
contributione Turcarum et ideo Vngari et Austriacj inde minimum habent emolumentum, nec sibi 
curam sumunt in distantia 9 Miliarum istam Insulam defendere et juvare, sed totum onus 
defensionis nobis relinquunt, quod si verő (quod Deus diutissime auertat) tam potenti hosti 
sufficienter resistere non valuerimus et dicta Insula ab hostibus occupabitur, tunc necessario 
Styriaca Provincia pro sua propria defensione seu arcem Lotumbergensem13 et Fridaviensem14 

sufficienter munire, vei aliud Praesidium noviter extruere, et ibi magnis sumptibus militem alere et 
tractum lotumbergensicum una cum aliis partibus Styriacis similiter etiam fluvios Drauae et Murae 
custodire et a fúria Turcarum defendere debeunt, Jam autem nunc praestando aliquod exiguum 
auxilium in pecunia et munitionibus ad Fortalitia plurimum necessariis bombardis toppelhokn15 et 
uno Mezer vocatis16 illos innumerabiles sumptus una cum periculo futuro evitare potest. Rogo 
igitur supplex Sacratissimam Maiestatem vestram Caesaream, ut consideratis et bene perspectis his 
omnibus Inclyta Provincia faciat id, non quod de antiquo usu et ordinatione fieri deberet; sed quod 
efflagitat urgens et appropinquans necessitas et sic praeveniat redundationi periculosissimae 
quoquo modo poterit quatenus extincto igni proximi parietis, in propriis laribus permansionem 

10 Ti. Horvát Ferenc és Sylvester János, lásd az 1. sz. iratot. 
11 L. a mellékelten közölt vázlatot, 917. o. 
12 Radkersburg, vagy másként Regede, város Stájerországban. 
13 Luttenberg, ma Ljutomer, Szlovénia. 
14 Friedau, magyar neve Ormosd, helység Alsólendvától délnyugatra, ma Ormoz, Szlovénia. 
15 Németül Doppelhacken: szakállas puska. 
16 Mozsárnak mondott ágyú: azaz mozsárágyú. 
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publicam et quiaetam sibi tutissime promittere audeat. Quam gratiam fidelibus servitiis meis donec 
vixero promereri contendam. Deus optimus Maximus Eandem Sacratissimum Maiestatem vestram 
feliciter imperantem et regnantem diutissime conservet. 

Sacratissimae Caesareae, Imperatoriae et Regiae Maiestatis Vestrae 
Humillimus Servus 

Comes Nicolaus propria Zrinio 

Kívül: Ad Sacratissimam Caesaream Imperatoriam atque Regiam Majestatem Dominum 
clementissimum Humillima Supplicatio Ad manus intimi Consilii et Bellici Comitis Nicolai 
propria Zrinio 

Von der Römischen Khayserlichen Mayestät Unsers Allergenedigsten Herren Unnd Lanndß 
Fürstens alhie hinderlassenen Herren Gehaimben auch Innen Österreich Herrn Hoff, Khriegs 
Praesidenten Unnd Räthe Wegen, Neben Einer Gesamben Ersamen Lanndtschafft deß 
Herzogthumb Steyr, Zue stellen etc. 

Másolat. Az aláírás autográf. 

A levél magyar fordítása: 

Legszentebb Császári és Királyi Felség, Legkegyelmesebb Uram. Alázatos alattvalói 
szolgálataimat Legszentebb Felséged kegyelmébe ajánlom. 

A Haditanács Nagyságos és Kegyelmes Urai által tett, szolgálattevőimtől vett Ígéretet 
a puskák, lőpor, ágyú és ólom rendelkezésemre bocsátásáról (jóllehet ez három erősség 
felszerelésére is alig elegendő) a köteles alázattal és a legnagyobb hálával fogadtam. S 
mivel a pénzbeli segítség dolgában - tudniillik amelyből el kellene végezni 100 lovaskato
na összeírását és részben Csáktornya várát is, az egész sziget központját meg kellene 
erősíteni - az említett, oly régóta odafel időző embereim semmiféle választ sem kaptak, 
ezért ismét kénytelen vagyok Legszentebb Felségedhez folyamodni, kérve kérvén, méltóz
tassék Legszentebb Felséged kegyesen intézkedni: jóllehet az országgyűlés Kanizsa eleste 
előtt végzett korlátozó rendelkezései érrtelmében a tartomány semmire sem köteles, mégis, 
a fenyegető veszedelem miatt, a szomszédság diktálta együttérzéstől vezetve, a jelenlegi 
szükségben gondoskodjék mind a pénzbeli segítségről (legalább a Grazba vezényelt 
Pamairter építőmester és a többi munkás körülbelül négyezer forintra rúgó fizetségéről), 
mind pedig tekintse meg a szigetnek és vidékének térképét, amelyet papírra rajzolva az 
alaposabb tájékoztatás kedvéért megküldtem, és vegye fontolóra, hogy Kanizsa egész 
környéke Radkersburgig már a török adófizetője, ezért a magyarok és osztrákok onnan 
igen kevés bevételhez jutnak, s nem veszik magukra az onnan kilenc mérföldre eső sziget 
védelmének és megerősítésének gondját, hanem a védelem teljes terhét ránk hárítják. 
Pedig ha az annyira hatalmas ellenségnek megfelelően ellenállni nem volnánk képesek 
(amitől Isten sokáig óvjon), és a mondott sziget az ellenség kezére jut, akkor a stájer tarto
mány, saját védelme érdekében, szükségképpen kénytelen lesz vagy Luttenberg és Friedau 
várát megfelelően megerősíteni, vagy újonnan más erősséget építeni, ott nagy költséggel 
katonaságot tartani, s neki kell majd a luttenbergi vidéket Stájerország más részeivel egye
temben, valamint a Dráva és a Mura folyókat megóvnia a török dühös pusztításaitól. 
Márpedig, ha most nyújt valamit (csekély pénzt és hadianyagot, úgy mint az erősségek 
részére feltétlenül szükséges szakállas puskákat és mozsárnak mondott bombavetőket), 
akkor a mérhetetlen költséget a jövendő veszedelemmel együtt elkerülheti. Alázatosan 
kérem tehát Legszentebb Császári Felségedet, hogy fontolóra véve és alaposan áttekintve 
az elmondottakat, a nemes tartomány cselekedje meg mindezeket, nem azért, mert régi jó 
szokás és rendtartás miatt meg kell lennie, hanem mert a sürgető és közelgő szükség hajtja 
rá, és ezáltal elébe megy a felettéb veszedelmes áradatnak, amint teheti: ilyenképpen a 
szomszéd tüzét oltva tudja a legjobban biztosítani a maga házában a közönséges és nyugo
dalmas megmaradást. Ezt a kegyet, míg élek, törekedni fogok rá, hogy hü szolgálataimmal 
kiérdemeljem. 
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A jó és nagy Úristen tartsa meg Legszentebb Felségedet boldog és hosszú kormány
zásban és uralkodásban. 

A Legszentebb Császári és Királyi Felség alázatos szolgája 
Zrínyi Miklós gróf 

3. 

Anthonio Zungo a grazi Titkos Tanács és Haditanács megbízásából III. Ferdinándhoz, 
Graz, 1641. március 6. 

Von der Römischen Khayserlichen auch zu Hungarn vnnd Behaimb khöniglicher Mayestat 
Vnnsers Allergnedigsten Herren Vnnd Lanndtsfürsten alhier hinderlassenen Herren Gehaimben 
Vnnd Innen Österreich Herrn Hoff Kriegs Praesidentn Räthe wegen, Namen Einer gesambten 
Ersamben Landschafft diß Herzogthumbs Steyer, anzufüegen, etc. 

Auß der Original beylage,17 seye mit mehrern Zu vernémben, Wasgestalt sich Zwar der Herr 
Graff von Zerin, Wegen der Neulich Vonn Einer wollgedachten Landschaft seiner Abgestanden 
verwilligt Vnnd dargereichten Nacbarlichen munitions hülff, gantze hoch bedanckt; Weill aber der 
so hoch Verlangten Geldthülff halber, Damit Er Ain hundert pferdt werben, Vnnd daß Haubt-
schloß Chiakoturn Vmb etwas befesstigen müge, nichts eruolgt, Vnnd der gstaldt, wo der gantze 
Canisaische Tractus Inneseit der Muehr, biß auf Radtkherspurg in die Türgische Huldigung ist 
gezogen worden sich die Osterreichische Vnndt Vngerische Stände der Entlegenhait wegen diser 
Innßl18 wenig Zu behelffen, auch darumb Zu erhaltung derselben khein Sorg tragen; da nun Ihme 
Grauen ain so mächtigen Feindt aufzuhalten, khein Mitl erscheinen möchte, Luetenberg, Vnnd 
Frieden Zum Eüsseristen Gräniz mit Vnerschwinglichen Vncosten, gemacht vnnd Vnndterhalten: 

Oder aber ein Anderer Haubt posto erbauth müeste werden, welliches an yezo mit ainer 
geringen feldthülff, auf etwas Vonn Dopplhacken,19 Vnd ainem Mörßer,20 Wiewoll auß kheiner 
schuldt, sondern gueth nachbarlichen mainung, khündte Verwüllet werden. Nun ist es weniger nit, 
daß dise der Herren Grauen Vonn Zerin Innßl, durch die Länder ain Zeit hero erzwungene 
Türggische Huldigungen, Vnnd Jenseits gespörtem Muehrstrend, Nun mehr sich deß Vngerischen 
Craiß Obristen21 Vnndt derselben seits Hülff, ganntz wenig Vnndt gar nichts Zu gepressten: so 
halb auch die benachbarte Wündische Gränizen22 da es zum feindtlichen Einfehl khumben solte, 
bey denn geringersten Gräniz kriegsstall der Vestung Vnnd derselben Castell nothwendigen 
Verrichtungen, Vnnd derer Ondderwertigen gefährlichen Paß Versicherungen, mit sich selbstem 
Über gnuegsamb Zu thuen; Dannenhero Ja die gantze Verwacht: Vnnd beschützung sollicher 
Innßl, nur allein denn Grauen obligt, Vnnd nichts gewissers ist, als da der Feindt: (Welliches doch 
der Allmechtige gnedig Abwenden Wolle:) sich derselben bemächtigen solte, durch Verluest 
dieser Ainzigen Vormauer, daß ganntze Zwischen Muehr Vnnd Traa; Offen stehende Viertl, in die 
eüsseriste gefahr gesetzt werden. Anderstwo khein Zeit mehr gegeben wurde, weder Friden noch 
Luettenberg Zu befestigen, oder noch weniger Zwischen diesem beeden in dem daran ligenden 
Weingebürg, ein genuegsamben defension Posto Zu erhöben, Welliches dann Ein Ersame: Landts 
aida in Steyr, Jederzeit ganntz Woll beobachtet, Vnnd so woll da noch Canißa Unnser antemurale 
gewesen, alß auch nach Verlueßt derselben Vestung noch viel mehrers, denen gewesten Herrn 
Grauen Von Zerin, nach Lauff und Beschaffenheit der Zeit Vnnd gfahr Niemahlen hülffloß 

17 Antonio Zungo itt Zrínyinek III. Ferdinándhoz intézett fenti levelét kivonatolja. 
18 A szigeten, értsd: a Muraközön. 
19 Doppelhacken: 1. a 15. sz. jegyzetet. 
20 Mörßer: mozsárágyú. 
21 Craiß Obristen: a kerületi főkapitányságok élén álló kerületi főkapitányok. 
22 Wündische Gränizen: a Vend, vagy Szlavóniai Főkapitányság, amelynek Várasd volt a fővára (Haupt-

festung). 
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gelassen Vnnd ob gleich auß khainer schuldt Jedoch nachtbarlich willfahrigen beygesprunngenn 
gelaistet hatt, Seitmahlen dann an Jetzo, nit allein seiner deß Herrn Grauen andeütung nach, 
sonndern auch Leuth derer nach Vnnd nach einkhumbenen Khundschafften, Vnnd albereith biß an 
dem Hoffzaun gleichsamb des Landdts erzwungenen Huldigungen, die Gefahr würklich einreissen 
Vnnd außbrechen will, Vnnd sich Ein Ersambe Lanndtschafft dero Herrn Praesident Vnnd 
Verordneten Wie oben gemelt worden, mit der munition Hülff ganz lobwürdig angegriffen hat, 
Vnd was man dits Orts praestiert, mir zu deß algemeinen Vatterlandts desto ruehigern Conserui-
rung angesehen ist. Also Ersuechen in Ihro khayserliche Mayestät Unssers allergnedigsten Herrn 
Und Lanndtsfürsten namben, die Herren Gehaimben, auch Herr Hofkriegs Praesidenten Vnnd 
Räths mehr wollermelte Löbliche Lanndts hiemit freündtlich gesinnend, dieweill der Herr Graff 
Vonn zerin, noch Vmb ein mehrers Oberwöhnte Geldt Vnnd munitions Hülff so Inständig bittet, 
Sie wolle, auß denen letzt thails nur khünlich angedeüten bedenkchen, auf sollch thuenliche mitl 
gedacht sein, Vnnd Ihme Herrn Grawen gebettenermaßen der müglichkhait nach, noch Weiter 
Unndter die Armb zu greiften, Ihro nit schwär fallen lassen, auf daß hiedurch in Verspührung diser 
so Nachbarlichen Willfahrigkheit, Er Herr Graff Vnnd die seinigen in mangl seines selbst haben
den Vermügens, Vmb etwas Consolirt: dem herein brechenden Feindt bestanndthaffter begegnen, 
Vnnd mit gleichmäßiger nachtbarlichen affection daß Allgemeine besorgendt Vbl Abzuwenden, 
desto bösser animirt werde, hiemit Verbleiben die Herren Geheimbe, auch Herr Hoff Khriegs 
Praesident Vnndt Räthe, Einer gesamben Ersamen Lanndtschafft, mit Allengenember Freündt-
lichen Vorderist Wollbeygethann 

Grätz den 6: Marty Anno 1641: 
Ex Consilio Sacrae ac Caesareae Maiestatis intimo et bellico 

Anthonio Zungo 
Manupropria 

A levél magyar fordítása: 

A Római Császári, Magyar és Cseh Királyi Felségnek, Legkegyelmesebb Urunk és 
tartományunk hercegének, az itt ténykedő Titkos Tanácsos Uraknak és Belső-Ausztria 
Hadi Tanácsa Elnökének és Tanácsosainak a Stájer Hercegség nevében megküldendő. 

Az eredeti mellékelt levélből többek között megérthető, hogy Zrínyi Miklós gróf a 
tisztelettel említett tartománynak és követeinek az engedélyezett és nyújtott lőszersegít
séget rendkívüli módon megköszöni. A nagyon kérelmezett pénzbeli segítséget azonban, 
amelyből száz lovast toborozna és Csáktornya várát is valamennyire megerősítené, nem 
kapta meg, ezért a grófnak semmi lehetősége nem nyílik az oly hatalmas ellenséget távol 
tartani Luttenberg és Friedau külső határától, mivel az egész kanizsai tartomány a Murán 
innen egészen Ratkersburgig török hódoltsággá vált, és a szigeten, félreeső fekvése miatt, 
az osztrák és a magyar rendek keveset segítenek. 

•Ezért vagy egy másik erősséget kellene építeni, vagy - jóllehet nem kötelességből, 
hanem jószomszédságból és az egész tartomány javára- csekély katonai segítséget nyújta
ni szakállas puskákból és mozsárágyúból. Most nem kevesebbről van szó, mint a Zrínyi 
gróf urak szigetéről, az országokra kényszerűért, egy idő óta tartó török hódításokról és a 
túloldalt lezárt Murapartról, még inkább a magyar kerületi főkapitányok részéről adható 
kevés segítségről, amelyet nem erőltetünk; illetve amennyiben a vend végekre ellenség 
törne be, a határon lévő csekély had erősítéséről, az erődítményen és a kastélyon végzendő 
javításról. Ezzel biztosítanánk a kastélyon túli veszélyes átkelőhelyet, amivel különben is 
sok tennivalónk van. Ettől kezdve az egész őrzése, a szigetre való vigyázás a gróf feladata 
egyedül, és itt semmi sem bizonyosabb, mint az ellenség (akit azonban a Mindenható 
kegyesen fordítson vissza). Ezen egyetlen védőfalunk elvesztése által az egész Mura és 
Dráva közötti nyitva álló terület a legvégső veszélybe kerülne. Másutt már nem lenne 
időnk sem Friedau, sem Luttenberg megerősítésére, még kevésbé a kettő között fekvő 
szőlőshegyek elégséges védelméül szolgáló erősség megépítésére. 

A tiszteletre méltó Stájer Tartomány mindenkor jól megfontolta, hogy amikor még 
Kanizsa volt a védfalunk, még inkább ezen erődítmény elvesztése után, ennek [ti. a 
Muraköznek] egykori urai, a Zrínyi grófok az idő múlása és a szükséglet szerint sohasem 
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hagyták védtelenül, és jóllehet nem kötelességből, mégis jószomszédi kérés szerint 
segítettek. Azon időtől mostanáig, nem csak a grófok értelmezése szerint, hanem az 
egymás után megérkező kémjelentések szerint is, az országra kényszerített hódoltatások 
miatt a veszély továbbra is fennáll, és az udvar kerítéséig tör. És miként a tiszteletre méltó 
tartománynak és általa az Elnök úrnak jelentették, valamint a képviselőknek, mint fent 
jelentettük, a muníció segítségével dicséretes módon támadtak. És amit e területen csele
kedtek, az az egész haza biztosabb fennmaradását teszi lehetővé. 

Tehát azért kerestük meg Császári Felségét a mi legkegyelmesebb urunk és tartományi 
hercegünk, a titkos tanácsosok és a Haditanács elnöke és tanácsosai, továbbá a tiszteletre 
méltó hercegség nevében is, hogy jóindulatát elnyerhessük. Mivel Zrínyi gróf úr a több
ször említett pénzbeli és hadianyag-segítséget állhatatosan kéri, azt kívánja, hogy a most 
jelzett lehetséges meggondolásból tevékeny módon gondoljunk a megsegítésére, és a gróf 
úrnak a kért módon lehetőség szerint a továbbiakban is nyúljunk a hóna alá. Ez ne essék 
nehezünkre, hogy ezáltal érezhesse szomszédi segítő készségünket, a gróf úr és övéi a ja
vaikban mutatkozó károkért valamennyire megvigasztaltassanak, és így ő a betörő ellen
séggel szemben még állhatatosabban küzdjön. És hasonló jószomszédi hajlandósággal az 
általános rosszat gondosan eltávoztassuk, hogy őt ez is jobban lelkesítse. A titkos tanácso
sok, a Haditanács elnöke és tanácsosai, a Tiszteletreméltó Tartomány és mindnyájunk ne
vében a legalázatosabb alattvalói hódolattal 

Grác, 1641. március 6. 
A Szent Császári Felség Titkos és Haditanácsától 

Anthonio Zungo s. k. 

4. 

A stájer rendek III. Ferdinándhoz, Graz, 1641. március 9. 

Allergnedigster Herr etc. Auf Eure Kayserliche Mayestät aller gnedigst beschehene ander-
malliges Zue melten deß herren [...] Nicolai Gräften von Zehn alhero abgeordneten gesandten von 
Munition dardurch [...] besser und fuegliche Widerstend des Türkhen seiner Insel widersetzen ain-
fels [...] zu leisten, hat eine getreuiste Landschaft beherzigt vnd adducierte allergnedigste bewe-
gungen Vnd Ermelten Zerinischen gesandten, Zu Zway underschidlich mallen 5 Zenter Puluer, 
souill pley, 50 Mußscheten, 24 Toppelhokhen,23 Vnd ain metallen warme Mörsser,24 Vngerecht 
nicht Vnwissent daß Er Herr Graf groben geschüz Vnd Stuckh besser alß sonst ainiche Gränize 
Versehen ist nachperlichen erfolgen lassen, dormit Ermelter herr Graff von Serin, Verhoffentlich 
Wol zu friden wiedt sein mügen vnd es [...] hergegen mit allen nachperlich wollen [?] wol Vrsach 
Vnd anlaß nemen kann. 

Daß aber denselben mit der praetendierten gelthilff nicht hin [?] wiert, Vnd Eine Löbliche 
Landschafft sich dits orths gegen Ihme entschuldiget, wierdet bey Eur Kayserliche Mayestät in ganz in 
grundt erschöpfften Cassa [...] auß geworffene bewilligung bis dato nicht hat abgericht können werden. 

[...] mehrgedachter herr Graff von Serin in führung seiner gepey reiche Vncosten aufzuwenden 
hat, sondern denselben seine Vndterthanen wie auch die Ihne gehuldigisten laisten Vnd durch Ihr 
Zuethuen die gepey Volfiehrn, die Werbung belangent einer mehrer Reutterey, Wurde Ihme nun 
anlaß gegeben den continuirlich [...] außlauffen, dan [...] neben andern diese Türgische repres-
salien ein anfang <gar> gewonen, mehr Vnd mehr nachzusehen, Zumallen daß <Er> dith Ermelter 
herr Graff von Zerin kheine Neue Reutterey in die Inßl, sondern nur die de facto sich dorinen 
befindliche, Vnd ohne daß mit Ihme außzufallen, vnd mitzuraitten pflegen [...] in etwas Vnß Ihme 
remuneriert wurden [...] 

A fogalmazvány margóján: Express Zu henden den Herren Geheimben Räthen 

Toppelhokhen: 1. a 15. sz. jegyzetet. 
Feltehetően elírás lerme (lärmen) Mörsser: hírlövő mozsár vagy régiesen lármamozsár helyett. 
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A levél magyar fordítása: 

Legkegyelmesebb Urunk stb. Legkegyelmesebb Császári Felségednek ismételten jelent
jük, hogy Zrínyi Miklós grófúr ide rendelte küldötteit lőszer miatt, hogy ezáltal jobb és al
kalmasabb ellenállást fejthessenek ki, ha a törökök a szigetbe betörnek. Ezt a leghűségesebb 
tartomány megszívlelte, és olyan állapotba helyezte a legkegyelmesebb tanácsokat, hogy Zrí
nyi gróf követének két különböző alkalommal 5 mázsa puskaport, ugyanannyi ólmot, 50 
muskétát, 24 szakállas puskát és egy hírlövő mozsárágyút szomszédi segítségből átadtak. 
Nem lenne igazságos arról nem tudni, hogy ő, a grófúr nehéz lövegekkel és ágyúkkal jobban 
el van látva, mint különben egynémely végház, ezzel az említett Zrínyi gróf úr bizonyára elé
gedett lesz és lehet, és így minden szomszédi jóakaratra okot és alkalmat nyer. 

Amiért azonban a kérelmezett pénzsegélyt nem adtuk, azért a tartomány ehelyütt is el
nézést kér Császári Felségednél, [annak] az alapjában üres kassza [az oka ...], hogy kiadott 
hozzájárulását eddig az időpontig nem tudtuk teljesíteni [...] a többször említett Zrínyi gróf 
úr az építkezéseire bőségesen tud költeni, azt alattvalói és az általa meghódított területeken 
lakók teljesíthetik, és tevékenységük által az építkezést véghez vihetik. Alkalmat adtunk 
neki arra is, hogy nagyobb lovassági toborzást folytasson. Ezt mind jobban teheti, ha a tö
rök hódoltatás újra kezdődik. Ugyanakkor az említett Zrínyi gróf úr nem új lovasságot 
[visz] a szigetbe, csak az ott máris megtalálhatót [bővíti] anélkül, hogy velük kicsapna, és 
anélkül, hogy vele kilovagolnának, hogy ezért nekünk valamennyire viszonozná [...] 

Grác, a Tartományi Gyűlésen, 1641. március 9. 
A titkos tanácsos urak kezébe 

5. 

Zrínyi Miklós mentesítő levele Luttenberg polgárai számára, 
Luttenberg, 1642. augusztus 29. 

Nos Comes Nicolaus perpetuus a Zrinio Agazonum Regalium per Hungáriám Magister Sacrae 
Caesareae Regiae Maiestatis Cubucularius et Presidii Legradiensis Supremus et haereditarius 
Capitaneus.25 Adjuk tudására mindenkinek, az kiknek illik, kiváltképpen kapitányinknak, hadna-
ginknak, Zászlótartóinknak, tizedeseinknek és közönségesen az eges seregnek, mykeppen előnkbe-
jőnének Letenbergi Polgárok, könyörögvén, hogy tovab való qvartelozásrol feli szabaditonánk. 
miis azért az jo szomszédságot tekintvén megh cselekedtük. Hadgyuk azért és parancsollyuk min
den renden való Tisztviselőinknek, úgymint Kapitaninknak, hadnaginknak, Zaslotartóinknak, 
Tizedesinknek és hasonlóképpen az eges főllyül megh neuezet seregnek, hogy senki mi utannunk 
reajok ne szalhasson, se pediglen semminemő Contributiot ne vehessen. Mellynek nagiob 
bizonyságára adtuk nekik ez peczetes levelünket kezünk írásival megh erősítvén. 

Datum in Oppido Letembergh 29 Augusti Anno 1642. 
Comes Nicolaus a Zrinio 

Kívül: Ungerische Quittung Von Herrn Graffen Niclas von Serin etc. Per 150 F abgelegten 
quartir in Vnsern Markht Luetenbergh actum 27 Augusti 1642 Jahr26 

Másolat. Az aláírás autográf. 

25 Mi Zrínyi Miklós gróf a magyar királyság főlovászmestere, ő Szent Császári Felségének kamarása és 
Légrád vára örökös főkapitánya. 

26 Gróf Zrínyi Miklós magyar nyelvű nyugtája a beszállásolás alól való mentesítésről a mi Luttenberg me
zővárosunkban, 1642. augusztus 27-ről. 
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6. 

A Titkos Tanács elnökének rendeletére írt levélfogalmazvány III. Ferdinándhoz, 
Graz, 1645. február 9. 

Allergnedigster Herr etc. Auß original beylag geruehen Eur Kayserliche Mayestät allergnedigst 
Zu Vernémen, Waß Herr Niclas Graff von Serin an die Land Stende dieses Herzogthumbs Steyer 
gelangen lassen. Wan dan Ihme Herrn von Eur Landschafft wegen khein soliche Hilff nicht Ihn 
gelaist werden, Vnd aber die höchste Noth erfordert, daz die Von Ihme Herrn Graffen infinierte 
Huldigung praeminiert werde, Alß heben köne solliches für Kayserlicher Mayestät allernoth-
wendigst <Über> einraichen wollen, allergehorsamst bittent die geruehen diesen Unheill 
fürzukhomben, Und <die> gnuesambe defension auf daz dadurch so woll dieses Land Steyer alß 
die <darauf> angelegene Christenheit erhalten werden müge allerunterthänigst anzustellen. 

Vnß dabey allergehorsamst beuelend. 
Graz den 9. Februáru 1645. 
Praesident Verordnete 
Zu Händen den Herren geheimben Räthen 

A levél magyar fordítása: 

Legkegyesebb Urunk stb. Az eredeti mellékletből kegyeskedjék ő Császári Felsége 
legkegyesebben tudomásul venni, amit Zrínyi Miklós gróf ezen Stájer hercegség tartomá
nyi rendjeihez eljuttatott. Bár Őneki a tartomány részéről ilyen segítség nem teljesíthető, 
ámde a legnagyobb szükség követeli, hogy a gróf úr által elodázott hódolás elmulasztható 
legyen, hogy ezt Császári Felségednek mint legszükségesebbet előterjesszük, legalázato
sabban kérve azt, kegyeskedjék ezt a baljóslatú ügyet megelőzni, és az elegendő védelmet 
ezáltal ezen Stájerország és az egész szomszédos kereszténység kapja meg, ez kérelmez-
tessék legalázatosabban 

Magunkat emellett a legmélyebb hódolattal ajánlva 
Grác, 1645. február 9. 
Az elnök rendeletéből 
A titkos tanácsos urak kezébe 

7. 

A stájer rendek levele Zrínyi Miklóshoz, Graz, 1645. február 11. 

Hoch Und Wolgeborner Herr Graff besonders sehr geliebter Herr und Nachpar, demselben sein 
unser willige Dienst und alles liebs und guetts anuor beraith. 

Dem Herrn Graffen haben wür auf sein an Unß Eingesandte Löbliche Landschaft dirigiertes 
Schreiben, mit deme derselbe ein Hilff von 500 Reuttern Zu Defendierung der Insel alß dieses 
Landes Vormauer begert, Und in widrigen protestiern thuet, daz die Huldigung gezwungener Weiß 
beschehen <werde> müeste, <selbigen> zu mehrseitliche Antwortt sovill nachperlich berichten 
wollen, daz <angedeut deß Herrn Schreiben wür> weillen wür khein dergleichen Hilff nicht leisten 
khönen <Und> daz wür angedeut deß Herrn Graffen Schreiben mit mein allergehorsamsamstes 
Anbringen an Ihr Kayserlicher Mayestät Unsern allergnedigsten Herrn haben gelangen lassen, und 
gebetten daz Ihr Kayserliche Mayetät sollichen andröheten Unhaill fürzuekhomben, und 
<genug...> genuegsambe Defension an gehörigen Orth Zu verschaffen und anzustellen geruehen 
wollen, Unß an darüber erfolgen <erfolgt haben> möchte, ist Zue warten, und mit Zu zweiflen Ihr 
Kayserliche Mayestät weden entweder [auf] Von der Ungerischen Cron auß oder sonst in 
anderweg die Rettung Mitl anzustellen allergnedigst bedacht sein. 

Dabey wür dem Herrn Graffen auch berichten wollen, daz wür die in gegenwrtigen Landtag 
auß gar 2000 Renanos zu mithilffliche Defension [per defensione] der Insel nachperlich darzu
geben verwilligt wierdet also der Herr Graff neben seinen Herrn Brueder dieselben alhie zu 
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verwendten vnd sich diets Orths [mit] vertraulichen zu vergleichen wisse, dem Herrn Graffen 
versicherent daz wür bei jetzigen schönen Zeiten zu leuffen, ein mehrers [dazugeschickt] nit 
darschiessen [khönne, es aber ain andermall nach gelegenheit oder leüff zuersiggen <?> nit 
ermanglen wolle.] khönne, wie wür aber inß khönfftig nach Gelegenheit der leuff dem Herrn 
Graffen nachperlichen an die Handt zugehen geneigt [verbottig] Also versehen wür Uns auch der 
Herr [wede] Graff wierdt mit guetter und nachperlicher Correspondent [correspondi... zu] conti-
nuieren, und verblieben denselben mit [befließen] willigen Dienst, Bezeigung allzeit und vorderst 
wolgewogen. 

Graz im Landtag den 11. Februáru 1645. 
Landschaft 
An Herrn Graff Niclasen von Serin 

A levél magyar fordítása: 

Méltóságos és Nagyságos Gróf Úr, különösen szeretett Urunk és szomszédunk, kész
séges szolgálatatunkat ajánljuk. 

Gróf Úrnak hozzánk küldött, a dicséretes tartományhoz irányított levelére, melyben 
500 lovast kér a sziget védelmére, mint ezen ország védőbástyájára, ellenkező estben pro
testál, hogy a hódolás kényszerítő módon megtörténhet, többoldalú válasszal, jó szom
szédként tudósítani akarjuk, hogy [az Úr írását értelmezve] mivel mi semmi hasonló segít
séget nem tudunk nyújtani, ezért megértve Gróf Úr levelét, és az én legalázatosabb 
javaslatomra O Császári Felségéhez, a mi legkegyelmesebb Urunkhoz juttattuk, és kértük, 
hogy O Császári Felsége eme fenyegető szerencsétlenséget előzze meg, és kegyeskedjék 
[elég] elegendő védelmet az ide tartozó helyre előteremteni és rendelni. Várható, és nem 
kell kételkedni benne, hogy Ő Császári Felsége vagy a Magyar Korona segítségével, vagy 
különben más úton a megmenekedés módjáról legkegyelmesebben gondoskodni fog. 

Emellett a Gróf Urat arról is tájékoztatni szeretnénk, hogy a most folyó tartományi 
gyűlésen megajánlott 2000 aranyat a sziget védelme számára jószomszédként nyújtani el 
fogjuk határozni, tehát a Grófúr Öccse Urával azt ráfordíthatja és egymásban bízva azon a 
helyen megoszthatják. A Gróf Urakat biztosíthatjuk, hogy a mostani szép időben élve, töb
bet nem nyújthatunk [nem fog hiányozni], később azonban lehetőség szerint készek va
gyunk jó szomszédként a Gróf Úrnak segítő kezet nyújtani. 

A Gróf Úrral fennálló jószomszédi viszony fennmaradásában bízva maradunk minden 
időben készséges és odaadó szolgálatára. 

Grác, a Tartományi Gyűlésben, 1645. február 11. 

8. 

Zrínyi Miklós levele a stájer rendekhez, [1657. március] 

Excellentissimi, illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifíci domini, domini amici, et 
vicini mihi semper observandissimi. Salutem et servitiorum meorum deditissimum commen-
dationem. 

Ex quo excellentissimi, illustrissimi, reverendissimi, spectabiles et magnifíci domini, a certis 
exploratioribus meis, in partibus turcicis degentibus, per expressum declaratum habeo, parère 
turcam ingentem apparatum, adversus Rempublicam Venetam,27 eosdemque per ditiones maritimas 
bonorum Bukari ac Vinodol28 fratris mei, domini Petri comitis a' Zrinio iter perrumpere velle; cui 
ego cum milite Suae Maiestatis Sacratissimae, ne possim succursum praebere, mihi quoque in hac 

27 A Velence elleni szárazföldi támadás tervéről Vitnyédy István is többször tudósít leveleiben. L. Vitnyédy 
István levelei. I. m. I. k. 35., 43. o. 

28 Ma Bakar és Novi Vinodolski Horvátországban, a Zrínyi Péter kezén levő tengerparti birtokok fontos ki
kötői. 
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insula Muraköz, ad arcem meam Chiaktornya pro obsidione eiusdem, ingentem exercitum propo-
nere intendunt: et hoc quidem Viennae etiam, a moderno turcico ablegato, quod sit promulgatum, 
illinc a bonis amicis perscriptum habeo. Ex qua machinatione turcarum, quid evenire possit, etiam 
hisce partibus adjacentibus illustrissimis et excellentissimis dominibus vestris mature per praesens 
memoriale meum, tanquam dominis vicinis addictissimis, quin proponam intermittere non potui. 
Et ita quidemest, quod ego ab annis jam circiter viginti, a quo horum bonorum meorum dominium 
aprehendi, omnem meam industriam, substantias, et expensas, quas habere potui, semper eo direxi, 
quo potuissem hanc arcem Chiaktornya in perfectum statum praesidiarum deduxisse, sed id meis 
sumptibus nullatenus attingere potui, unde et jam adhuc, ita est constitutum, ut ne quidem minimos 
impetus hostiles, multo minus obsidionem aliquam, tarn immensi hostis tolerare possit. Ob quod in 
tarn extrema constitutus angustia, aliud mihi consilii praebere non potui, quam ut ad illustrissimas 
et excellentissimas dominationes vestras quarum hactenus memorata arx antemurale extitit, 
confugiam, et pro fortificatione eiusdem opem et auxilium implorem. Atque imprimis supplico 
illustrissimis et excellentissimis dominationibus vestris, ut quantocius, holandicus ingenier,29 alias 
provinciáé conductitus, huc expediatur, qui ut necessitates huius arcis in tantis angustiis, perlustret, 
strada cooperta ad arcem, quibus expensis confici valeat, intrinseca munimenta arcis, quibus 
mediis in perfectionem redigi possint, ponderet et hac cum declaratione, absque ulla procrastina-
tione temporis, illustrissimis et excellentissimis dominationibus vestris remedianda proponat. Inter 
que cum gravissime angustiar, ob certorum tormentorum hie in ista arce existentium rupturas. 
Lavetarum per fractiones et alios circa eadem defectus, in tantum ut ex iisdem multa sint, quibus 
ne unica quidem explosio intentari possit, que ut de novo funderentur, et perficerentur in omnibus 
necessitatibus et appendentiis, moderna extremitas expostulat, et hoc cum mihi, in effectum 
deducere sit impossibile, in tarn evidenti periculo patriae, propono illustrissimis et excellentissimis 
dominationibus vestris, ut per artifices et opifices graecenses, eadem curent reficienda, in quo si 
habuero affectum illustrissimarum et excellentissimarum dominationum vestrarum, absque mora 
Graecium talia tormenta transmittenda curabo. In negotio aedificationis, ob defectum coementi, 
cum etiam nullo modo progrendi possim, ubi enim lapides pro eo conficiendo haberi possunt, ibi 
ligna non habentur, et ubi ligna sunt, ibi est defectus lapidum; proinde ut mihi illustrissimae et 
excellentissimae dominationes vestrae in eo quoque ex partibus styriacis, per fluvios Dravum et 
Muram suecursum praebeant, obnixam facio instantiam. In hisce partibus, fossores, vulgo 
germanico idiomate Wossensteher dicti, cum nullo modo haberi possint, et cum iisdem pro 
fortificatione moeniorum et propugnaculorum; maximé indigeam, ut mihi illustrissimae et excel
lentissimae dominationes vestrae quatuor illorum transmittere dignetur, easdem obnixe rogotas 
habeo. Trecentas longas bombardas, pro ungaricis haydonis aptas, cum sat magno plumbo, quin-
gentas muscetas, et quingentas pikas vulgo meza pika dietas, ab illustrissimis et excellentissimis 
dominationibus vestras efflagito. 

Et cum hostes non solum christiani verum etiam turcici, in obsidionibus urbium et arcium 
extremitates suas fere semper conflagratione ignis consludant, in tali si continget me, constitutum 
fore anxietate, quatuor instrumenta, pro sedatione ignis apta, alias ex aere confeeta, et germanice 
Wosserbumben30 nuneupata, ab illustrissimis dominationibus vestris imploro. Est adhuc illust-
rissimi et excellentissimi domini, quod habeam in hac arce mea, varii generis ferramenta, ex 
confractis sclopis tormentis, et aliis apparamentis ferreis quorum nullus usus haberi potest; quae ut 
commutari possint in ferreis fusinis partium styriacarum, et pro fortificationae necessitatum huius 
arcis adaptari, in eo favorem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum vestrarum sum 
praestolaturus. Et pro nunc in subministratione plumbi, pulverum tormentariorum, funiculorum, et 
ciuusvis generis apparatum, in obsidionibus arcium necessariorum similiter etiam magistris 
tormentorum, alias Pixenmeister dictorum, qui qui magistri praeter alios sibi adhaerentes ad mini
mum octo necessarii erunt nullám facio instantiam, solum in eo obtestor illustrissimas et excellen-

29 Feltehetően Wassenhoven hadmérnökről van szó, aki később Zrínyi bizalmasaként politikai jellegű kül
detést is teljesített Regensburgban 1664-ben. V. ö. Bene Sándor. Zrínyi-levelek 1664-ből. irodalomtörténeti 
Közlemények, 1992. 232. o., valamint uő: Adalékok Zrínyi téli hadjáratának történetéhez. Hadtörténelmi Köz
lemények, 1993. 3. sz. 69-73. o. 

30 Vízfecskendő. 
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tissimas dominationes vestras ut affectum suum erga patriam, et miseram christianitatem eo 
dirigere velint, quo et in his mihi in extrema necessitate constituto, per illustrissimas et 
excellentissimas dominationes vestras succursus praeberi possit, et jam ad minimum decem 
millium florenorum, pro confectione suprafatae stradae coopertae, moeniorum et propugnaculorum 
fortificationae, ac aliorum apparatum in obsidionibus necessariorum appromptatione, mihi per 
mandatorrium Joannem Fabri transmittere, et in supra recensitarum necessitatum mearum elargi-
tione subvenire non dedignetur. In quibus si favorem habuero illustrissimarum et excellen-
tissimarum dominationum vestrarum, certo sibi persvasum habeant, quod omnes meas. meorum-
que vires, fortunas, sangvinem ipsum, prout mei optimae memoriae praedecessores fecerunt, in 
defensionem christianitatis exponere non praetermittam; sin minus cum exiguo isto milite, quem 
defacto habeo, et quem habere potero, in aperto campo, usque quo ad extremum potuero, vires 
turcicas conabor repellere, nee taliter constituta arce mea Chiaktornya, prout nunc est, in illam me 
recipére, et extremam defensionem in ea intentare praesumam. Proinde viderint et cordi zelose 
imprimant illustrissimae et excellentissimae dominationes vestrae, quod jamaliquot millium 
florenorum summa, effectuari posset, id in futurum multis millionibus in pristinum statum redi-
gendi modus non dabitur, duo solum, ad summum tres supersunt mensen, in quibus opitulatio 
adversus tarn immensum hostem dari potest, in quibus plura negligii possunt, quam a multis 
annorum decursibus neglecta extiterunt. Et haec quod dominationibus vestris illustrissimis et 
excellentissimis mature in notitiam non dedissem, super eo, non ero eulpandus coram Deo, et 
hominibus. Ab iisdem illustrissimis et excellentissimis dominationibus vestris super omnibus 
bonum expeetans responsum. 

Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum vestrarum servitor, amicus, et 
vicinus addictissimus 

Nicolaus Comes a Zrinio 
Az aláírás autográf. 

A levél magyar fordítása: 

Kegyelmes, Nagyságos, Nagytiszteletű, Tekintetes és Méltóságos Urak, Barátaim és mindig 
Tisztelt Szomszédaim! Üdvözletemet küldöm és legodaadóbb szolgálataimat ajánlom. 

Kegyelmes, Nagyságos, Nagytiszteletű, Tekintetes és Méltóságos Urak, bizonyos, tö
rök földön tartózkodó kémeimtől egyértelmű felvilágosítást kaptam arról, hogy a török 
hatalmas erőt készít elő a Velencei Köztársaság ellen, és a tengermelléki területeken, test
véreim birtokain, Buccarin és Vinodolon keresztül akar törni. Én neki Ő Legszentebb Fel
sége katonáival nem adhatok segítséget; magamnak is itt a Muraközben, Csáktornyán kell 
maradnom, amelynek ostromára szintén hatalmas sereget készülnek állítani; jóbarátaim 
odafelülről megírták, hogy a mostani török követ is bizony erről beszélt Bécsben. Hogy a 
török ármánykodásából mi következhet az e vidékhez közel élő Kegyelmes és Nagyságos 
Uraságtokra, nem mulaszthattam el, hogy jelen emlékeztetőmben Uraságtokkal mint leg
odaadóbb szomszédokkal idejekorán ne közöljem. Bizony úgy van, hogy én már körülbe
lül húsz éve, mióta itteni birtokaim igazgatását kézbe vettem, minden törekvésemet, tehet
ségemet és költségemet, amim csak volt, mindig arra fordítottam, hogy a csáktornyai várat 
tökéletes végvárrá alakítsam. Ám ezt saját forrásaimból semmiképpen sem vihettem végbe, 
ezért, amint már eddig is, most is olyan állapotban van, hogy bizony egy mégoly kicsiny 
rajtaütésnek sem képes ellenállni, s még kevésbé valamely ostromnak az oly hatalmas el
lenség részéről. Ilyen végszükségbejutván, nincs más elképzelésem, mint hogy Nagyságos 
és Kegyelmes Uraságtokhoz folyamodjak, akik számára az említett vár eleddig védőbás
tyául szolgált, és hozzájuk könyörögjek az erődítési munkálatokhoz szükséges segítségért 
és támogatásért. Legelsősorban azt kérem Nagyságos és Kegyelmes Uraságtoktól, hogy a 
holland hadmérnököt, akit egyébiránt a tartomány szükségére fogadtak fel, mielőbb ren
deljék ide, s az vizsgálja meg ennek a végső nélkülözésre jutott várnak a szükségleteit, 
mérlegelje, mibe kerül a várhoz vezető köves út elkészítése, milyen eszközökkel lehet ki
vitelezni a belső erődítési munkálatokat, s erről minden halogatás nélkül jelentve, az el
végzendő feladatokra javaslatot tegyen Nagyságos és Kegyelmes Uraságtoknak. Eközben 
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igen súlyos nélkülözést szenvedek bizonyos, itt a várban lévő ágyúk megrepedése, az 
ágyútalpak eltörése, s más ehhez járuló hiányosságok miatt; annyira jutottak, hogy sok van 
közöttük, amellyel egyetlen lövést sem lehet megkísérelni. A jelenlegi vészhelyzet megkö
veteli, hogy ezeket újraöntsék, és minden szükséges részükben és tartozékukban kijavítsák 
őket. Mivel pedig én magam ezt véghezvinni képtelen vagyok, a hazának eme nyilvánvaló 
veszedelmében azt javaslom Nagyságos és Kegyelmes Urasagtoknak, hogy gráci mesterek 
és iparosok segítségével gondoskodjanak az ágyúk megjavításáról: ha Nagyságos és Ke
gyelmes Uraságtok egyetértenek vele, haladéktalanul gondoskodni fogok ezen ágyúk 
Grácba szállításáról. Az építkezés ügyében a mészhiány miatt semmi módon nem tudok 
előre lépni, ahol ugyanis rendelkezésre áll az elkészítéséhez szükséges kő, ott hiányzik a 
fa, ahol pedig van fa, ott nincs kő, ezért tehát állhatatosan kérem Nagyságos és Kegyelmes 
Uraságtokat, hogy nekem e dologban is, a Dráva és a Mura folyók biztosította úton nyújt
sanak segítséget a stájer részekről. Ezen a vidéken semmiképpen sem lehet árokásó embe
rekhez jutni (németül Wossensteher-nek hívják őket), és mivel a falak és bástyák megerő
sítéséhez nagyon rájuk szorulok, ugyancsak állhatatosan kérem Nagyságos és Kegyelmes 
Uraságtokat, méltóztassanak ezekből is négyet küldeni számomra. Sürgetve kérek továbbá 
Nagyságos és Kegyelmes Uraságtoktól a magyar hajdúk számára alkalmas háromszáz 
hosszú puskát a megfelelő méretű ólomgolyókkal, valamint ötven muskétát és ötven pikát, 
amiket általában feles pikának neveznek. 

És mivel a városok és várak ostroma során nem csak a keresztény, hanem a török har
cosok is gyújtogatással idézik elő a végveszedelmet, s ha ezt ellenem alkalmazzák, igen 
aggasztó helyzetbe kerülök, kérek Nagyságos Uraságtoktól négy ércből készült, németül 
Wasserpumpen-nck nevezett, a tüz oltására alkalmas eszközt is. Maradtak még váramban, 
Nagyságos és Kegyelmes Uraim, különböző, eltörött ágyúlövedékekből és más vasszer
számokból származó vasdarabok, amelyeknek semmi hasznát nem vehetem; ez ügyben is 
Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok kegyes engedelmére várakozom, hogy ezeket a stájer 
vidék vasolvasztó műhelyeiben be lehessen cserélni és ennek a várnak szükséges megerő
sítésére lehessen felhasználni. Az ólom, a lőpor, a kanócok és más egyéb, a várvédelemhez 
szükséges felszerelés szállítását, valamint a németül Pixenmeister-ntk mondott tűzmeste
rek iderendelését illetően (beosztottjaikat nem számítva legalább nyolcra lesz szükség be
lőlük) egyelőre semmilyen igényt nem terjesztek elő, csak azért könyörgök, Nagyságos és 
Kegyelmes Urak: a haza és a nyomorult kereszténység iránti szeretetüket oda irányozzák, 
hogy Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok révén magam is, aki végszükségre jutottam, se
gítségben részesülhessek, s így azt a legkevesebb tízezer forint summát, amely a köves út 
elkészítésére, a falak és a bástyák megerősítésére, valamint más, a védelemhez nélkülöz
hetetlen eszközök beszerzésére kívánatos, ne vonakodjanak megbízottam, Johannes Fabri 
által kezemhez juttatni, és a fentebb elősorolt igényeimnek eleget tenni. Ha ezekben bírom 
Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok kedvezését, bizonyosan meggyőződnek majd felőle, 
hogy minden vagyonomat, erőmet, tehetségemet és véremet is, miként azt jóemlékezetű 
őseim is tették, nem mulasztom el a kereszténység védelmére latba vetni. Ám ha ezzel a 
csekély katonasággal, amellyel ténylegesen rendelkezem és amellyel majd rendelkezni fo
gok, kevésbé tudom majd a nyílt mezőn a végsőkig küzdve, visszaverni a török erőket, 
nem gondolhatom el, miképpen húzódjak vissza és kíséreljem meg a végső védekezést 
Csáktornya várában olyan feltételek között, amilyenek most uralkodnak benne. Tehát lás
sák be, Nagyságos és Kegyelmes Urak, és buzgón vegyék szívükre, hogy amit most néhány 
ezer forinttal végbe lehet vinni, azt a jövőben nem lesz mód sok millióval sem a korábbi álla
potba visszaállítani, s csupán két, legfeljebb három hónap áll előttünk, míg az ily hatalmas 
ellenséggel szemben segítségnyújtásra nyílik lehetőség, s ez idő alatt többet lehet mulasztani, 
mint amit évek hosszú során át mulasztottunk. Én bizony nem esem annak bűnébe Isten és 
ember előtt, hogy idejekorán nem figyelmeztettem Nagyságos és Kegyelmes Uraságtokat. 
Mindezek felől elvárom Nagyságos és Kegyelmes Uraságtok kedvező válaszát. 

Ugyanazon Nagyságos és Kegyelmes Urasagtoknak szolgája, barátja és odaadó szomszédja 

Zrínyi Miklós gróf 
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9. 

Zrínyi Miklós ismeretlenhez, Martianez, 1661. június 28. 

Excellentissimo Signore31 

Mi uien auiso che li turchi in gran numero di Posega et altrone uengono a Kanisa per attacarmi 
nel mio nouo posto.32 Porto questo auiso a Vostra Eccellenza con dimandarlo del aguinto subito e 
quanto piu mi puol mandare, perche se quel posto li turchi occuparano, ľisola e persa, e anco 
Varasdino; Io per discarico di mia conscientia, et officio sirino a Vostra Eccellenza benche ella mi 
ha fatto difficulta altre uolte, dar mi agiuto di la di mura ma se la Christianita uerra in questo partir 
quae che cosa io potro dir di hauer auisato Vostra Eccellenza e li resto sempre. 

Martianez33 28. Juny 661. 
Deuotissimo obligatissimo serivitore 

Nicola.di Zerin 
Autográf 

A levél magyar fordítása: 

Excellenciás Uram! 
Most kapom a hírt, hogy Pozsegából és máshonnan nagyszámú török jön Kanizsára, 

hogy új helyemen támadjanak meg, Azért közlöm Excellenciáddal ezt a hírt, hogy azonnal 
segítséget kérjek, amennyit csak küldeni tud, mert ha a török azt a helyet elfoglalja, elvész 
a sziget és Várasd is. Lelkiismeretem könnyítésére és kötelességből írok Excellenciádnak, 
bár korábban maga volt az, aki nehézségeket támasztott abban, hogy a Murán túl segítséget 
adjon: de ha a kereszténységet e dologban kár éri, elmondhatom majd, hogy én értesítettem 
Excellenciádat. Maradok mindig alázatos és köteles szolgája 

Martianez, 1661. június 28. 
Zrínyi Mikló 

31 Várasd emlegetése, a levél sértően rövid fogalmazása és a korábbi sérelmek felemlítése arra utal, hogy a 
címzett valószínűleg a varasdi generális, Walter Leslie vagy esetleg Herward Auersperg gróf, horvát főkapi
tány lehetett, akivel Zrínyi több ízben is összeütközésbe került. 

32 Zrínyi-Újvárról van szó, amelyet Zrínyi 1661 júniusában a Mura bal partján, török hódoltsági területen 
kezdett építeni, a Porta tiltakozása és a bécsi udvar rosszallása dacára. 

33 Maitinszka Vesz, Horvátországban. A birtok 1658-ban került a Zrínyi tulajdonába, 1. Zrínyi Miklós le
vele Rucsics Jánoshoz, 1658. december: Zrínyi Miklós Összes Müvei. II. k. Levelek. I. m. 257. sz., 281. o. 
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NYÁRÁDY GÁBOR 

ADVENT FEKETE-SÁRGÁBAN 

Pákei Lajos levelei Kolozsvár megpróbáltatásairól 1848 őszén 

Pákéi Pákei Lajos főkormányszéki kancellista, hites jegyző - ősi székely família sarja 
- 1848. szeptember 7-én déltájban fáradságos utazás után hazaérkezett Kolozsvárra, Híd 
utcai otthonába a családjához.1 Dicsőszentmárton szomszédságában, Ádámoson járt, 
ahol nővérét és nála időző édesanyját látogatta meg. Másnap levélben tudatta velük, 
hogy szerencsésen megérkezett, feleségét, Trézsit - szováti Székely Teréziát - és két 
gyermekét - a hároméves Rózát és az egyéves Miklóst - jó egészségben találta. Ezzel 
kezdődött az a levélsorozat, amelyet 1848 szeptembere és 1849 januárja között a bekö
vetkezett események miatt elszakadt, majd menekülésre kényszerült hozzátartozóinak írt, 
tájékoztatva őket a város és környéke félelmes napjairól, a lakosságot lázban tartó valós 
és vakhírekről, Kolozsvár feladásáról, majd felszabadításáról, Bem tábornok csapatainak 
örömujjongással fogadott bevonulásáról. Gondolhatnánk, magánkrónika. Valójában sok
kal több annál. A kritikus hónapok szinte egész története kikerekedik a családi levéltár
ban fennmaradt levelekből,2 egy fontos hivatalt viselő, bennfentes városi polgár néző
pontjából. Pákei híven festi le a város felbolydult életének mindennapjait, az aggo
dalmakat, a megpróbáltatásokat, a hadi készületeket és eseményeket; hiteles, érzékletes 
képet rajzol Kolozsvár 150 évvel ezelőtti kálváriájáról, egyszersmind az ádámosi rokon
ság fenyegetett helyzetéről és üldöztetéséről. Nem csak az évforduló ürügyén érdemes 
felidézni ezeket az írásokat. 

A levelek címzettjei: édesanyja, özvegy Pákei Jánosné aranyosrákosi Nagy Judit, ez 
időben 82 éves; nővére, Pákei Krisztina (Titi), kövendi Gaál Miklósné (1799-1853); só
gora, kövendi Gaál Miklós, Küküllő vármegye alispánja, ádámosi birtokos; nagyajtai 
Körmöczi József guberniumi fogalmazó; csikszentiváni Koronka László, ügyvéd a ma
rosvásárhelyi királyi tábla mellett, kamarai fiskális. Rendeltetési helyek: Ádámos, Ma
rosvásárhely, Görgény, Kibéd (Marosszék). 

Szeptember 8. 

Édes, kedves jó Anyám! Tegnap dél előtti tizenegyedfél órakor minden baj nélkül egésségesen 
megérkeztünk, Trézsit és a gyermekeket jó egésségben találtam, kicsi Miklósom azóta is sokat 
épült, erősen örvendett nékem, mint szintén Róza is. Trézsi igen jól gazdálkodott, mert Bornyúmál 
alatt a törökbúzát leszedette, a pityókát kiásatta, és haza takaríttatta. Baja is volt szegénynek 
elég... A sok baj közepette két katonát is rendeltek hozzánk, mert a katonaságot a nagy kaszárnyá
ból a városra kiköltöztették, s helyökbe az önkénteseket szállították, így még a belváros is rakva 

Szeőkeffalvi Szent-Miklósy László: A pákéi Pákei család. Magyar Családtörténeti Szemle, 1943/VI. 130-
136., 1943/VII. 155-159., 1943/VIII. 182-186., 1943/ÍX. 214-217., 1943/X. 237-239. o. 

Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) P 1781/1. es. A közölt levelek nem jelentős családi vo
natkozású részleteit elhagytuk, a helyesírást - a könnyebb olvashatóság kedvéért - helyenként, csekély mér
tékben, közelítettük a mai írásmódhoz. 
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lőn katonákkal. A miénkek a kicsi színben laknak, de soká itt nem maradhatnak, mert hideg van 
éjjenként; tudja Isten, mit csinálhatok vélek, ha télire is itt kell maradniok. Majd meglátjuk. 

Jakab Elek, a szabadságharc erdélyi krónikása írja,3 hogy báró Vay Miklós királyi biz
tos és Dobay Károly ezredes mindent elkövetett a tervezett négy erdélyi önkéntes zászlóalj 
kiállítása érdekében. A kolozsvári zászlóalj oly gyorsan növekedett, hogy szállásul már 
nem volt elég a református kollégium, s a szebeni főhadvezérség sok akadékoskodás után 
végre beleegyezett, hogy a kaszárnyából az ottani kevés sorkatonaságot a polgároknál 
szállásolják el, a XI. honvéd önkéntes zászlóalj pedig - immár hatszáznál nagyobb lét
számmal - a laktanyába költözzék. A zászlóalj szeptember 6-án települt ide. 

Szeptember 15. 

Kedves jó Titim! ...Lelkünk egy perczig sem lehet csendességben, Pestről aggasztó hírekjőnek 
a magyarok jövendője felől; a nagy küldöttség eljárásáról egész bizonyosat még nem tudunk, de 
alighanem sikertelen járt az Bécsben. Itt a környékből mindenfelől hallatszik, hogy az oláhok nagy 
mozgalomban vannak, részint az ujonczállítás miatt, részint pedig izgatások következtében, és 
hogy segedelmökre a szélbeli katonaság készen állana. A tordai útban, főleg Feleken az erdőségbe 
elrejtőzöttek által már rablások, fosztogatások történtek, többek közt, mint mondják, Fehérvárról 
ide, az önkénteseknek bakkancsokat szállító szekereket is megtámadván a bakkancsokat elrabolták. 
Ily körülmények miatt itt a múlt éjjel is az egész sorkatonaság és nemzetőrség talpon volt, és czir-
kált a városban és környékén, a katonaság még Feleken is kinn volt. Isten tudja, mi vár reánk, jót, 
úgy látszik, keveset remélhetünk. 

Legnagyobb gondunk most az, hogy két közvitézünk, kiket haza jöttémkor ide rendelve kaptam, 
a kicsi színben már fázik, s nincs hová tegyemfőketj. Az egész fertályt összejártam, jártattam, ha 
szállást bérben kapnék számukra, de sehol sincs, kevés kivétellel mindenütt van katona. Már egye
bet nem tehetek - mert más fertályba vagy a külvárosba nem akarják engedni - az ebédlőben 
hálatom őket; napestig kinn a konyhában sat. elcsompolyognak (csámborognak). Ily bajban szá
mosan vannak. 

A Pesti Hirlap jelentése szerint4 Ferdinánd király szeptember 9-én Schönbrunnban fo
gadta az országgyűlés száztagú küldöttségét, amely kérte, hogy az uralkodó biztosítsa az 
ország belső békéjét, egyébként az országgyűlés kénytelen lesz politikáját a törvények he
lyett a szükség diktálta lépésekre alapozni. Ferdinánd kitérő válasszal bocsátotta el a dele
gációt. Másnap a kormány úgy határozott, hogy lemond, harmadnap pedig Jellačič altábor
nagy serege átkelt a Dráván. 

Szeptember 21. 

Édes, kedves Titim! ...Az eső egy hét óta folyvást mindennap esik, szántani, vetni nem lehet, 
még egy szemet sem vetett senki itt, kevés gyümölcsünk leszedésére nincs idő, ember. Ez már ma
gában elég baj, hát még a rosszabbnál rosszabb hírek, a dolgok valódi gonoszul állása, jövendőnk 
kétséges volta mennyit aggasztanak; csuda, ha az ember mindezeket csak ily állapotban megbírni 
képes lesz. Itt a nagy vigyázat a lehető legrosszabb esetre is megvan, s ha itt nincs bátorság [biz-

Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re. H. n., 1880. 317. o. Bona 
Gábor adatai szerint - Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. 282. o. - Jakab ügyvéd volt, 1848 szeptem
berétől önkéntes, őrmester a Mátyás-huszároknál, 1949 februártól hadnagy, majd főhadnagy, 1870-től a Ma
gyar Tudományos Akadémia tagja. 

4 Pesti Hírlap, 1848/158. szám 
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tonság], úgy nem tudom, hol keressük azt. A balázsfalvi gyülekezés híre újólag aggaszt. Ha jobb
nak gondolják itt lenni, az Istenért jöjjenek ide; ha baj és veszély ér, legalább együtt ér mindnyá
junkat. 

Sok újságot kellene írnom, hogy mindent tudhassanak, de azt hiszem, a hírlapokból magok is 
korán megtudnak mindent. Legújabb a Kossuthlap [Kossuth Hírlapja] szerint 16-ról az, hogy 
Jellasits beütvén Magyarországba, gróf Teleki Ádám azt nyilatkoztatta ki a királyi biztos Csányi-
nak maga és egész tiszti kara nevében, hogy Jellasits ellen nem fog harcolni, mert vele egy eskü 
köti le. Ezen tudósítást a képviselőház nagy megilletődéssel vette. Éji tizenegykor bizottmány által 
felkérte a Nádort, menne le maga a táborba, s vegye át a vezérséget. 12-kor üzenet a Nádortól, 
hogy tudja nádori kötelességét, s lefog menni a táborba. Az ez utáni tudósításokat szomjan várjuk, 
Isten tudja, mi aggasztót hoz megint a posta. Bécsben is, mint hallatik, a magyarok érdekében 
nagy zaj, sőt tán felkelés van, de bizonyost nem tudunk... istennek ajánlom mindnyájukat ezernyi 
forró csókjaim mellett. 

Gróf Teleki Ádám tábornok, a Dráva vonalát őrző sereg parancsnoka szeptember 9-én 
közölte Csány László Dráva-menti kormánybiztossal, hogy a császári csapatok ellen nem 
hajlandó harcolni, és visszavonult.5 Ugyanakkor Erdélyben már széltében folyt a balázs
falvi gyűlés szervezése. A gyűlés szeptember 16-án nyílt meg és 28-áig maradt együtt. 
Főbb határozatai: a rögtönbíróságok szűnjenek meg; legyen vége a robotnak és az újoncál
lításnak; állítsák fel a román nemzetőrséget; a románság nem fogadja el érvényesnek az 
uniót; nem ismeri el a magyar minisztérium joghatóságát sem; tartassék erdélyi ország
gyűlés, s ezen a románság is számarányának megfelelően képviselve legyen; az osztrák al
kotmány terjesztessék ki Erdélyre; alakuljon ideiglenes erdélyi kormány. „Ettől kezdve a 
nép kizárólag fegyverkezéssel s főképp lándzsakészítéssel foglalkozott, a román nemzet
őröket a szabadságolt katonák tanították... Benne volt tehát Erdély a forradalom örvényé
ben."6 

Szeptember 26. 

Lelkem, jó Anyám! Kedves jó Titiml Mennyire lelkemig hatott Jósi két leveleiből sajnosán és 
fájdalommal értett keserves helyzetök, azt én leírni nem vagyok képes, de érzem mélyen, s talán 
fájdalmam indulatján erőt sem tudnék venni, ha a jó Istennek abbéli kegyelme nem vigasztalna, 
hogy ha csakugyan el kelle a vész elől futniuk, s házukat elhagyniuk, az Isteni gondviselés legalább 
oly biztos helyre és oly bizodalmas jó emberek közé vezette, hol csak Isten égéssé get adjon, a sors
nak ez, amint remélem, csak kevés ideig tartandó végzését könnyebben felejthetik, s a házoktóli tá
vollét fogyatkozásait kevesebbé érezhetik. Az Isten áldja meg Koronkáékat jóságukért, nem lesz 
soha ez előttem feledve - mind a befogadásért, mind a szíves ápolásért ezernyi ezer hála nékiekl... 

Mintha előérzetem lett volna magokra néző valami veszély iránt, a múlt héten küldött levelem
ben J ősit arra kértem, ne jöjjön még haza, maradjon magoknál, míg a balázsfalvi gyűlés, melynek 
rémítő híre ide is eljutott, szét nem oszlik. Kértem magokat, hogy ha ott veszélyt látnak, jöjjenek 
haza; nem tudom, miért nem tették inkább ezt, bár e napokban erre utazni nem kis feladat volt, fé
lelmes, és nem ok nélkül, de megtámadásokról tudomásunk nincs. Most ismétlem igen szíves kéré
semet, ha csak egy mód van, jöjjenek ide haza, itt most minden csendes, a szélbeli oláhok készüle
teiről való hírek lecsillapultak, ember, nemzetőr, honvéd temérdek van, Kolozsvárt könnyen nem 
támadja meg senki, és ha tenné, nem tudja, mit cselekszik. De teszem [fel], valamikor ezután érjen 
bennünket is valami veszedelem, mitől most még nem tarthatunk, a vész óráiban is együtt lenni a 
szereitekkel megnyugtató érzés! Ide talán szegény [Gaál] Miklós is eljöhetne. 

Szeptember közepén felmentették beosztásából. L.: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabad
ságharcban, 1848-49. Budapest, 1983. 371. o. 

Jakab: i. m. 370. o. 

— 930 — 



A lelkem Anyámat megnyugtathatom, hogy mi Istennek hála mind a négyen jól vagyunk, továb
bá hogy a nemzetőrségbeni szolgálat alól fel vagyok mentve az ajánlott váltságom elfogadása 
mellett. Őrizze és óvja Isten magokat, hogy mentől előbb vagy itt ölelhessük, vagy legalább békes
ségben létökről tudomást vehessünk. 

Szeptember 26. 

Édes Jósi Barátom! E hó 17 és 20án írott leveleid méjjen megráztak; e súlyt érzem most is, 
bárha másfelől vigasztalást nyújt a te ritka jóságod, barátságod, a lelkem Anyáméknak [Koronka] 
Lacziéknál oly biztos helyen létök, hol tudom, leghívebb karokkal fogadtatnak, ápoltatnak. Megrá
zott nem annyira hazunnani menekülésre kényszerülésök, mint azon szerencsétlenségeknek előkép-
zete, melyek Adamoson és környékén történhetnek, melyeknek Miklós és mindenök áldozatja lehet. 
A balázsfalvi gyűlés céljáról ide is sok kedvetlen és csüggesztő hírek hatottak, s éppen ezért köze
lebbről egyik levelemben arra kértelek volt, ne távozz szegény Anyám és Titi mellől, maradj velők 
mindaddig, míg veszély fenyegeti őket; talán tollamban volt félig még e bizalmas felhívás, midőn te 
már meg is tetted azt, mi szívem óhajtása volt, és őket biztos, forrón ölelő karok közé vezetted. 
Tedd ezt a szívességet, kérlek, tovább is irántok, hogy maradj velők mindaddig, míg vagy Adámos-
ra, vagy ha ebbéli esdekiesem megnyerhetném, ide haza vezérelheted őket... 

Itt néhány nap óta a rossz hírek lecsillapultak, Bethlen János és mások jártak Urbánnál,8 és 
azon nyilatkozatot vették tőle, hogy ő magyar szomszédaival barátságban kíván élni, s míg 
felyülről rendeletet nem kap, senki ellen megtámadólag föllépni nem fog. Jellasitsról újabb tudó
sítás nincs, Teleki [Ádám] Grätzbe [Grazba] illant. Arról, mikor szünend meg a kormányszék, mit 
sem tudunk, elég, hogy vége neki. 

Ma nagy ünnepéllyel megtörtént a nemzetőrség felesketése a tanácsház előtt, temérdek nép, s 
azok közt az egész kormányszék jelenlétében. Magasztos volt ez ünnep, s a nagy számú fegyveres 
nemzetőrség látása új életet öntött a városiakba, és hihetővé tévé, hogy az minden gyakorlatlansá
ga mellett szükség esetében jó szolgálatot tehet a város oltalmában. Kivéve azt, hogy a sok vitézek 
benn és kinn nyüzsgése tábori képet ad a városnak, s ottan-ottan még jóízű álmunkból is fölver a 
dobszó, különben most csendesen vagyunk, s reméljük, hogy a dolgok jobbra fordultával békére is 
jutunk. A kir. biztos hazajött volt, de tegnap ismét elutazott, mint mondják, vissza Balázsfalvára, ő 
tán csendet eszközölend ott. 

Ma kaptam Miklósnak Bényéről 24-én írt levelét; azt írja, hogy Janku [Avram Iancuj - mint 
biztos embereitől értette - meghagyta embereinek, hogyha őtet még Balázsfalván látják, tüstént 
lőjék meg, mert tőle ott sem nyughatnak, s ezért ő felmenend Sztmártonba [Dicsőszentmárton]. 
Ezért is erősen búsulok, ha valahogy veszély érné szegényt, Isten őrizzen ilyen csapástól. Én ré
szemről erősen tartok attól, hogy ha most el is oszlanak az oláhok Balázsfalvárói, majd megint 
egyet gondolnak, megint felgyűlnek, s bosszújukat űzik akkor, midőn az idő viszontagságai meg 
sem engedik szegény Anyáméknak menekülhetni, és éppen ezért találnám jónak, ha ide haza szál-
lanának, a télen itt maradnának, itt legalább együtt lehetünk. Adamoson Miklós - kit szintén szíve
sen látunk, ha eljőne - elrendez mindet úgy, amint lehet, de még a gondolatjától is irtózom, mit 
fognak Adamoson szegények védtelenül csinálni egész télen ? [Maros] Vásárhelyt is nagyon bajos 
lenni, bárha sok jó emberek közt is, mert rajok nézve csak idegen hely biz az, aztán ki áll jót, ha ott 
is nem történhetnek e demonstrációk? Hogy pedig egész télen Lacziéknál maradjanak, ez vissza
élés lenne az ő jóságokkal, mind e mellett nagy alkalmatlanság nékiek is. 

Bethleni gróf Bethlen János udvarhelyszéki követ az erdélyi országgyűléseken, 1848 szeptemberében bá
ró Vay Miklós királyi biztos segédje, az agyagfalvi gyűlésen a székelység egyik vezetője. 

Karl Urban alezredesi, majd ezredesi rangban a 2. oláh határőrezred parancsnoka Naszódon. Szeptember 
14-i prokJamációjában az unió ellen lépett fel, Észak-Erdély kormányzójának képzelte magát. Jakab: i. m. 359. o. 

Û 

Báró Vay Miklós. 
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A Kancellárnak10 még nem, mert az igazgatást csak tegnap előtt vette át, de Szegedi úrnak" 
megjelentettem, hol vagy és miért nem jöhetsz még. Sajnálkozott sorsotokon, s azt izeni, hogy ké
sedelmed feltudatni nem fog. Mire hazajössz, talán kormányszék sem lesz többé... Néked áldást és 
minden jókat kívánok, igaz barátod. 

Szeptember 29. 

Kedves Barátom Laczil ...Köszönet, ezer hálás köszönet néktek részünkről is a kedves édes 
Anyánkkal és testvéremmel éreztetett baráti, igaz szeretetekért s körülek tett gondos ápolástokért, 
mely más körülmények közt is, de kivált a mostaniakban mind őket, mind bennünket a leghálásb 
érzetekre kötelezett irántatok. Én megszolgálni nem tudom eléggé mindezeket, áldjon meg az ég 
boldogsággal... 

Balázsfalváról azt halljuk, hogy az oláhok eltakarodtak, csak kevés számmal maradván ott -
mennyiben igaz, nem tudjuk. Tegnap éjjel itt a sorkatonaság és önkéntesek közt szinte kitörő össze
koccanás volt, mi abból eredt, hogy a Szebenbe visszahívott gránátosok keresztül menőleg itt állo
másozván, közülök többen az önkéntesek közé átállni szándékoztak, mit a sorkatonaság észrevévén 
a kaszárnya téren tömeges kiállással s a gránátosok elindulásáig ekénti őrködéssel gátolt meg. Az 
összeütközés az önkéntesekkel csupán szóbeli kölcsönös szidalmakban történt, s a dolog az illetők 
által elfojtatott, a polgári őrség nem vett részt benne. Ennek következése lett, hogy tegnap a Kor
mányzó kapujából az ott álló egy őr is elvétetett, s a kapus ez iránti felszólítására az válaszolta
tott, hogy adjon őrt a magyar minisztérium. így állunk... Az ég áldjon mindnyájatokat. 

Október 6. 

Édes, kedves Miklós! Becses levelére már rég kell vala válaszolnom, de időt nem kaptam reá, 
mivel mióta megtudtam szegény Anyáméknak Koronkáékhoz meneküléseket, minden postán írtam 
nekik, J ós inak vagy Koronkának, és így sok egyéb bajaim közt is az időből mindenkor kifogytam, 
kérem, ne nehezteljen érette. Jósitól utoljára 30káról kaptam levelet, melyben arról tudósít, miként 
Anyámék a hazamenetelre magától várják a felszabadítást, és talán kedden, azaz ma haza 
szállanak, a Kolozsvárra igen vagy nem jövetelt magával együtt határozandók el. 

Lelkem erősen fájt és fáj most is a történtekért és mindnyájuk ingatag, félelemteljes helyze-
tökért, s ahelyett, hogy valami vigaszt találjak, hova tovább beljebb süllyedek a mély aggódásba és 
fájdalomba, mely jövendőnk iránt keblemet dúlja. Sokszorozza ezt abbéli keserőségem, hogy egy
mástól oly távol vagyunk, s éppen ez okból minden levelemben arra kérem szegény Anyámékat, 
jöjjenek télire Kolozsvárra, ne nyomorogjanak idegen helyen, itt talán az Isten megoltalmaz a ve
szedelemtől, és ha ér bármi, együtt ér, a vész perceiben az együttlét vigasztalna. Oda foglaltam 
magát is, mert édes jó Miklós mi egymáséi vagyunk, csupán ahhoz nem nyújthattam magamnak 
reményt, hogy maga, mint a megye tisztje, ezt és házát egyszerre, hosszú időre elhagyhassa. Az Is
ten szent nevére kérem, gondolják meg együtt is, ha a falun csakugyan könnyebben kitörhető s 
életöket is kockáztató vész elkerülése tekintetéből nem lesz-e tanácsosb mindhármoknak ide jőni, 
vagy legalább a lelkem Anyámat és Titit bátorságba helyeztetni, hiszen itt mégis csak nagyobb 
lenne a bátorság, mint falun. Késedelmök még nagyobb veszélyt hozhat, az ide jöhetést meggátol
hatja, s csak azon vesszük észre, hogy egymástól talán örökre elszakasztva leszünk. 

Szárhegyi gróf Lázár László főkormányszéki tanácsnok, a kancellária vezetője. 
Zetelaki Szegedi Mihály guberniumi titoknok, Körmöczy József közvetlen felettese. 
Gróf Teleki József főkormányzó, a gubernium elnöke. Távollétében gróf Mikó Imre töltötte be a kor

mányszék elnöki tisztét. Szűcs Sebestyén: A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. Budapest, 1972. 
146. o. 
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Itt tegnap nagy zűrzavar és szinte gonosz demonstráció vala. A kormányszéknek hivatalosan 
értésére esvén, miként B. 3 a székely nemzetet fegyveresen tartandó nagy nemzeti gyűlésre, az 
agyagfalvi rétre szólította fel tegnapelőtt, tanácsban ezen gyűlés tartásának betiltását elhatározta, 
s e tárgyban az illető rendeletek kibocsátandók valának. Ezt megtudván az önkéntesek nagy cso
portban, fegyveresen az expediturára rohantak, a letisztázás alatt lévő rendeleteket részint elszed
ték, részint széttépték, s még nagyobb számmal, temérdek nép kíséretében B. Kemény Ferencz 4 el
nökre mentek, őtet fenyegetések közt a határozat visszavételére és a kibocsátani intézett rendeletek 
tüsténti megsemmisítésére szólították fel, mire Óexja [Őexcellenciája] mindent megígérvén, a vész 
lecsillapult. Még szerdán reggel, tehát a határozatot megelőzőleg gr. Mikó is Vásárhelyre elutazott 
sietve, mit teend, nem tudjuk. A fellépők elkeseredését az nevelte leginkább, hogy a kormányszék az 
oláhoknak már három gyűlés tartásában megegyezett, és e jogot a székelyektől igazságtalanul 
megtagadta. Fekete Samut, ki a rendeleteket expediálta, ugyancsak az önkéntesek megintették, 
hogy két óra alatt elhordja magát a városból, különben szörnyet hal, s ma feleségestől el is utazott 
haza. S. M. nem volt a tanácsban, mert két hét óta szabadsággal él, s ezért ellene ezúttal föllépés 
nem történt, pedig féltettem. 

Hír szerint Jellasitsot a magyar sereg összetiporta, némelyek szerint őt magát is elfogta, mások 
szerint Bécsbe menekült. Gr. Zichy Ödönt pedig, kit áruláson értek, felakasztották. Valóságokról 
részemről nem kezeskedem. 

Berzenczey László székelyföldi kormánybiztos, hatáskörét túllépve, önkényesen, ide
iglenes székely kormány és nemzetgyűlés alakítása céljából hívta össze az agyagfalvi 
gyűlést, nem számolva a kockázattal, hogy ez olaj a már amúgy is szinte az egész Alsó-
Fehér vármegyét, Maros- és Küküllő-völgyet elárasztó tűzre. Gróf Mikó megkísérelte a 
kormánybiztost felhívásának visszavonására bírni, de sikertelenül. Beleegyezett tehát abba, 
hogy a gyűlés október 16-án a kormányszék utólagos engedélye alapján és felügyelete alatt 
tartassék meg.17 

Október 6. 

Édes lelkem, jó Anyám! Jósi leveléből értesültem, hogy lelkem Anyámék talán ma visszamennek 
Adámosra, óhajtanám szívemből, ha egésségesen érhetnének vissza, és lelki csendességben lehet
nének ottan. De alig hiszem, hogy e csendességet sokáig élvezhessék, azért jónak látnám, ha mind
nyájan, de legalább édes Anyám és Titi mentől elébb hazajönnének, mert megvallom, így a távol
ban erősen nyugtalan vagyok édes Anyámékért. Hallunk elég rossz hírt, de mind csak reméljük, 
hogy még jobbra fordulhatnak a dolgok, s e népes várost veszély oly hamar csak nem éri, mint egy 
néptelen, magános falut. Ha lelkem Anyámék ide jőnek, egy-egy kis lármát, futást-lótást meglehet 
hallanak, látnak, de ezektől most falun sincs mentve senki, és ha együtt leszünk, egymást felbáto
rítjuk... Az ég áldja és óvja minden rossztól mindnyájokat. 

Irreális remény volt, hogy a Marosvásárhelyre menekült család e napokban visszaköl
tözhet Adámosra, vagy Kolozsvárra. A Maros-, a Kis- és Nagy-Küküllő-menti falvakban 
akkor már lándzsás-fegyveres román csoportok gyülekeztek és garázdálkodtak. Jakab Elek 
írja: öt Mátyás-huszár társával Kolozsvárról Kövendre indult azzal a feladattal, hogy az 

13 
Berzenczey László, a Székelyföldre kiküldött kormánybiztos arra kapott felhatalmazást, hogy a széke

lyekből 1500-3000 fős könnyűlovas csapatot szervezzen. Szűcs: i. m. 170. o. 
Báró Kemény Ferenc főkormányszéki tanácsnok, az elnök helyettese. 
Nagykedei Fekete Samu főkormányszéki fogalmazó. 
Enlaki Sala Mihály főkormányszéki tanácsnok, Pákei rokona. 

" Jakab: i.m. 378., 382-383.0. 
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aranyosszéki küldötteket Marosvásárhelyen át Agyagfalvára kísérjék.18 Már Hadrévnél 
gyakorlatozó román csapatba ütköztek. Radnóton vasvillával, lándzsával rohanták meg 
őket, tűzharc kezdődött, a környékbeli harangokat félreverték, s mintegy 800-900 fős tö
meg vette üldözőbe a maroknyi küldöttséget és kíséretét. Ilyen körülmények között életve
szélyes kaland lett volna visszatérni a Kis-Küküllő mentén fekvő Ádámosra, vagy megkí
sérelni a hazautazást Kolozsvárra. 

Október 24. 

Édes lelkem, jó Anyám! Hosszas aggodalmak és tűnődések után, melyek közt a lelkem Anyámék 
sorsa iránti bizonytalanság miatt napokig valánk, értesülénk végre a kedves jó Titi Görgényből e 
hó 18án írt becses leveléből, hogy hála Istennek veszélyen kívül vannak, és hogy még biztosabb 
helyre menni szándékoznak, hol a Mindenható szent Isten életöket megtartja és megóvja minden 
veszélytől. Fáj a lelkemnek, kimondhatatlanul fáj, hogy a sors bennünket oly messze távolított 
egymástól, hogy annyi reménykedéseim után is a lelkem Anyámék ide nem jöhettek. De áldom a 
Gondviselést e munkájáért, mert már most reánk közelít a veszély - hogy mekkora, Isten tudja. Itt 
is szüntelen zavarok, lármák vannak. 

A városi összes nép, ide értve a falukról ide csoportozott számtalan magyarságot, fegyverben 
áll, s mi legalább azt hisszük, valami nagy és csak katonai gyakorlott sereggel erősített megtáma
dásnak kell annak lenni, melyet ez összes fegyveres nép visszaverni képes ne legyen. Várjuk a szé-
kelységet s Magyarhonból az ágyúkat is minden órán, melyek hír szerint Pestről már útban van
nak. Csupán oláh megtámadástól itt félni nem lehet, próbáljanak csak ide jőni, a nép el van 
keseredve, szánva mindenre. Falukon és apróbb városokban már történtek megrohanások, pusztí
tások, öldöklések, s ezek hírei érzékeny hatást tesznek reánk is, de ide nehezen hiszem, hogy törni 
merjenek, hol ennyi a nép és védelem. A környékből való magyar, sőt még oláh helységek is nem
zeti zászlókkal a király és a magyar alkotmány oltalmára mint nemzetőrök az esküt letették s ezek 
szükség esetében egyesülve a városi néppel bizony roppant sereget képezendenek. Adja az ég, hogy 
ne legyen szükség rá. Mi bízunk is abban, hogy a szegény magyarok igazságos ügyét az Úr Isten 
nem hadja el... Legyenek szívesek gyakran írni és tudatni hol és hogyan létöket. 

Október 27. 

Édes, kedves jó Titim! Közelebbi keddi postán válaszolék azon becses levelére, melyben tud
tomra adta, hogy Görgénybe visszamentek, Jósi pedig hozzátette, hogy onnan tovább is menendők. 
A levelet Dersinek címeztem, de tartok tőle, nem juthat kezökbe, mert az eddigi tudomás szerint a 
közlekedés fenn van akadva, és a levelek a postákon sincsenek bátorságban. Minden esetre újólag 
írok... Egyébiránt eddigi méjj bánatunk, aggodalmaink és félelmeink közt is, hála az égnek, mind a 
négyen jól vagyunk, a gyermekek vidámítnak ártatlan játékaikkal keserű perceinkben, egyébben 
úgysem leljük semmi örömünket. Miklósnak a két felső foga kijött... 

Október 30. 

Édes, kedves jó Titim! ...Amily erősen fájt s fájni fog mindig szívemnek, hogy magok ide nem 
jöhetének, éppen oly nagy vigasztalást leltünk a mennyei Gondviselés azon munkájában, hogy ma-

18 Jakab: Lm. 387-391.0. 
19 

Dersi János Küküllő megyei számvevő, a dersi unitárius egyházközösség kurátora. 
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gok jó korán és biztos helyre menekülhettek, s legalább életök mentve van. Azonban nincs perez, 
melyben ne aggódjunk azon, váljon mi történt vagy történend Adámoson? Mindenfelé tudakozó
dom, ma Gr. Telekinél is voltam, de senki semmit sem tud a környékből. Már történt legyen vagy 
történjék ezután bármi, ha Isten úgy akarta, nem tehetünk róla, azon meg kell nyugodnunk. Meg
vallom, erősen féltettem szegény Miklóst, de lám, jó az Isten, s nem hadja el az embert a vész órái
ban. Most csak azon egy óhajtásunk van, hogy a mennyei Gondviselés adjon mindnyájoknak jó 
egésséget s türelmes szívet elhordozni a sors csapásait, s vigasztalást lelni abban, hogy e csapás 
most közös minden embernek, ki magyarnak született, bár ha egyike sem érdemelte azt. 

Mindenfelől omlanak ide a rossz hírek, sokszor valótlant is hallunk eleget, miből önként f oly, 
hogy bizony nekünk is jut a félelemből, aggodalomból bőven. A jövendő titkait homály fedi, mi sors 
vár ránk, Isten tudja. Itt rémítő sok az ember, kivált hogy a nemesség is itt találja menhelyét köze
lebbi és távolabbi falvakból. A város nagyon népes, fegyveres erő elég, s bízunk abban, hogy ily 
népes, elszánt lakosságú várost nem kis feladat lesz bármily ellenségnek megtámadni és azon győ
zedelmeskedni. Várjuk a székelyek közeledését is, de nem tudjuk, mikorra érnek ide, lépteiket titok
ban teszik, még mostani állomásokról sem hallunk semmi bizonyost. így félelem és jó remény közt 
éljük le egyik napunkat a más után. Legyen bármi szomorú következése a megyei mozgalmaknak, 
legyen győződve arról édes Titim, hogy utolsó filléremet is, ha mit Isten jóvoltából megtarthatok, 
magokkal megfogom osztani. 

Október 30. 

Lelkem, kedves jó Anyám! Mióta megtudtam Görgénybe másodszor lett szerencsés menekülé
süket, már két levelet küldöttem postán Dersi úr kezébe továbbküldés végett, de alig hiszem, hogy 
kaphatták volna, mert Kolozsvár és Mvásárhely közt a közlekedés fennakadt volt, hír szerint a le
velekfeltartóztattak, és Isten tudja, mi történt velők. Csak azért sajnálnám ezek eltévedését, hogy a 
lelkem Anyámék rólunk azóta mit sem tudhattak, s tudom, mennyire nyugtalanok érettünk. Egyé
bért nem tűnődöm rajta, mert semmi olyast, mi bárki által elolvasható ne volna, nem írtam, sőt 
még újságok írását is, a sok rossz hír közül nem tudva, mi való és mi koholmány, szántszándékkal 
elmellőztem. 

Már nincs egyéb hátra drága, kedves jó Anyám, mint a mennyei Gondviselésre bízni magunkat 
és megnyugodni a sors végzésén, melyet nem mi magunk okoztunk magunknak, és keresztényi lé
lekkel tűrni, mit az ránk mért. Hogy pedig ezt nyugodtabban tehessék, tudatni kívánom - a ben
nünket is minden perezben és számtalan okokból környező aggodalmak közt is -, a gyermekekkel 
együtt Isten kegyelméből egésségben vagyunk, ezeknek mind eddig semmi bajok nem volt, sőt szé
pen nőnek, épülnek, ügyesednek, és minket kedves játékaikkal felvidítanak. Róza ugyan nem sokat 
ül itthon, mert reggel már fut a Nagymamához, és csak hálni jön haza, de Miklós elég örömöt okoz 
pajkosságaival, elevenségével, nyájasságával. Bár csak lelkem Anyám láthatná őket s gyönyör
ködhetnék bennök! 

Egyéb állapotunkról csak annyit említek, hogy mi is sok ijedséget állunk ki részint égések mián, 
mi már kétszer volt, de messze és nagy kár nélkül, részint a sok rosszabbnál rosszabb hírek miatt, 
melyek sokszor nem is valósulnak, de képesek az ember lelkét mégis megrázni. Fájlaljuk erősen a 
sok magyar testvéreinken s vagyonaikon itt-amott elkövetett kínzásokat, dúlásokat, rablásokat, öl
dökléseket, s borzadunk, ha csak elgondoljuk, mik történhetnek még ezután. De mindezek s hasonló 
hírek közt bízunk Istenben és kegyes gondviselésében, hogy tőlünk talán a hasonló veszélyeket 
eltávoztatandja. 

Gróf Teleki József főkormányzó, a gubernium elnöke. 
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November 3. 

Édes kedves jó Titim! E hó [helyesen: október] 18dika óta magokról levelet, tudósítást nem 
kaptunk, még azt sem tudjuk bizonyosan, hol vannak, nem csuda tehát, ha magokérti aggodalmam 
és nyugtalanságom már csaknem a tetőpontra hágott, s azon szíves kérés ismétlésére bír, az Iste
nért tudósítsanak valami úton-módon környületesen hol- és hogylétekről. 

Jósiról sem hallok semmit, érte is untalan tűnődöm, váljon hol van, nem beteg-e, nem érte-e 
szegényt valami baj? Ha még magok körül van, ugyan jó, de ha haza szándékozik, vigyázzon ma
gára, nehogy baj érje, fájna szívemnek, ha miattunk valami történne vele. A Kanczellárnak is nagy 
gondja van reá, mindegyre kérdezi, mit tudok róla, mit magokról, s ha Jósi nem jön-e még haza, 
ezt pedig nem azért, mintha dolog és reá szükség volna, mert még annyi dolog sincs, hogy én el-
foglalódjam vele, hanem csupán az irántai jószívűségből és nyugtalanságból ... Adámosról máig 
sem hallottam semmi bizonyost. 

P. s. A ladamosi2' TisztfeletesJ Végh Szebenből Jósinak és Feketének címzett levelében azon 
szomorú tudósítást tette, hogy az oláhok Ladamost is felprédálták, a szalmát és pinczebeli gabonát 
azonban még akkor nem bántották, s a pincze az oláh pap pecsétje, gondviselése alatt van. Fekete 
ezen levelet beadván a Consistoriumba,22 ez a mai napon a királyi biztoshoz folyamodott, ha vala
hogy a további prédálást meggátolhatná, s egyéb intézkedést is tett. Ezt Jósinak, ha még ott lenne, 
tudomásul, de oly kéréssel írom, nehogy Ladamosra menjen, mert életét teendi ki bizonyos ve
szélynek. 

Dátum nélkül [november végén] 

Kedves, drága jó Titim! Azon zűrzavaros, kedvetlen napok után, melyeket utoljára küldött le
velem után mi és szegény kolozsváriak leélénk, és annak reményében, hogy a postajárás felszaba
dultával levelemet talán megkaphatják, e levél írását megkísértem. Mi, Istennek hála, mindnyájan 
életben és egésségben vagyunk. Ezen örvendetes hírt óhajtanám magokról is már valahára hallani, 
kikről október 18ka óta, keblem kínos fájdalmára semmi megnyugtatót nem, s csupán Der si no
vember 3kai néhány sorából tudhattam annyit meg, hogy magok Kibéden vannak; azóta levelöket 
nem kaptam, hihetőleg azon okból, miért én nem küldhettem magoknak... 

Kolozsvárt azóta sok történt, miért mi szünteleni félelmek és rettegések közt éltük le néhány 
hetünket, de veszedelem, hála az égnek, mi sem ért eddigelé. Hiszem, elég rémítő hír szárnyalt el 
magokhoz is rólunk, mely a képzelet szárnyán repülve odaérkeztéig még sokkal nagyobbodott. Sor
sunk valósága röviden ezekben áll: 

Urbán ezredes, miután Deéset és Szamosújvárt bevette, készülőben volt Kolozsvár felé; e köz
ben többszöri félelmet kelle kiállanunk azon alaptalanul koholt hírekre, miszerint az oláhok Ko
lozsvárt akarják megrohanni. November 1 lén a nemzetőrség nagy része Kossuth-lovasokkal, ön
kéntesekkel, székely huszárokkal és lándzsás gyalogokkal elibe ment Urbánnak Szamosújvárig. Itt 
a városon kívül csata kezdetett, de szerencsétlen kimenetellel, mert az egész kolozsvári tábor 
megfutamodott, és ki ahogy jöhetett, hazajött. Urbán tehát 16-án Kolozsvár felé közeledett, s azon 
nap este a Kolozsvárról elibe ment tábor Szamosfalván innen az előcsapattal megütközött, s ezt 
visszavonulni kénytette. Azonban a tábor azon hírre, hogy Kolozsvár elhatározta magát feladni, a 
városba visszatakarodott. Kossuth lovasok, önkéntesek és a segítségre jött temérdek magyarorszá
gi nép még azon éjjel Magyarország felé kivonultak, a nemzetőrség fegyverzetét mind letette sokan 
közülük is a többiekkel együtt kimentek. B. Vayt és Baldaccit23 magokkal vitték. 

Ladamos Alsó-Fehér vármegyei község Vízaknától északra. 
Az unitárius egyháztanácsról van szó. 
Báró Baldacci Manó tábornok, a felső-erdélyi csapatok főparancsnoka. Bona: Tábornokok... i. m. 353. o. 
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E szerint Kolozsvár nagy rémülés és kétségbeesés közt védelem nélkül maradván, még azon éj
jel Gr. Mikó és Groisz elküldettek Urbánhoz Válaszútra kijelenteni, miként a város magát felad
ja. Másnap ezek egy békelevéllel tértek vissza, melynek több pontjai közt a személy- és vagyonbá-
torság biztosíttatott, a nemzetőrség lefegyvereztetni határoztatott. 18kán a cs. k. katonaság ünne
pélyesen beszállott, néhány nap alatt házainkra és középületekre sárga-fekete lobogók tétettek, és 
mi ma teljesen katonai kormány alatt, egyúttal fedezete alatt élet- és vagyonbátorságban vagyunk. 
Azonban most sem minden rettegés nélkül, mert körülöttünk itt-amott részint magyarországi, ré
szint oláh táborok állanak. 

Minő napjaink és óráink lehettek a csak röviden vázolhatott szerencsétlen idő alatt, képzelhe
tik. Az uraságok innen, többnyire azon éjjel, midőn a feladás volt, Magyarországra kiutaztak, so
kan a nemesek és városi háznépek közül is, nékünk hová szaladni nem volt. [Sala] Mihály bátyá
méknál gyűltünk össze, Elekek, Sámuelek2 mind, ott háltunk szinte két hétig, mely idő alatt én egy 
nagy fluxust is állottam ki. Első szobáinkat átadtuk Törökéknek, s ösmerőseink közül még mások 
is húzták ide magokat. Múlt hétfőn gyermekestől hazaköltöztünk, s azóta csendesen vagyunk. Ked
vetlen helyzetünkben még azon baj is ért, hogy béresem megholt, főzőnk, Agnes és Mari az önkén
tesek után elszöktek. Főzőnk már van, a Miklós voltfélmejjű dajkája. 

Körülbé [a környéken] mondhatni csaknem minden falvak ki vannak prédálva, sok helyt a vá
rosok, falvak felégetve. K. Szentkirály is e szomorú sorsra jutván, ott a magyarok nagy részét, s 
azok közt szegény Törökné apját és anyját is megölték, testvérét elrabolták. Szegény Szentkirályi-
néékat is nagy csapások érték. Mázsát elfogták és Szebenbe vitték, Mariskának Zalatnán mindenét 
felprédálták. Jóó Dénes megholt ijedtében. Sokan ágyba estek a félelem mián. Borzasztó, miket 
hall az ember mindenfelől, minő sorsra jutott a szegény magyarság. De talán végit adja az Isten 
mindezeknek. A katonai kormány, együtt a kormányszékkel - mely őfelségétől e hó 12-ről gróf 
Mikóhoz jött handbilét által régi állapotjába és hatóságába vissza van helyezve - módját fogják 
találni hazánk szerencsétlen állapotja megszüntetésének, s a csend s béke helyreállításának. 

A gyermekek annyiban szerencsések, hogy a mi gondjainkból és borzadalmainkból részt nem 
vettek. Róza igen kedves, ügyes gyermekké vált, Miklós ép, mint a makk, víg, játékos, s ha Isten 
megóvja valami betegségtől, Karácsonyig alkalmasint járni fog tudni magára is. Mindnyájan tisz
telik, csókolják kezeiket. 

Pákei nagy vonalakban helyesen adja vissza a történteket, tömör előadásában azonban 
nem jut hely fontos részleteknek; egyébként tarthatott attól, hogy levele idegen kézbe ke
rül. Nem ír például arról, hogy amikor elterjedt a hír: Urbán csapatai már Szamosfalván 
vannak, polgárok, nemzetőrök tömege gyűlt össze Vay Miklós királyi biztos piactéri laká
sa előtt, s követelte, hogy vezesse őket Urbán ellen. Amint kilépett a kapun, puskagolyó 
süvített el a feje mellett. Mintha észre sem vette volna, csak ennyit mondott: - Menjünk, 
uraim! - És megindult. Esett, fia ernyőt tartott fölé. Közeledve a Nádas hídjához, egyre 
kevesebben jöttek utána, a hídnál már csak ketten voltak, apa és fia. - Mehetünk vissza -
mondta ekkor Vay - , ketten úgysem verjük meg Urbánt az egy szál esernyővel. - Ugyan
akkor a Városháza előtt is háborgó sokaság gyülekezett. Groisz Gusztáv főbíró kijött az 
erkélyre, s Urbán feladást követelő levelét felmutatva közölte, mivel a várost a feldúlás ve
szélye fenyegeti, odabent épp arról tanácskoznak, hogy kapitulálni kellene. Alig hogy e 
szót kiejtette, mellette is golyó vágódott a falba; egy csizmadia lőtt rá, de szerencsére vala
ki félrelökte a puskacsövet.28 A városi tanács éjfélig tartó vita után végül is a feladás mel
lett döntött. 

Groisz Gusztáv 1847-49-ben Kolozsvár főbírája. 
A Sala család tagjai: Elek Kolozs vármegyei főbíró, Sámuel főkormányszéki fogalmazó. 
Valószínűleg törökfalvi Török Elek guberniumi hites jegyző családja. 

27 Szemerjai Joó Dénes számvevő a tartományi számvevő hivatalnál. 
Egy volt honvéd (szentkatolnai Bíró Lajos): Kolozsvár feladása. Magyar Polgár, 1882. június 29., július 

2.; Nyárády Gábor: Elfelejtett írás Bem erdélyi hadműveleteiről. Szentkatolnai Bíró Lajos emlékezései. Had
történelmi Közlemények, 1993. 2. szám, 107-127. o.; OL R 341 12/a es. 
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A császári sereg - körülbelül 4000 fő - november 18-án délben masírozott be Kolozs
várra, előzőleg közhírré téve a parancsnok fenyegetését: ha csak egyetlen lövés is eldördül, 
szabad rablást enged a katonáinak. Nem lőtt senki rájuk, rémület ült a városon, elhagyatott 
utcák fogadták a bevonulókat, néhol már sárga-fekete zászló lengett. S hamarosan szinte 
hemzsegni kezdtek az őrjáratok mindenütt. 

Urbán ezredes első dolga az volt, hogy feloszlatta az uniópárti városi tanácsot, s hir
detményben tette közzé, hogy a hivatali ügyintézés átmenetileg a Városháza földszintjének 
néhány helyiségében lesz. November 20-án éjjel 11-kor maga elé rendelte és feltétlen en
gedelmességre szólította fel a kormányszék tanácsnokait; ha vonakodnának - jelentette ki 
-, lázadókhoz méltó módon bánik velük. A nyílt erőszaknak engedni kellett, noha az eljá
rás teljesen törvénytelen volt, s ellentmondott a Pákei által említett királyi „handbilétnek" 
is. Ugyanilyen durva önkénnyel rúgták fel a kapitulációs megállapodás valamennyi pont
ját. Kétszázezer forint sarcot vetettek ki a városra, a katonaság élelmezését nem a fennálló 
szabályok szerint, hanem erőszakos rekvirálással teremtették elő. Az iskolákból laktanyák 
lettek, a nagyobb házakban tíz-húsz vagy még több katonát szállásoltak el. Elrendelték a 
fegyverek kötelező beszolgáltatását (állítólag 4-5 ezer fegyvert gyűjtöttek be). November 
22-én éjjel több személyt - köztük gróf Kemény Simont - elfogtak, és Szebenbe hurcoltak. 
Bezáratták a színházat, a kaszinót, a házkapuknak nappal is zárva kellett lenniük. Tilos volt 
a várost elhagyni, az utcán csoportosulni; ha négy-öt ember összetalálkozott, szétkergették 
őket. Miért, miért nem, még a harangozást is betiltották. A posta eleinte teljesen megbé
nult, később is akadozott, a helyi sajtó megszűnt, csak szebeni és bécsi lapok érkeztek oly
kor a városba. Kolozsvár a császári had csizmája alatt szenvedett.29 

December 8. 

Drága, kedves jó Anyánk! Szorongó kebellel azért, mivel hol- és hogylétéről már hét hetek óta 
semmi tudósítást nem vettünk, mégis a mennyei Gondviselésbe vetett abbeli erős bizalmunkkal, 
hogy Isten mostani kedvetlen és szerencsétlen helyzetökben is becses életét megtartotta, s a balsors 
üldözései közt is mindazok elviselésére, melyeket a végzés rámért, testi-lelki erővel megáldotta, 
írjuk e tisztelő levelünket, s kívánjuk közelgő nevenapját szívünk azon legforróbb óhajtásával sze
rencséltetni, hogy a mennyei Gondviselés engedje nékünk kedves jó Anyánk életének még soká ör
vendhetni. Adja Isten, hogy mihelyt a mostani szomorú események szülte félelmes állapot 
engedendi, mindnyájokat idegen földöni hánykódásaik és nyomorgásaik után Kolozsvárt, saját 
házokban forró kebellel ölelve viszontláthassuk, s szomorú helyzetök enyhítésében bármi áldo-
zatrai készséggel résztvehessünk. 

December 8. 

Édes, kedves jó Titim! Ma egy hete a fennakadva volt közlekedés valamennyirei kinyíltával 
próbát tevék magának levelet küldeni, azt postán, külön felkérő levél mellett régi jó barátom, Vályi 
Károly Mvásárhelyi postamester kezébe küldve, s bár reményem van, hogy azt ő az általam előa
dott módok valamelyikén szíveskedett is oda, hol magok szegény szerencsétlenek hányódnak, ve
tődnek, elküldeni, mindazáltal sem tőle választ, sem retour recepisset vissza, sem magoktól levelet 
mindeddig nem kapván, a legnagyobb fájdalommal és nyugtalansággal küszködöm magokért, s 
nem ok nélkül, mert már hét hete lesz holnap, hogy egy betűjüket sem láttam, mi arról megnyug
tathasson, hogy hol állapodtak meg, valamelyikőket nem érte-e baleset és újabb szomorúság? Az 
Isten szerelméért, kérem, írjanak bár csak két betűt, hogy szűnjék rettentő kínom... 

Jakab: i. m. 430-431. o.; Honvéd (Kolozsvár), 1849. január 9., 10., 11., 12. 
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Hát már kedves jó Titim, még most sem gondolkodnak arról, hogy hazaszálljanak? Vagy talán 
újabb meg újabb hívást vár tőlünk? Ha igen, úgy ezennel is, mint előbbi leveleimben esedezem 
magoknak, hogy mihelyt az utazás bátorságos lesz, találják valami módját a hazajövetelnek, s hoz
zák el a lelkem jó Anyámat is. Az idő úgy látom, kedvez, s bárha tél van, de nincs hideg, s talán az 
Isten jöttökben megőrzi bajtól, betegségtől magokat. Városunk, vagyonunk a katonaság fedezete 
alatt mindeddig épségben van, s reméljük, lesz ezután is. Nyomorúság nélkül azonban nem va
gyunk, amennyiben temérdek katonát is nagyobbára házainknál kell tartanunk, és a városra rótt 
roppant hadisarcot ki kell fizetnünk. Isten azonban gondot visel reánk, és módot fog nyújtani arra, 
hogy itt létöket mentől tűrhetőbbé tehessük... írjanak valamit az Adámoson történtekről, mert sen
kitől semmit sem hallhattam, még G. T. J. sem tud bizonyost máig. 

December 19. 

Édes, kedves Titim! E hó 4kén küldött becses levelökből amily örömmel értettem egyfelől ke
serves bújdoklásokbóli visszatértöket és tűrhetőleg létőket, minek nem tudhatása miatt annyi hetek 
óta a legkínosabb fájdalmakkal küzdöttem, éppen oly leverő volt abbeli tudósítások, hogy szegény 
fejek semmi nélkül, sőt lak nélkül is maradtak. Én nem tudom édes Tit i magokat egyébbel vigasz
talni fájdalmas részvétemen s abbéli ígéretemen kívül, hogy ha Isten életemnek kedvez és magokat 
szerencsésen ide, a mi forrón szerető keblünkhöz vezérlendi, mindenünket megosztjuk magokkal, 
mindent meg fogunk tenni nyugodalmukért és kényelmükért, utolsó fillérem, életem is a magoké 
lesz. 

Mi még mind félelmek közt, de egyéb iránt Isten jóvoltából tűrhető egésségben és bántatlanul 
vagyunk; hogy a jövő nap, sőt óra mit hoz ránk, Isten tudja, de bízunk a jó Istenben, hogy a dolgok 
kifejlődése vészt talán nem hoz ránk. Minthogy magok, amint hiszem, ott most csendességben van
nak, jónak vélném, ha útra indulni nem sietnének, mert erősen félek, hogy az úton valami baj ta
lálja érni. Aztán itt sincs teljes csendesség még, új meg új zavarok keletkeznek, melyeknek kimene
tele bizonytalan. Legjobb lesz, ha elvárják arróli tudósításomat, miként már biztosan jöhetnek s 
lehetnek itt. Addig valahogy töltsék el ott az időt, én postán is fogom tudatni magokat, s ha ezt ma
goktól is megnyerhetem, úgy egymás irányában nyugodtak lehetünk... Miklósról semmit sem 
írának; ha ott van-e, kérem, tudósítsanak erről közelebbről. Tűrhető egésségben töltendő Kará
csonyt kíván szerető testvére. 

December 30. 

Édes, kedves Titim! Miután a közelebb múlt vasárnap és hétfőn az itten állomásozott rendes 
katonaságnak önként és legkisebb zenebona vagy ártalom nélkül lett kivonulásával, a magyar had
es honvédseregnek pedig beszállásával azon több napig tartott remegésünk, hogy az itt keresztül
kasul táborba szállott roppant rablócsoportoknak mi, szegény, lefegyverzett s oltalmat csakis a 
katonaságtól, de utóbbi napokban a táborozások miatt nagyon kevés számból állótól várt kolozs
váriak előbb-utóbb martalékaivá válunk, hála az egeknek, megszűnt, s jelenleg a mindenfelöl be
nyomuló és naponta szaporodó magyar vitéz hadsereg lelkesedésétől is megihletve életben és 
bántalom nélkül maradunk, szabadabban lélekzünk. Félelmünk, szorongásunk nagy vala - ezt kép
zelhetik -, de bízunk a mennyei bölcs Gondviselésben, hogy valamint eddig megőrzött minden 
bajtól, ezután sem fog elhagyni. 

A jó szerencse hozzánk is három igen becsületes háromszéki székely atyafit vezetvén szállásba, 
s azok innen minden órán tovább indulandók lévén, azon esetre, hogy ha azok Mvásárhelyre talál
nának rendeltetni, e levelet adóm kezökbe, s megbízám, hogy magokat okvetlen fölkeresve az itten 
történteket, jelen körülményeinket, szóval mindazt, mit kinn és benn nálunk láttak, hallottak, mint 

Gróf Teleki József. 
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élő szemtanúk terjedelmesen beszéljék el. Remélem, ígéretöket beváltandják tettel, s tőlek magok 
mindent apróra megtudhatnak. 

Azonban hogy tőlem is megnyugtatva legyenek, íme, magam is megírom, hogy Istennek hála 
mindnyájan jól vagyunk, a Karácsonyt meglehetős kedvvel eltöltöttük, nem keveset az utcákon is 
kóborolva, látni a szüntelen változó harczias jeleneteket, melyek most a város népe minden figyel
mét elfoglalják. A gyermekek épek, egésségesek, erősödnek szemlátomást, csak ki nem hordozzuk 
őket, mert roppant hideg van. Rózában szép tehetségek fejlődnek ki, Miklós derék legény, össze
vissza mászkálja a nagy házat, gagyog már szavakat.... 

G. T. J-től küldött levelem írásakor a legnagyobb félelmek közt lévén azt kénytettem írni sze
gény fejőknek, hogy még ne jöjjenek haza; fájt ez nagyon szívemnek, de a körülmények azt kíván
ták, s jó, hogy nem is jöttek. Most már változott a világ állapotja, a remény táplál, hogy Isten talán 
jobb világot enged érnünk, és így újra bízvást meghívom magokat. Ha tehát az ottani körülmények 
engedik, ha a közlekedés, utazás köztünk teljesen biztossá váland, s a mostani kemény idő is annyi
ra enyhülend, szóval mihelyt csak lehet, igyekezzenek hazajönni, hogy valahára azon sebek, me
lyeket nékünk az egymástóli elszakadás, az egymásérti szüntelen aggódás okozott, begyógyulhas
sanak. 

Adná Isten, hogy az új évet mindnyájan kívánt egésségben érhessék el, adjon Isten mindnyá
junknak jobb új évet... Örömest küldenék új évre egy kevés pénzt is, de bizonytalan lévén, merre 
vezettetnek e becsületes vitézek, nem merek, más biztos alkalomnak pedig most még híre sincs. Jósi 
és Koronka lesznek szívesek adni, ha szükségök lesz; ha Isten éltet, nekik visszafizetem. Mindössze 
is csak egy kolozsvári naptár az, mit új évi kedveskedésül ide zárhatok. 

Czetz János - ez időben Bem mellett őrnagyi rangban a felső-erdélyi hadtest vezérkari 
főnöke31 - emlékezéseiben arról ír, hogy Dés és Szamosújvár elfoglalása után Bem táma
dást tervezett Kolozsvár irányában. „Erős ütközetet vártunk, ámde csalódtunk várakozá
sunkban. Wardener ezredes belátta, miszerint előtte egy győzelmes sereg, háta mögött pe
dig egy ellenséges érzelmű város lévén" okosabb lesz, ha nem áll ellen, s harc nélkül 
elvonul Torda felé. Bem serege december 25-én, vasárnap érkezett a városba. „Kolozsvár
nak soha nem voltak vígabb karácsonynapjai, mint azok, melyek alatt Bem hadserege 
megszabadította a már tűrhetetlenné vált igától."32 

A tábornok egyik első rendelkezése volt a sajtó megindítása; Ocsvai Ferenc szerkeszté
sében már december 28-án megjelent a Honvéd című lap. Ennek első számából tudjuk, 
hogy a magyar sereg bevonulásakor „az utcák fényben úsztak, a nép örömittasan éljenzett, 
a nők virágokat hintettek a katonák lába elé, zene harsogott, lélekemelő karácsony este 
volt. A kirabolt éléskamrák maradványait örömkönnyek közt nyújtották át a katonák
nak."33 A visszatért kolozsvári üteg tüzérei „a nagy piaczon az ágyuk lafétáján ették meg a 
jóízű kolozsvári töltött káposztát és meleg kürtös kalácsot."34 A város díszkardot ajándé
kozott felszabadítójának; ez a kard 1934-ben a Hadtörténelmi Múzeumba került. 

December 29-én megindult a postaforgalom Pesttel, december 31-én a sebtiben össze
verődött színtársulat megtartotta első előadását,35 Bem utasítására leszerelték a honvédnek 
beállt színészeket. Amikor Jakab Elek december végén néhányadmagával a városba érke
zett, az utcákat fényben, az ablakokat virággal és nemzeti színű szalagokkal díszítve talál
ta. „Minden mutatta, hogy itt béke van és boldogság. Jó emberek, barátaink üdvözöltek, 
kezet szorítottak, szívökre öleltek, hajlakukba hívtak...Üdvünk 24 000 lélek üdve volt. Óh 
Istenem, miért adod oly gyéren a boldogság ily nagy és drága pillanatait!"36 

Bona: Tábornokok... i. m. 128-129. o. 
32 Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben. Pest, 1868. 39-40. o. 
33 Honvéd (Kolozsvár), 1849. január 9., 10., 11., 12. 
34 Jakab: i. m. 448-449. o. 

Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 1897. 375-376. o. 
36 Jakab: i. m. 442-443. o. 
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Január 11. 

Édes, kedves jó Titiml Minapában, midőn a Kolozsvárra szerencsésen és akadály nélkül be
szállott magyar tábor egy része innen ismét - akkor nem tudatott hová - kiindítatott, a nálam 
szállva volt becsületes székely katonáktól - ha t. i. Vásárhelyre menendének - levelet küldtem, s 
arra, hogy személyesen adják át s mindent elbeszéljenek, megkértem volt [őket]. Ha tőlek levelem 
kezökbe jutott, helyzetünkről, házi körülményeinkről, a gyermekekről sokat megtudhattak. Azóta 
posta nem járt, más alkalom sem volt, kivéve Jakabékat, kiknek menetelöket csak azután tudtam 
meg, mert midőn Jakab [Elek] lóháton beszólott, én hon nem voltam, s csak Trézsi üzenhetett tőle 
annyit, hogy jól vagyunk. Az ő beszédéből - mert levelet deczember 4-ke óta máig sem kaptam ma
goktól - örömmel értettük, hogy magok jól vannak, és hogy Adámoson nincs annyi káruk, mint 
képzelték volna. E tudósítás ismét nyugtató volt reám nézve, ki magokért annyit aggódom. 

...Rám sem ismernének egykönnyen, ha csak nem auffirolom [bemutatom] magamat, mert pri
mo: hétfőtől fogva nem vagyok gubernális cancellista, hanem egy szegény, de becsületes privát 
ember a félig-meddig magam jószágában, és secundo: bánatomban szakálomat megneveltem, s 
úgy nézek ki a -fájdalom! - reményem felett korán megszürkült szálak miatt, mintha a csúcsai tá
borból én jöttem volna haza zuzmarásan. Az én kedélyem és az én szemem már megszokta, hogy ne 
legyek cancellista és hogy szürke legyen a szakálom, talán magok is nagy nehezen megszokandják. 

Egy darab idő óta csendesen, s bár nem tökéletesen, de mégis örömteliek valánk a dolgok for
dulása után; de már megint kedvetlen hírek szárnyalnak oláh mozgalmakról, Pest feladásáról, 
enyedeni égésről sat., mik bárha nem valósulnak is, rossz hatással vannak lelkünkre. Isten tudja, 
miként fog bevégződni a haza sorsa, de bármi történjen, szeretném már magokat itthon látni. 

Január 17. 

Édes Jósi Barátom! Még ezelőtt öt nappal átadtam volt Antal Imrének37 ide zárt leveleimet, 
hogy midőn mehet, vigye magával, de az út még teljesen biztos nem lévén, ő még ma is itt van töb
bekkel együtt, kik Vásárhelyre szándékoznak; posta se ment arrafelé, hogy néktek levelet küldhet
tem volna. E közben 13kán juta kezembe december 27kén írt azon leveled, melyben a Titiék sok 
veszteségét, Miklós üldöztetését tudattad, s a nevében beadandó folyamodás előkészítésére és siető 
beadására hívták fel. Arra, hogy Adámoson s éppen az ő udvarokban kétség kívül prédálni fognak, 
s a bősz csorda még kevesebbé kímélendi meg az alispáni tulajdont, mint bárki másét a megyében, 
bár fájdalmasan, de mégis elkészülve voltam, de hogy az istentelenség annyira menjen, hogy min
den vagyonuk kirablása s elpusztítása mellett szegény Miklósnak még személye is üldöztessék, s a 
gaz rablóktól még ott is - idegen földön - nyugodnia ne lehessen, erről még képzetem sem volt. 

Egy kis vigasztalást mégis találtam abban, hogy e levél azelőtt kelt, hogy Jakab Elek itt járt, ő 
pedig Trézsimnek azt beszélte, hogy mindnyájan együtt és jól vagytok, tehát Miklóst sem érte sem
mi baj, és hogy káruk korántsem oly nagy, mint elébb gyanították és hallották; találtam azon re
ményben is, hogy Bem tábornok közelebbről Vásárhelyre jutandván, Miklós hántatni nem fog, sőt 
addig is, míg valamit e részben itt tehetnénk, vagyona biztosítása s további megkímélése iránt tőle 
némi rendelkezést fog eszközölhetni. 

Amint magad is jól tudod, s másik levelemben is előadtam, a kormányszék nem létez, nem léte
zett már aznap, midőn leveledet írtad, ide tehát folyamodni nem lehet, sőt az adatokhoz jutás útja 
is elzárva van. Puchnerrel a magyar tábor beszállása óta semmi közlekedés, sőt a napokban ha
muvá égetett szerencsétlen Enyeden túl posta sem ment; de ha lehetne is hozzá folyamodást külde
ni, lehet képzelni, mi sikere lenne annak a mostani körülmények közt. Végire jártam tehát annak, 
ha országos biztos Beöthy Ödön, ha hozzá folyamodnám, tehetne-é valami rendelkezést arra néz-

A marosvásárhelyi református kollégium inspektora. 
Anton Puchner báró erdélyi császári főhadparancsnok Szebenben. 
Beöthy Ödön délvidéki, 1848 végétől erdélyi kormánybiztos. 
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ve, hogy Adámos tovább ne prédáltassék, s a rablottakból valami vissza keríttessék, de azon uta
sítást kaptam, hogy Küküllő megyébe, mely még a magyar hadsereg által visszafoglalva nincs, ho
vá még a megyei tisztek vissza sem mehettek, s míg kellő katonai fedezetök nem lesz, nem is mehet
nek, szóval hol majd semmi adminisztráció nincs, sikerrel még semmit nem rendelkezhetik, s 
hasonló tárgybani rendelései még eddig csakis a Kolozsvár körül fekvő négy megyékbe, u. m. 
Kolozs, Torda, Doboka s Szolnok megyékbe terjedhetnek ki, s ezekben is a sikert csak az idő le
folyta hozza meg... 

Hogy Beőthynek teljes szándéka és akaratja van a rablók által tett károkat országszerte becsű 
értékben megtéríttetni, arról meg lehet győződni kiadott proclamationából, s a környéken eddig tett 
lépéseiből, és így remény lehet ahhoz, hogy szegény Titiék is nemsokára elrablott és pusztított va
gyonukra nézve kártalaníttatni fognak. Hogy azonban a Beőthyhez adandó folyamodványt nyomó
sabban és indokokkal mentől jobban elláthassam, kérlek édes J ősim, szerezz Miklóstól még rész
letesebb adatokat... További utasítástokat is véve, igyekezni fogok mindent megtenni, minden 
tudományomat és fáradságomat arra fordítani, hogy szegényeken valamit segíthessünk. 

Mi, hála Istennek, mind jól, de újabban félelmek közt vagyunk. A rabló csordák a körülbé való 
helységeket kezdik égetni, Jára és még két szomszéd falu tegnapelőtt lőnek hamuvá. Mindenfelé 
küldődnek ellenök csapatok, de nem igen győzik őket annyifelé üldözni. Ide tán csak nem mernek 
jönni, hiszen itt sok a nép, mi ellentálljon, s gaz törekvésöket meghiúsítsa. Mind e mellett Istenbe 
vetett bizalommal, hogy bennünket minden rossztól megoltalmaz, ismételve kérlek, mihelyt csak le
het, jöjjetek már haza, eleget szenvedtünk eddig egymás nélkül, legyünk ezután együtt, ha boldog 
vagy szerencsétlen sors vár reánk. 

P. s. A szabadságot már senkitől kérni nem kell, megadta az idő és a magyar tábor szerencséje. 
A lelkem jó Anyám egésségben létét szívünkből örvendjük, de annál inkább sajnáljuk szegény Titi 
kornyadozását. Öt kétség kívül a bánat emészti, van oka rá, vigasztald édes Jósim a nevemben is. 

Január 20. 

Lelkem, kedves jó Anyám! Holnap - remélem - veendik azon levelemet, melyet Antal Imrétől 
akartam elküldeni, de ő még itt múlatván, ebesfalvi követ Karácsonivar küldöttem el. Most Schütz 
János és Balázs mennek város dolgában Szebenbe Bem tábornokhoz, tőlek küldöm e hirtelenséggel 
írandó levelem. Istennek hála, mi mindnyájan életben és egésségesek vagyunk, mert közbe-közbe 
egy kis köhögést, torokfájást sat., melyet majd mindenikünk a nagy hidegek miatt kiállóit, nem 
tartunk most betegségnek. Lélelekben azonban nyugodtak semmikép nem vagyunk, mert egyfelől 
szüntelen a lelkem Anyámékért tűnődünk, másfelől az oláhoktól - bár távolról - untalan háborít
tatunk, s a sok- ha többnyire alaptalan - rossz hírek csendes nyugalmunkat felzavarják. Egyébi
ránt veszélytől keveset tartunk, mert sok a nép a városon, s ez a katonaság buzgó segedelmével tá
vol fogja tarthatni a rabló csordákat. És éppen e bizodalomtól lelkesíttetve kérem a lelkem jó 
Anyámékat, hogy ha csak lehet, mihelyt arra kedvező idő és alkalom fog mutatkozni, igyekezzenek 
hazajőni, az Isten talán megőriz bennünket minden veszélytől. Mi minden esetre forró vággyal 
várjuk mindnyájokat, és a legboldogabb percze életünknek az lesz, midőn a lelkem jó Anyámékat 
mindnyájan együtt itthon láthatandjuk... Holtig forrón tisztelő fia, Lajos. 

Karácsoni János ebesfalvi (erzsébetvárosi) nótárius. 
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HUSZÁR JÁNOS 

EGY PÁPAI TÜZÉR NAPLÓJÁBÓL1 

1918. július hó 

l-jén. Hajnalban a front felől erős ágyútűz hallható, mi tart reggelig. Délelőtt folyamán élénk 
repülő tevékenység mindkét részről. 

2-án. Nincs semmi változás a helyzetben, változékony, esős időjárás. Igazán csak most tudom 
mi az éhség. Hallatlan a csapatok élelmezése. Ezideig kívántam, hogy győzelemmel fejezzük be a 
háborút, de most már azt kívánom, minél előbb, bármi áron! Most hozzájött ezen szerencsétlen 
offenzíva, mi teljesen megrendítette a csapatok bizalmát és kedélyét. így nem sokat várhatunk már! 

3-án. Délután alomarsch, megint megkezdődik a házalás. Ugyanis 2 ütegét ezredünknek ismét 
a 20-dik hadosztályhoz osztották be, így ennek körletében Stabie faluban egy magas hegy tetejére 
költöztünk nagy nehezen. Itt várjuk a parancsot az állásba menetelre. 

4-én. Ma még itt vagyunk e rozoga faluban és egy iskolateremben vagyunk elszállásolva. 
5-én. Délelőtt a rendes foglalkozás, (mert annak meg kell lennie) délután fürdés. Ma parancsot 

kapott ütegünk állásba menésre, az 1/20-as üteg leváltására. Azonban e parancs visszavonatott és 
maradtunk. Este és éjjel erős zivatar. 

6-án. Az eső esik egész nap, mi nagyon kellemetlen, alig van itt tisztességesnek mondható nap. 
7-én. Vasárnap, no a mai nap elég szép. Egyenlőre nincs parancsunk, hogy mit történik velünk. 

Igaz, hogy itt szívesebben eltöltenénk az időt, mint valami rossz állásban. A faluban a civilek bent 
vannak, mondhatni a legnyomorúságosabb helyzetben, nincs különbség köztük és köztünk ebben a 
tekintetben. És mit nem hitt volna az ember, még elmaradottabb nép, mint az oláh vagy a szerb. 
Azonkívül meglehetősen piszkosak, inkább a cigány fajhoz hasonlók, mi abban is megnyilvánul, 
hogy a hegyeken össze-vissza laknak, hol némi kis termőföldhöz jutnak. Mert itt az ritka. Termelni 
mást kukoricán kívül (mi fő élelmük is) nem tudnak. Most fő élelmük füvekből áll, mit tisztán víz
be főzve, azt lehet mondani minden nélkül esznek. Egyébként a katonai hatóságunk alá tartoznak 
élelmezésben. Havonta kapnak némi kis élelmet, de ez még az éhenhalástól sem váltaná meg őket. 
Természetes, ily helyzetben mi sem juthatunk semmihez ezen átkozott helyen. Csak már a végét 
járnánk! 

8-án. Nincs foglalkozás, igen unalmas kezd lenni - de inkább így, mint a digó szórakoztasson 
bennünket. A legénység szénagyűjtéssel és más egyébbel szórakozik. 

9-én. Parancsot kapunk továbbmenetelésre. Nincs rendes beosztásunk, folyton dobálnak ben
nünket. Este 7 órakor alomarsch Feltrébe. Ahogy felmásztunk ez átkozott hegyre, úgy mászunk 
most lefelé, erős esőben, mi reánk jött megint. Késő este érünk Feltrébe, hol szabad táborba me
gyünk. Éjjeli 1 órára jöttünk volna rendbe, de iszonyú felhőszakadás jött reánk, és most tessék sár
ba, vízbe lepihenni. 

10-én. Itt Feltrében várjuk, most mi lesz velünk, az ezredünk itt összpontosult. Ma is esik, mi 
mindennapos. 

11-én. Napközben még nem tudunk semmi bizonyosat, mikor megyünk állásba. Este azonban 
parancs jött az ütegnek stellung-építésre. Ma is esős idő van. Az ellenség most erősen offenzíváz 
napok óta. Újból kaptam egy tisztséget, a dienstführerséget, mi nagyon megörvendeztetett. 

12-én. Reggel az egész ágyú-legénységgel az új ágyúállás építésére megyünk. Ez a Mt. Cisna 
mellett van keletre egy kisebb, erdős hegycsúcson a Rosala Villa-n. No, de ily munkát mi itt lesz, 

1 Ezzel a közleménnyel befejeződik Horváth Pál pápai tüzér naplója. Közreadásával a közkatonáknak kí
vántunk emléket állítani, akik végső soron minden háborúnak vesztesei voltak; a győztes háborúknak is. Ez a 
háború azonban elveszett. - A Szerk. 
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nem is jó említeni. Az utunk, mi fárasztó volt, hegyi szakadékok és fárasztó szerpentin utakon, úgy 
kimerítette a legénységet, hogy ma a munkát meg sem kezdhettük. Ma elég jó idő van, a repülő
tevékenység nagy. 

13-án. Megkezdettük az állás építését, mi igen kegyetlen munka lesz. Csupa kő az egész. Dél
előtt folyamán folyton a repülők járnak, jó, hogy e kis erdő véd tőlük. Innét a lövéseink a Mt. 
Grappara lesznek irányítva. Délután már az ellenséges tüzérség kezd környékezni bennünket, noha 
nem hiszem, hogy már felfedezett volna. Éjjel eső és erős égiháború. 

14-én. Hajnalban, 3 órakor az ellenség támadni kezd és erős tüzérségi harc keletkezik a mi ré
szünkről is. Ez tart 1 1/2 óráig körülbelül, az eredmény ismeretlen. Délelőtt szép, napos idő, a re
pülőtevékenység óriási. Máskülönben a harci tevékenység délelőtt szünetel, miből következtetni 
lehet, hogy az ellenség eredmény nélkül támadott. 

Erre a napra igen különös álmom volt, mintha Vásárhelyen a Nagymamát temettük volna, (ko
porsó, fehér virágkoszorúkkal és a népek is fehér virággal) igen aggaszt ezen álom. Szegény 
Nagymama épp a napokban írta, hogy tán ez az utolsó levele hozzám. Ma azonban egy kis szeren
cse is ért, kézhez kaptam a II. osztályú vitézségi érmet. (Már annyiból szerencse, hogy havonta 
7.50 K-át hoz.) A délután elég csendben telik el. Mi pedig ostromoljuk ezen átkozott kőfészket 
(ugyan én nem), de annyi bizonyos, hogy egyhamar nem jő ide ágyú, minek behozatalára még 
gondolni is sok. 

15-én. Hajnali 3 órakor ismét megkezdődött a tegnapi koncert, de még erősebb mértékben. És 
egyfolytában tart 1/2 9 óráig délelőtt. Emlékezetbe hozza a múlt havi szerencsétlen offenzívánkat, 
csak most úgy látszik, a digó kísérletezik. Azonban mi is szorulunk kissé itt a munkán, alaposan 
kezd körülrakni bennünket. Mi lesz, ha lőni kezdünk? A repülők is munkában vannak kora reg
geltől, igazán komisz élet kezd kialakulni, nincs remény, hogy épp bőrrel szabadulhasson az ember 
ezen gyalázatos frontról. 

A 20-dik hadosztálytól megszabadultunk volna, de állás tekintetében itt az 55-dik hadosztály
nál sem jobb. Azonkívül ez valami szlovén társaság, itt még éberebbnek kell lennünk. Az este 
csendesebben telik el, este azonban 1/210 órakor erősebb tüzérségi tüz támad mindkét részről, 
mely tart 12 óráig éjjel. így nyugalmunk zavarva van, és csak rettegések között töltjük az éjeket, 
miután semmi fedezékünk nincs, mi megvédhetne az ellenséges lövedékek ellen. Az éj többi része 
nyugodtan telik el. 

16-án. A délelőtt csendesnek mondható, repülők sem járnak. Munkánk igen nehezen halad a 
sziklában megfelelő szerszámok hiányában. A délután és éj teljes csendben múlott. 

17-én. Csendes a mai nap is, olykor hallatszik egy-egy ágyúlövés. Ezen ronda, hegyes terepen 
mindenütt fészkelődik be a tüzérségünk, mi óriás munkát igényel. Az éj ismét csendben telt. 

18-án. Egész délelőtt egyes lövésekkel háborgat bennünket az ellenség, a délután és éj azonban 
csendes. 

19-én. Szép idő, már kora reggel a repülők rajzanak. Máskülönben csend van. Az éj folyamán, 
és ma egész nap nagyon rosszul érzem magam, úgy látszik a sok viszontagságos időnek nem marad 
el a hatása. Éjjel még rosszabbra fordul állapotom. 

20-án. Az egész napot át kell feküdnöm, kegyetlen rosszul vagyok. Holnap orvoshoz kell men
nem. Estére még rosszabbul érzem magam, szerencse, hogy az ellenség most nem piszkál bennün
ket, legalább nyugodtan fekhetem. De hogyan - mint valami rabló az erdőben, - ezen állapot még 
tán százszorta rosszabb. 

21-én. Amit nem reméltem volna, mára jobbra fordult a betegségem, de gyenge vagyok, alig bi
rok a lábamon állni. A dologgal lassan haladunk, munka van elég. Ma már két ágyút is behoztunk 
az állásba. Ma egész csend van a vonalon, a borús idő végett a repülők sem járnak. 

22-én. A betegség mégsem akar engedni, ma még a hideg is ráz, és hozzá erős kehe járul. 
23-án. Kissé jobban volnék ma, a kehe ellen csalánt főzetek, és annak a levét iszom. A jó ha

tást hamar észrevettem. A munka folyton szaporodik, ami ezen rossz állapotomban erősen igénybe 
vesz. A legénység rettenetesen ki van zsarolva, itt látszik meg, hogy mit bír ki egy ember. Az éj 
folyamán még egy ágyúnk is beérkezik, mert itt csak tolvaj módra lehet... 
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24-én. Hajnali 4 óra, tehát fel az ágyúért a hegyre, és nagy nehezen lehozzuk egészben. Azért 
nagy nehezen, mert darabokban sokkal előbb leérne az álláshoz. Nagyon ebül nézhetek ki, mert a 
tisztek is csudálkoznak rajtam, dehát nem lehet rajta segíteni. A leeresztett ágyút délután csigákon 
a helyére vontatjuk. Ilyen itt a helyzet, minden munka emberi verejtékkel van szentelve. A front 
most elég csendes. 

25-én. A rendes napi dolog, mind nehezebben vágjuk a sziklákat, most már csak robbantással 
boldogulunk. Ma újból egy ágyúnk jön be. Én már kissé magamhoz kezdek jönni ezen átkozott 
nyavalyából. Az utóbbi napok és éjek csendesek, az ellenség nyugodt. 

26-án. Reggelre az eső esik, és jobbára egész nap tart, mire pedig semmi szükségünk nincs. 
Élelmezésünk napról-napra rosszabbodik. Mindenféle összevágott zöldség, répa (gemüse) járja 
száraz állapotban. No, még hozzá a kenyéradag is leszállt 1/4-ére (250 gr.) naponta. Ez már igazán 
hallatlan dolog, és csak az emberek teljes kizsarolására és éhenhalására vezet. 

27-én. Ma reggel is az eső esik. Máskülönben folyik a rendes munka, sürgetik az ágyúk beállí
tását, miután 31-én belövést akarnak eszközölni. Kérdés, megtörténhet-e? 

28-án. Lázasan folytatódik a munka. Erős repülő tevékenység. Ma jött be az én ágyúm is az 
állásba. 

29-én. Nálunk csak a megszokott foglalkozás. A fronton sincs különös újság, hallgat a digó. A 
repülői azonban kihasználják a szép időt. Nem úgy a mieink, ők pihennek folyton. 

30-án. Délelőtt ismét csak a repülők keringenek felettünk. Ma kijöttek a tisztek is az állásba, 
lesz most már zavar itten. Ma bejött az utolsó ágyúnk is, igen erős napunk volt munka tekinteté
ben. Itt nem lehet unatkozni. 

31-én. Végre ezen hónapot is lemorzsoljuk. Korán a legénység munitiót hord, ami nem kis fe
ladat. Délután megkezdettük a belövést, 2 ágyúnk elég tekintélyes számú lövedéket pazarolt, de 
hogy hova mentek, azt az ütegparancsnok megállapítani nem tudta. így félbe is maradt, majd más
kor próbálunk szerencsét. 

Augusztus hó 

l-jén. Ha a tegnapi lövéseink nem is értek semmit, de azért az ellenséges repülők reagáltak reá, 
és egész nap felettünk rajzottak, kutattak. Elhárító ütegeink erős harcot folytattak ellenük, de nem 
sok eredménnyel. És még inkább nekünk kell a lehulló repeszdarabok elől fedezni magunkat, mint 
az ellenséges gépeknek. A dologból ma is kijut alaposan. 

2-án. Borult idő, mi gátolja a repülő tevékenységet. A front elég csendes. Délután esőt kapunk. 
3-án. Esős idő, így nincs repülő-koncert. Ma délután kaptam azon elszomorító hírt a Miskától, 

hogy Nagymamát júl. 25-én temették. Igazán szomorú, méghozzá ily távolban kell róla értesülni. 
Ez a vég! Nyugodjék békében! 

4-én. Ma is csak esőt várhatunk, már napok óta szünetel a repülők tevékenysége. Ez nekünk jó, 
mert munkánkban nem gátolnak. Az éj folyamán Cissiagónál heves harc kezdődik, mi mindjobban 
közeledik felénk, de szakaszunkig nem ért. Ez tartott egész hajnalig. 

5-én. Ma szebb idő mutatkozik, mit igyekszenek is a repülők kihasználni, mert egész raj kering 
és szemtelen alacsonyan. Nekünk nemigen tetszik, mert utókövetkezményei vannak. 

6-án. Megint csak ezen átkozott ellenséges gépek zsonganak, ma egy gépünket le is lőttek. 
Guero irányából erős harc hallatszik. 

7-én. Délelőtt az eső esik, egész hideg van, lakásunk (a celt) nemsok védelmet nyújt. Különös 
esemény nincs. 

8-án.. Folytatjuk a napi munkánkat. Délután belövés, ismét leadtunk szép számmal lövést, de 
most sem sikerült. Sőt, úgy hírlik, hogy sajátunkba lőttünk. A tiszt uraknak ez nem a román front. 

9-én. Ma reggel nálunk szerencsétlenség történt a sziklarobbantásnál, mi alighanem két embe
rünket szemeitől foszt meg. Igazán idegrázó volt. 
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10-én. Napközben gyengébb ágyúzás hallható. Az ellenség repülői erősen tevékenykednek. 
Csak itt látszik meg a mieink nagy hátránya - mint mindenben. Nagyon hiányoznak a németek! 

11-én. Ma sem változik a helyzet, a repülőket ágyúink lövik, és mi ezáltal erős veszélyben va
gyunk. Ma egy lovunk ezáltal megsérült, és főbe kellett lőnünk. No, hát ennek a húsán volt osz
tozkodás az itteni éhes népség között. Ma egy ellenséges üteg lövedékei erősen kerülgettek ben
nünket, már azt hittük, minket tűzött ki célul. Ma délután megint rosszabbul érzem magam, mit az 
elfoglaltsággal járó méregnek tulajdonítok. 

12-én. Munkálkodunk erősen, de nehezen haladunk. Ma kissé jobban lettem. Az elmúlt napok
ban az ellenséges repülőraj két ízben is bombázta Feltrét és elég sikerült eredménnyel. 

13-án. A mai nap elég csendesen telik, a repülőtevékenység nemigen nagy. Ma estére megint 
rosszabbul lettem és rossz éjem volt. Az éj folyamán a mögöttünk levő hegyen elhelyezett fényszó
rónkat lőtte az ellenség, és rövid lövései elég bosszúságot okoztak nekünk. 

14-én. Szórványosan mindkét részről ágyútűz. 
15-én. Semmi változás, különös esemény nem fordul elő. 
16-án. A napi erős foglalkozás, mit ha tán tíz évig itt lennénk, sem fejeznénk be. Délután az 

ellenséges tüzérség erősebben dolgozik. 
17-én. Borult idő, nincs semmi változás. 
18-án. Már napok óta szünetel a repülő-tevékenység a borús idő miatt. A tüzérségi tevékenység 

is szünetel. 
19-én. Ma is ködös idő, pár repülő próbálkozik, de nem jó eredménnyel jár és visszafordul. 
20-án. A rendes napi foglalkozás, semmi különösebb. Most a 17-dik divisional vagyunk be

osztva, az 55-dik elment. Tiszta magyar. 
21-én. Munitióhordás a változatosság kedvéért. Ma tisztább idő, a repülőtevékenység nagyobb. 
22-én. Már kora reggeltől átkozott repülő-zene van az ellenség részéről. Ma várjuk a brigadé-

rost, inspitiálni fog. Bosszúság a Miska lapja végett. Még ez is járul az itteni sok kellemetlenség
hez és bosszúsághoz, mi utóbbi időben elfoglaltságommal jár. Ezen délelőtt repülő-megfigyelés 
mellett egy ellenséges nehéz üteg veszélyezteti állásunkat. 

23-án. A mai szép idő kedvezve a repülőknek, az ellenséges üteg megint ennek a megfigyelése 
mellett lő. Már azt kell hinni, hogy minket keres. Este és éjjel nem a legjobban érzem magam. 

24-én. Nincs semmi változás, ma is szép idő. Megjött az ütegparancsnokunk szabadságról, 
megszabadultunk ezen hóbortos izraelitától, ki helyettesítette. 

25-én. Ma borult idő, hosszabb szárazság után eső. Délután erős zivatar keletkezik. Késő este 
fokozott tüzérségi tűz keletkezik. 

26-án. A mai reggelt már nyaklevessel kellett kezdenem, mindenütt csak a bosszúság ezzel a 
haszontalan emberanyaggal. 

27-én. A rendes bányász foglalkozás. Napközben tüzérségi tűz, és élénk repülő-tevékenység. 
28-án. Ugyancsak nincs semmi különösebb, a lég zúg a sok repülőtől. Éjjel erős harci zaj hal

latszik. Az éjjelek hűvösek. 
29-én. Borultabb idő, csend van. Este az eső kezd esni, és elég hűvös a szabadbani lakás. És 

még mikor jutunk fedél alá! Erre még nincs kilátás. 
30-án. Hajnalban, 4 órakor kivételesen az átkozott „digó" csinál ébresztőt nálunk. Erősen kezd 

lőni, mégpedig ütegünket nagyon veszélyeztetve. Elől-hátul, oldalt rak bennünket (nur 15 cm-es) 
és csak méterekről van szó, hogy nem „knapp" a batterie-ba. Csak a terep kedvező állásánál fogva, 
(melyen ütegünk áll) tudunk némiképp védekezni a kő- és repeszdarabok ellen. De hol van még a 
kavernánk, mi ezek ellen védelmet nyújt! 

Micsoda élet ez, Teremtő! Napközben csend van, borult, hűvös idő. No, ma még böjtünk is 
volt, miután tegnap este szállítás közben a mai húst elvesztették. (Hát így élünk mi a fronton.) 

31-én. Napközben erős repülő-tevékenység, este nagyobb ágyútűz. Én ma kegyetlen rosszul 
lettem a gyomrommal, úgy látszik már nem tudok rendbejönni. 
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Szeptember hó 

l-jén. Ma csak félig-meddig vagyok jobban, már úgy állok, hogy ennem sem szabad. Ma kap
tam hosszabb leírást Kálmántól, az orosz fogságbani élményeiről, örömmel olvasom a csínytevé
seket. A mai nap elég csendes, kivéve a repülő-tevékenységet. Éjjel kevesebb harci zaj hallatszik 
messzebbről. Éjjel ugyancsak az eső kezd esni. 

2-án. Egész délelőtt az eső esik, ronda ködös, hűvös, őszi idő áll be. Úgy látszik itt hamar be
köszönt az ősz és tél. A falevelek már hullanak. Én csak gyengélkedem a gyomrommal és nem ja
vulok. Ma egész csend van a vonalon. 

3-án. Ködös, borult idő, a magas hegyeket teljesen ellepi a felhő, nem jó időjárás kezd kiala
kulni reánk. Pedig, de hátra vagyunk még az építkezéssel, ha ugyan még lesz reá szükség. Most 
ugyan volna! Ma sem érzem jobban magam. A mai délelőtt is csendes, ámbár pár ellenséges repülő 
próbálkozott ma is. 

4-én. Már nem volt elég a bajom, most még a fogfájás is koszorúzza, mi kezd kellemetlen len
ni. A mai nap elég csendes, semmi sem változik. A fogfájás éjjel is kínoz. 

5-én. Elhatároztam, hogy véget vetek a fogfájásnak, nem fog szekérozni. Elmentem az orvos
hoz, hogy kihúzatom. De az orvos erről lebeszélt, hogy kár volna, és Feltrébe utasított megcsinál
tatni. Itt várom a következőket, hova délután bejöttem. A mai nap elég csendesen tellett el. 

6-án. Az éjét bent töltöttem már a protre stellungban, itt mégis nyugodtabb. Reggel elmentem a 
fogambulatoriumba, hol kezelni fognak. Ma már megszabadultam egy kellemetlen fogamtól és egy 
gyökértől, mi mára épp elég volt. A többire 9-én kerül sor. Idebent sokkal nyugodtabb, mint a 
stellungban. Délután erős zápor. 

7-én. Jó idő van, ma megint kezd a fogam okoskodni, már csak túl volnék a csináltatással. Két 
napja, hogy bent vagyok, de az étvágyam megjön, egész farkas-étvágy. Itt bent most van mit enni, 
gyengebab kifejtve, kukorica, de mennyi! Szőlő is akad már, ha nem is teljes. Természetes ezeket 
mind lopni kell az erősen őrzött földekről, de itt van hozzá ember. így itt nem kell éhezni. Délben 
egy ellenséges repülőgép jön Féltre fölé, mire őrült lövöldözés keletkezik. 

8-án. Elég jól érzem magam itt, csak a fogaim ne alkalmatlankodnának. Míg a stellungban 
folyton nyavaláskodom, étvágyam nem volt, itt épp az ellenkező. Az éghajlat egész más itt, mint 
künn, hol már egész hidegek járnak. Itt sokkal enyhébb a klíma. Tegnap éjjel az olasz támadott 
előttünk, de hamar el lett csendesítve. Batterienk szinte tüzelt, de nem bánom, hogy nem vettem 
részt benne. 

9-én. Ma újból a fogamat csinálták, kettőt plombáztak ma, 11-én újból kell mennem. Már na
gyon szeretném, ha befejeződött volna, cseppet sem kellemes, mikor az ember fogait vájkálják. 

10-én. Egész nap a front felől hevesebb ágyúzás hallható, mi tart éjjel is. A „digó" megint 
nyugtalankodik, mert előző nap csapataink térnyerést csináltak. 

11-én. Ma is hallható az ágyúzás erősebb mértékben. Ma megint voltam a fogammal és egyet 
kijavítottak (tömtek). 

12-én. Ma ismét egy fogamat kivettek, mi nem volt alkalmas plombálásra. Mint látszik, nem 
fogyok ki belőle. Délben ellenséges repülő jön a város fölé, mit ágyúink elűznek. Ma erős, meleg 
idő van. Este 9 órakor erősebb harc hallatszik a frontszakaszunkon, az ellenség kezd megint moz
golódni. Ütegünk ugyancsak tüzel. Mily jó így távol lenni a komoly dologtól. 

13-án. Maradok továbbra is bent, pedig már kezd unalmas lenni. Igaz, hogy itt nincs veszély, 
de már azt jobban megszoktam, mint a henye életet. Pedig itt van bőven mit enni, mihez most ét
vágyam is van. Bab, kukorica, a fogyasztás erős. 

14-én. Ma újból voltam a fogammal, de nem tudtak semmit csinálni, mert a szám meg van se
bezve. 19-én megyek újból. Napok óta ellenséges gépek kezdenek bejárni mélyen a front mögé. 

15-én. Mai napon már kora reggel heves harc fejlődik ki a saját és ellenséges repülők között. 
Egy gép le is zuhant az ellenség részéről. Ennek ellenére egész nap itt tolakodtak az ellenséges gé
pek, mire erős lövöldözés támad. Ma erős meleg. 
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16-án. Amire az ellenség mozdulataiból az utóbbi időben következtettünk, megjött. Ma reggel 
6 órakor kezdette meg a támadást a Mt. Grappa és Mt. Tomba szakaszon, erős tüzérségi előkészí
téssel, mi nem csökkent de. 9 óráig. De gyengébb mértékben tartott egész nap. De szerencsére az 
olasz most sem ment sokra, mint rendesen. Erős repülőtevékenység is van, az idő jó. Este és éjjel 
csend van. 

17-én. Délelőtt csend van, tán az ellenség megelégelte a tegnapi napot. De tévedtünk, mert dél
után újból kezdi a tegnapit, elég erősen. És sajnos ez ütegünkre megint gyászt hozott, pedig már 
elég volna e szerencsétlen ütegnek a veszteségből. A közös ütegparancsnoki megfigyelőn, mely az 
1-ső és 4-dik számú ütegünké, történt a szerencsétlenség. Mindkét üteg parancsnokát, Szrógh és 
Hoffman főhadnagyokat tépte szét egy nagyobb ellenséges gránát, ugyancsak egy telefonistánk és 
az első ütegből egy tűzmester is életét vesztette. Igazán megrendítő ezen eset. Főhadnagyunkat, 
mint ütegparancsnokot (hosszabb idő óta), igazán sajnáljuk, noha inkább a saját, mint a legénység 
érdekét tartotta szem előtt. De ily szerencsétlenségnél minden meg van bocsájtva. Erősebb ágyúzás 
hallatszik este is. Az éjek hűvösek, nappal pedig egész hőség van. 

18-án. Ma reggeltől ismét hallatszik a harci zaj. Itt a protre állásban most el vagyunk foglalva a 
temetéshez való készülődéssel, mi itt fog holnap, 19-én megtörténni. Hozzájuk méltó temetésben 
akarjuk őket részesíteni, már amennyire csak lehetséges. Most megint átvette az ütegparancsnok
ságot az összes által ki nem állhatott Szécsi (izr.) főhadnagy. Lesz vele baj elég! Este és éjjel sem 
szünetel az ellenség erőlködése, bántja valami. 

19-én. Kora hajnalban pokoli tüzérségi tűz hallatszik, mi tart délelőtt is. Már napok óta kísér
letezik az ellenség, de eredménytelenül. Délelőtt volt a temetés, melyen nem vehettem részt, miu
tán soros voltam a fogaimmal, és egy fogamtól ismét megszabadultam, mert nem volt plombázha-
tó. Délután a front kissé elcsendesül, este 10 órakor azonban újból kevesebb az ágyútűz. Most 
nagy érdeklődéssel várjuk az Antant válaszát jegyzékünkre. Azonban én semmi reményt nem fű
zök hozzá. Itt az utóbbi időben nagy hőségek vannak. 

20-án. Ma csendesebb nap van, azt hiszem, az ellenség megelégelte már a hiábavaló kísérlete
zést, mit rendesen drágán fizet meg. Most már pár nap múlva kimegyek a stellungba újból, mond
hatom, hogy kissé összeszedtem magamat itt bent. Este gyenge ágyúzás hallható. 

21-én. Teljes csend van, borult idő. Hosszú idő után az eső kezd esni. Még holnap, 22-én kell 
egy fogammal menni és azt hiszem egyelőre rendben leszek. Megszűnik a sok kukorica- és bab
evés, már úgy is le van pusztítva jobbára. 

22-én. Egész nap ágyútűz hallható, mi délután fokozódott, és tart este is. A repülő
tevékenység most nem oly nagyszabású. Ma befejeződött a fogam reparálása, és nem bántam 
meg, mert alaposan kipucolták a számat, és azt hiszem egy időre nem lesz vele bajom. És 
ugyancsak testileg is rendbe jöttem. 

23-án. Hajnalban erős ágyútűz hallatszik, (állítólag mi támadunk) mi pergőtűzzé fokozódik. 
Délelőtt azonban elcsendesül. Ma megyek ki a stellungba. Délután az eső kezd esni, mi tart egész 
éjjel. Úgyszintén a tüzérségi tűz is felélénkült, melyhez a mennydörgés kontráz. Szerencsésen ki
értem a stellungba és elhelyezkedtem a régi sátram alatt, miután még most sincs fedezék. Felvál
tottam a biztonságot a veszéllyel, mert itt csak azt lehet tudni, hogy lefekszünk, de felkelünk-e - ki 
tudja? 

24-én. Az éjét elég rosszul töltöttem, fáztam stb. Már visszatetsző a Feltre-i nyugalom. Álmaim 
megint rosszak voltak, nő fehér virágokat mutogatott, és 2 fényképet is láttam. Előtte való éjjel pe
dig feketeruhás nőkkel álmodtam. Félek, hogy megint rosszat jelent, már kezdek babonás lenni. 
Ma az eső esik, és erős ködfelhő borítja ezen átkozott égig érő hegyeket. Pár ágyúlövés volt hall
ható napközben, éjjel erős eső. 

25-én. Szebb idő, a repülő-tevékenység, mi szünetelt pár napig, ma erősebb volt. Különben elég 
csendes napnak mondható a mai, gyengébb ágyúzáson kívül nem hallható más. Az éj pedig teljesen 
csendesnek ígérkezett volna (mi itt ritkaság), ha ütegünk három ízben meg nem zavarja a csendet. 

26-án. Már kora reggel megkezdődik a repülőforgalom, miután szép idő mutatkozik. Megle
hetősjói érzem magam az utóbbi időben. 
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27-én. Borult idő, teljes csend van, semmi felemlítésre való nem fordul elő. Ez éjjel ütegünk 
ismét három ízben tüzelt. Az ellenség már napok óta szokatlan csendben van, különösen éjjel. 

28-án. Reggel borult idő, később az eső kezd esni, pedig semmi szükségét nem érezzük most, 
csak ártalmunkra van munkánk folytatásához, mert még elég sok van hátra. Ma délelőtt is csend 
van. Nagyon aggaszt, hogy a Gyulától már hosszabb idő óta nem kapok értesítést. Az éj teljes 
csendben telik el, de az eső esik. 

29-én. Ma délelőtt az ellenséges tüzérség életjelt ad magáról néhány lövéssel. Máskülönben ma 
is borult, esős idő van. A hangulat megjárná vasárnapinak, de azért a munka folyik az állásban, a 
fedezékek építése. Ebédünk szinte ünnepies, hámozott zableves és 1 konzerv. Napok óta kezd me
gint gyenge lenni a menázs. Igaz, hogy a „subus", mi a hústöbbletből eredt, és így a saját pénzün
kért vásárolták be, az utóbbi időben megszűnt. De jobb így, mert egyebet nem szereztek be, mint 
holmi rothadt babot, halat és büdös túrót stb: Itt ilyesmi is megtörténik, hogy saját pénzünket a 
zsebünkből rabolják el erővel. Este 8 órakor a Mt. Pertica felől az ellenség erős ágyúzást kezd, 
mely tart 1 óra hosszat. Ez éjjel ütegünk megint tevékenykedett, minden második éjjel a soros. 

30-án. Ködös, esős idő, ma csend van máskülönben. Igazán megdöbbentően hatottak a bolgár 
események, (szeptember 15-én kérték a bolgárok a békét) erre igazán nem mert volna senki sem 
számítani. És hozzá eddig titkolni tudták! De már mindegy, jöjjön, minek jönni kell, minél előbb, 
mert már ezen átkozott helyzet tarthatatlan. Jobbra már nem lehet számítani. Éjjel tőlünk balra az 
ellenség megint élénk volt. 

Október hó 

l-jén. A hó első napja is esővel köszöntött be, már napok óta igen gyalázatos az időjárás. Éjjel 
az eső folyton szakad, ütegünk lő. 

2-án. Semmi újabb nem fordul elő, az idő igen hideg. 
3-án. Az idő kitisztult, minek már örülünk is. Repülő-tevékenység az ellenség részéről. Este

felé oly hideg van, hogy igazán didergünk. Hajnalban rajtaütés készül részünkről. 
4-én. Hajnali 1/2 5 órakor a Brentától a Piavéig tüzérségünk összes ágyúi megszólaltak, hogy 

rohamozó zászlóaljainkat előkészítsék a támadásra. (Terv, visszafoglalni a múltkor elveszítettet az 
ellenségtől.) Ezen tüzelés 1/2 óráig tartott. Az ellenséges tüzérség később ugyancsak tüzel. Ma 
megint szebb idő mutatkozik, de igen hideg van. Úgy látszik a vállalat sikerült részünkről. Délután 
folyamán az ellenség támad, éjjel az ütegünk lő. Most az ördög ismét adott kellemetlen munkát, 
egy ágyúnk felmondotta a szolgálatot. Most tessék felcipelni a hegytetőre, mi épp egy napi munka. 

5-én. Elég csendes nap, szép, napos idő mellett élénk repülő-tevékenység. Már kezdek bízni, 
hogy még e hóban szabadságra mehetek. A mai napon új ütegparancsnokot kaptunk. 

6-án. Vasárnap szép idő, a munka ma is folyik. Ma tudtuk meg, hogy 4-én Németország Auszt
ria-Magyarországgal egyetemben fegyverszünetet kért. Ez részünkre, ennyi szenvedés után, öröm
hír. De kezdettől fogva idáig, ennyi sikeres harc után, ha meggondoljuk, nagyon fájdalmas. Tehát 
ennyi anyagi és vérveszteség után ez lenne a jutalom? Mert hisz leverve nem vagyunk, azt tudjuk. 
Ilyformán követjük Bulgáriát. Most nincs egyéb, mint várjuk be a folytatást, mi nem segíthetünk 
rajta, sajnos. Az éj elég csendes. 

7-én. Ma mutatkozott be az új ütegparancsnok, egy fiatal magyar tiszt, Balog főhadnagy. Még 
nem tudunk ítélni felette, de elég szimpatikusnak látszik. Ezen világforgatagban igen sűrűn változ
nak az események mostanában. Most kaptunk megint egy szép parancsot, hogy az üteg szüntesse 
be a további munkálatokat, mert rövid időn belül elhagyja ezen állást. No, hát még ez hiányzott! 
Ennyi verejtékes munka után, mikor már állásunk majdnem teljesen kész, kidobnak bennünket in
nét. És hova kerülünk megint, azt még nem tudjuk. 

8-án. Már reggel az ellenséges repülők folyton járnak. Máskülönben az éjjeli gyengébb tüzelés 
után elég csend van. Délben a dandárparancsnokunk jött az üteghez azt átvizsgálni és elbúcsúzni. 
Nagyon sajnálja elmenetelünket a 60-dik tüzérdandárhoz. Én tájékoztattam az ütegnél (mert úgy 
kívánta), mint szolgálatvezető. Az üteggel teljesen meg volt elégedve. Utána a legénység sorako
zott és a jelentést tőlem átvéve, szép beszéd után, búcsút vett. Es óh! Az a váratlan szerencse ért 
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ma (persze ezt csak katonáéknal nevezem szerencsének), hogy egy ezredes dandárparancsnok az 
ütegnél való ténykedésemért a legnagyobb elismerését fejezte ki, és nem csak a tisztekkel, de ve
lem is lekezelt. Inkább ez ne történt volna, minthogy állást kelljen változtatni. És délután egy kis 
gyenge remény sugárzott is felénk, miután oly hír kelt szárnyra, mintha maradhatnánk. Óh, már ez 
is mily örömet váltott ki, hogy ragaszkodik a katona ahhoz a röghöz, hol hosszabb időt tölt el. Éj
jel az ellenség nyugtalankodott. 

9-én. Az eső esik, és hideg van. Tehát a tegnapi kis reményünk mégis valóra vált, maradunk 
ezen állásban. Van most öröm az ütegnél! Másból úgysem vehetjük ki örömünket. 

10-én. Az elmúlt éjjel az eső esett folyton. Az ellenséges tüzérség egyes frontszakaszokat tűz 
alatt tartott az éjjel. Nappal csend van. 

11-én. Gyalázatos, rossz idő, mint látszik, az eső állandósul. Nehezen várjuk a napokat, hogy 
miként alakul ezen dráma, (fegyverszünet-kérés) nem sok jót lehet hozzá remélni. 

12-én. Ma sem tudunk többet a helyzetről, jelentés nem jön róla, csak az újságokból informá
lódunk, ami pedig kevés. Az éj csendes volt. Este azonban hírül kapjuk Amerika válaszát Német
országhoz, melyben követeli a megszállott területek kiürítését stb. és csak ez után jöhet a fegyver
szünet. Tehát ebből is tisztán látható, hogy ezideig ki a győztes fél. „A megszállott területek!" Ez 
bántja őket. így várjuk a további fejleményeket. 

13-án. Csend van, borús idő. Vasárnap, délután pihenés. Már a dolog, mi még hátra van, teljes 
kedvetlenül megy, a fentebbi nem kecsegtető kilátások folytán. Igaz, hogy idáig sem szívesen dol
gozott a katona, noha a saját bőre megmentéséről volt szó, de most a teljes nemtörődömség honol. 
Igaz, hogy ezt a katonák nagyobb részénél az örömnek is lehet tulajdonítani, melynek a forrása a 
béke-remény. Dehát ezt sem lehet elítélni már, még ha balul üt is ki. Nekem most csak a szabadság 
motoszkál a fejemben, nem marad el? 

14-én. Az eső esik éjjel-nappal. Most már kissé védve vagyunk ezen viszontagság ellen ba
rakkjainkkal. Ilyenkor csak a reggelt, a delet, illetve a minázst (noha már igen szánalmas), utána az 
estét várjuk. Bizony most már csak a lovak irigyelhetik a sorsunkat, mert a zabot mi esszük el elő
lük. A mai menü is zablevesből és holmi rothadt főzelékből állott. Azt kell gondolnunk, hogy azért 
traktálnak bennjünket zabbal, hogy a hegyeket könnyebben másszuk, mert hát a ló is a zabtól sza
lad könnyen. Máskülönben egy lövést sem lehet hallani, mintha csak máris fegyverszünet volna. 

15-én. Gyalázatos idő, az eső szakad éjjel-nappal szünet nélkül, úgyhogy már el kell rothadni. 
Ha még az építkezéssel rendben volnánk, de embereim a szabadban, ponyva alatt szenvedik át 
ezen ronda időt. Az előttünk levő frontszakaszon csend van, távolabbról hallatszik gyengébb tüz. 
Azt hiszem, rövidesen ez is befejeződik. Ma kaptam a Dénestől egy lapot, melyen írja, hogy spa
nyol betegségben fekszik. Egészen elrémített. Este erősebb ágyútűz hallható. 

16-án. Az eső most sem szűnik, már egész bosszantó ezen időjárás. Már előre reszketek az 
esetleges kiürítéstől, mi bizonyára be fog következni. Este élénkebben kezd a „digó" lövöldözni. 
Az eső éjjel is szakad. Már a tisztek is lehangoltak. 

17-én. Ködös, borult idő, épphogy csak az eső nem esik. Felhasználva ezt, teljes erővel fogunk 
a hátralevő munkánknak, hogy a legénység tető alá jusson. (Ha rövidesen szét is kell rombolni.) 
Az anyagot természetesen úgy kell összeharácsolni, ahol találunk, és csak nagy fáradsággal lehet 
összehordani a Vila Rosala 900 m-es magaslatán levő állásunkba. A kályháinkhoz a téglát egy 
templom szolgáltatja, mi távolabb van, és csak emberek tudják szállítani zsákokban. így megy 
most a munka serényen, de nem bánják, ha rövidesen itt is kell hagyni, csak a béke jöjjön. így 
gondolkodnak az emberek, ez van most itt minden szájon. Csak böjtje ne legyen! Ma este megint 
kapom a Miska lapját, hogy a Dénes rosszul van, már a legrosszabbtól félek. Éjjel déli irányból 
erősebb ágyútűz hallatszik. 

18-án. Ma ismét esik, az ördög vinné el. Semmi kedvem, még hozzá a hazai hír is, mi befolyá
solja lehangoltságomat. Este erősen kezd dolgozni körénk az ellenség, hogy a frász jönne már reá. 

19-én. Ma sincs semmi nevezetesebb, mint késő este megint kezd az ellenség körénk lődözni. 
Megszakításokkal ma is esik. 

20-án. Vasárnap, a mai napra kissé kitisztul az égbolt, a napot láthatjuk hosszú idő óta. Déle
lőtt az ellenség és tüzérség ismét minket szórakoztat lövéseivel. Délután, miután az idő jobbra for-
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dúlt, ütegünk belövést csinál újabb célokra. Mitől tartottam, a szabadság beszüntetésétől, bekövet
kezett. Igazán borzasztó dolog. Most a Wilson-féle feltételeket várjuk a Monarchia részére, már 
szeretnénk tudni, hova fejlődik ezen helyzet. 

21-én. Az idő megunta a tegnapi jobb napot, ma már borult, ködös idő van megint. Már kora 
reggel kezd az ellenséges tüzérség háborgatni bennünket, napok óta okoskodik körülöttünk. Igaz, 
hogy a mi tüzérségünk sem marard adós, folyton piszkálódik. A Dénes állapotáról napok óta nem 
kapok hírt, ez is nyugtalanít nagyon. Este megint őrült lövöldözést kezd az ellenség, alaposan po
rolja a „Code" 433-at és a Col-di-Bajót. 

22-én. Mára szép idő, mit a repülők hosszú idő után fel is használnak. Az elhárító ütegek és 
gépfegyverek erős koncertet kezdenek. Ma máskülönben is élénk tevékenység van a tüzérség ré
széről, különösen este erősen lövöldöz az ellenség. Már napok óta nem kapok hírt a Dénes felől, 
nagyon nyugtalanít. 

23-án. A mai idő is kedvező a repülőkre, mit fel is használnak. A harci tevékenység ma is elég 
élénk, de este még fokozódik. Az éj folyamára elővigyázatra intenek bennünket esetleges ellensé
ges támadás alkalmára. Az olasz király névnapja van, (hogy húznák fel) és netán egy rajtaütéssel 
hátha meg akarják örvendeztetni. 

24-én. Nagyon jól számítottak azok, kik esetleges támadástól tartottak olasz részről. Hajnali 3 
órakor rendes offenzívát kezd az ellenség erős tüzérségi bevetéssel. Természetes mi is munkába 
lépünk becsületesen. A harc mind hevesebbé fokozódik, reggel és délelőtt éri el tetőfokát, mi délig 
nem enged hevességéből. Délután a harc kissé csillapul, de azért szünet nem áll be. A harc kime
neteléről még ezideig bizonyosat nem tudunk. Este a tüzérségi tüz újból hevesebb lesz, mi is csak 
késő este hagytuk félbe, de hajnalban újból kellett kezdenünk. így később tudomásunkra jutott, 
hogy az ellenség sikereket ért el, a Mt. Pertica és más pontok elfoglalásával, de azokat megtartani, 
mint rendesen, nem tudta. A délelőtt folyamán még csapataink ellentámadása visszaszerezte ezen 
állásokat. 

Ma kaptam a Kálmán lapját, melyen tudatja, hogy a Dénes állapota nem javul, a Mama is be
teg. A Gyula pedig kórházban van. Ez már igazán minden kedvemet elveszi. De hát semmit sem 
tehetek ellene. Arra még csak kilátás sincs, hogy szabadságra mehetnék, de még azt sem tudjuk el
gondolni, hogy mi lesz, hova fejlődik ezen bizonytalan állapot. Az bizonyos, hogy ezen helyzet 
már részünkre nem tiszta. A rendes béke-remény már megszűnt, de valaminek, erősen érezzük, 
jönni kell. Mi itt természetesen nem láthatjuk tisztán a helyzetet, mert több mint bizonyos, titkol
ják is. 

25-én. Éjjel 1/2 3 órakor az ellenség újból vállalkozott a támadásra és szakaszunkon kissé be
nyomta az állásainkat. Átkozott digó! Ettől fogva tüzérségünk erősen dolgozik, köztük batterienk 
is reggel 5 óráig. Reggel 1/2 8 órakor újból kezdődik a tűz, és csapataink hősies tevékenysége után 
délelőtt folyamán az előbbi állapot helyreállt. Nincs az ellenség kezén elfoglalt rész. A repülő
tevékenység is erős volt ma. Este újból erősebb harcok fejlődnek, és csak későn fejeződnek be. 

26-án. Hajnalban újból erős támadást kezd az ellenség, mi még az előzőt is felülmúlja. Tehát 
mindenképp sikert akar elérni, ma teljes offenzívával lépett fel. Egész nap dühöng a harc, és ezen 
pokoli zajtól, mi itt van, magánkívül van az ember. Ilyen kemény napokban mostanában nem volt 
részem. A Kuk-hegy naponta többször cserél gazdát, de este végeredményben, mikor legjobban 
dühöng a harc, mégis a mienk marad. Az Orso-t ma szinte erősen támadja, de kemény dió. Késő 
este elcsendesül a harc. Azt gondoljuk már, hogy az ellenség tudja mi következik, és ezért is erős 
nyomást akar ... reánk [gyakorolni]. 

27-én. Hajnali 5 órakor megint kezdődik a mulatság, de nem oly erős mértékben. Már igazán 
utálatos ezen testet-ölő éjjeli harc. Még a nappali csak megjárja valahogy. Az emberek már teljesen 
ki vannak merülve a munitió hordástól, és miből áll az itt! Még nézni is kín, nem hogy csinálni. 
Ma kissé vigasztaló sorokat kaptam hazulról a Mama és Dénes állapotáról, kissé megnyugtatott. 
Az tapasztalható, hogy a négy-napi szakadatlan tusából az ellenségnek elég volt, mert elcsendese
dett. De mi is megelégeltük, noha részünkről ellentámadásra számítottunk, de elmaradt, mit csep
pet sem bánunk. Az éj itt előttünk csendben telt el, és a sok fáradság után igazán nagyszerűen 
aludtam. A sok lövés után ellenség most már, mint látszik, felfedezett bennünket, mert félreismer
hetetlenül ide küldi lövéseit. De szerencse, már jobbára védeni tudjuk magunkat ellenük. Alapos 
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rész jutott reám ezen nagy harc alatt a munkából az altiszthiány végett. Minden munka az én vál
lamra nehezedett. Tiszt is csak egy van az állásban, és így még terhesebb a munka. Kíváncsi va
gyok, ezen sok fáradságért lesz-e valami jutalom! Nem sok a remény erre. 

28-án. A mai nappal beállott a régebbi, harc előtti csend. Úgy mutatja, mintha már nem is len
ne utójáték. Pedig még erre számítunk. Hűvös idő, délelőtt kisebb repülő-tevékenység. Igen sze
retnénk tudni, mi lehet az országban, három nap óta nemigen jön semmiféle lap, és így még bizo-
nyosodottabbá teszi, hogy fontos, tán döntő eseményeknek kell, vagy kellett történniük. Hír 
szállong arról, hogy Vilmos császár lemondott volna?... és Magyarországról is ilyenforma hír jön. 
De bizonyosat nem tudni. Igaz, a közmondás azt mondja „nem zörög a haraszt"... De az már tény, 
hogy rövidesen, de igen rövidesen, a nagy változáshoz jutunk. Ezek után már a nyugalmunk telje
sen megszűnt. 

Este 7 órakor az ellenség az Orso-n rajtaütést kísérel meg, de ez, mint valami vihar, csak átme
neti volt, alig tartott 1-2 percig. Tüzérségünk rögtön oda összpontosította a tüzet és az olasz táma
dás befulladt. Most várjuk tovább az ellenség fő támadását, mit az éjjelre gondoltunk már, de nem 
következett be. Az est folyamán nehéztüzérsége egészen közel lövöldöz hozzánk, máskülönben az 
éj nyugodtan telik el. - A fegyver-letétel napja! 

29-én. Délelőtt borultabb idő, kisebb tüzérségi harc. A Kuk-hegy még az ellenség kezén maradt 
legutóbb, és ennek visszafoglalására számítunk. Ebből még lehet kisebb mulatság. Talán részünk
ről nem akarják a dolgot elhamarkodni, csak meglepetésszerűen akarják visszaszerezni. Igaz, hogy 
ez nem valami jó felfogás, mert az ellenség mindjobban megerősíti magát, és annál több áldozatba 
kerül a visszaszerzése. Délben tudtunkra adták, hogy újból jegyzéket intéztünk a szövetségesekhez 
[a] fegyverszünet dolgában. Csak azt nem tudni, hogy a központi hatalmak újból egyetértőleg, 
vagy csupán Magyarország. De ebből most már világosan kitűnik, hogy az első nem járt ered
ménnyel, és hogy nagy baj van. És végül mindezeket megfontolva csak megalázó békére lehet 
számítani. Gyönyörű kilátás! Micsoda örömet vált ki a csapatok között az ily hírek tudtul adása! 
Persze a következményeket nem tudják megérteni, csak majd tapasztalni fogjuk. Minden bizonnyal 
ebben az évben a harcok megszűnnek és a nehéz, félelmetes telet ily állapotban nem éljük át. Az éj 
itt csendben telik. 

30-án. Rettenetes napra virradtunk, már kora reggel nagy a zűrzavar, majd mindenki fej nélkül 
szaladgál, különösen a tisztek vannak ész nélkül. De, hogy mi lehet az oka, senki sem tudja meg
mondani. De annyit tudunk, hogy előkészületet kell csinálni a visszavonulásra. De hát miért? - azt 
szeretnénk tudni. Hisz itt előttünk rendben van minden, azt tudjuk. Igen ám, de tőlünk balra 
Vittorio irányából harci zaj hallatszik. És mint később hozzánk jut a hír, az előbb említett irányban 
a frontot az ellenség áttörte, jobban mondva bosnyák ezredek a fegyvert letették és a helyzet így a 
legkomolyabb. Ütegünknél is megtörténtek az előkészületek az ágyúk felrobbantására, ha az idő 
elérkezik. Tehát hamarabb itt a végzet, mint gondolni lehetett. A tartalék élelmi adagok stb. mi itt 
az állásban van, a legénység közt kiosztásra kerültek, ezzel is micsoda bajom és dolgom van, e 
rettenetes zavarban. Mindent nekem kell végezni. 

Délután 2 óra, a legnagyobb bizonytalanságban várjuk a további parancsot. Itt előttünk teljes 
csend van, nem is tudunk mit gondolni, a visszavonulásunkban is nehezen hiszünk már. Lövésre 
adott esetben parancsunk van, mi a délután folyamán be is következik, mert ütegünk a többi üte
gekkel egyetemben zárótüzet ad le, utána csend lett. Még a továbbiakra most sem tudunk semmi 
bizonyosat. De úgy látszik az éjjelre nagy megpróbáltatásnak nézünk elébe, melyhez még hozzájá
rul az is, hogy holnapra már nincs élelmünk és arra sincs kilátás, hogy kaphassunk. Igaz, hogy a 
tartalék élelem itt van minden embernél, de ahhoz a végsőig hozzányúlni nem szabad. No annyi 
bizonyos, hogy inkább megeszik azért az emberek, mint hogy éhen haljanak. Már előre reszketek 
ezen viszontagságos visszavonulástól, lovunk jobbára nincs, mind elvitték a nehéz ütegekhez. A 
krízis egyre közeleg, már bizonyos, hogy este vonulunk vissza. Ennek előtte még ütegünk 1 óra 
hosszáig tartó, legerősebb „egyes" tüzelésbe kezdett, és 10 órakor a legénység elhagyta a sok ve
rejtékkel megépített állást, cserben hagyva ágyúit, mert másképp nem is lehetett. És mire nem is 
számítottam, itt megint énreám hárult azon nehéz feladat, hogy két emberemmel visszamaradva az 
ágyúkat felrobbantsam. Ez nekem épp annyi volt, mint mikor valaki a legközelebbi hozzátartozója 
halálos ágyánál áll, és a legnagyobb kétségbeesés között várja a kimúlását. A könnyeim kicsor-
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dúltak, hogy ilyesmit kell végrehajtanom, és ennyire jutottunk. De ennek meg kellett történnie, 
mert az elszállítás lehetetlen, épp egy hét kellene a 6 ágyú kihurcolásához az állásból. így 11 óra
kor megkezdettem az ágyúk elleni barbár munkát, e több millió értéket képviselő tárgyak felrob
bantását. Jobban mondva, csak megkíséreltem, mert a robbantóanyagok nedvessége folytán nem 
sikerült és hosszabb kísérletezés után odajutottam, hogy más módot kell keresni, mert az idő is 
rövid, ki tudja az ellenség nem jön-e a nyakunkra. Igaz, hogy nehéz ütege erősen prüszköl ide, má
ris kezdem nem jól érezni magam. Mert, ha már idáig szerencsésen keresztül vergődtem a sok vi
szontagságon, akkor most semmi kedvem a fogamat itthagyni, vagy fogságba esni. No meg két 
emberemet is féltettem ezektől, ha már velem vannak. így az ágyúk egyes részeinek szétszedésével 
és szétszórásával, (mit itt ugyan sohse szed össze az ellenség) a kényesebb részeket pedig kala
pácsütésekkel tettük nem használhatóvá. Körülöttünk a többi ütegek nagyobb szerencsével 
robbogatjak ágyúikat, rombolás mindenfelé. Éjjel 1/2 1 órakor végeztem a munkával, és búcsút 
mondva az állásnak, megkezdettem 2 emberemmel a visszavonulást ezen kétségbeejtő terepen, oly 
érzelemmel, hogy többé sohse látom Olaszországot. 

A leggyorsabb tempóban kezdtem meg a menetelést embereimmel, és a legnehezebb pillanato
kat éltem át, miután az ellenség erős tűz alá vette ezen szerpentin utat, melyen a menetelést foly
tatjuk. Most már csakugyan letettem arról, hogy ezen csapdából kijussak. Gyönyörű zenével kísért 
bennünket a „digó" - de hál' Isten, ezt is szerencsésen megúsztuk, miután majd 5 órai menetelés, 
jobban mondva roham után beérkeztünk az első faluba Caupóba reggel 5 órakor. Itt, ezen hatalmas 
menetelés, illetve futás után, hova még nem ért el az ellenség keze, nagyon jól esett a pihenés. -
Most helyt adok annak a közmondásnak, hogy „szégyen a futás, de hasznos." Az egész falu tömve 
van visszavonuló csapatokkal, tüzérséggel, kik kedvezőbb állásban voltak és nem kellett az ágyúi
kat felrobbantani. 

31-én. Caupóból tovább folytatom az utat Foenbe, itt kellett volna az üteggel találkozni, ide fá
radságos utazás után, délután 1 órakor érkeztünk meg, de az üteget sehol sem találtam. Ez hiány
zott még. Hiába várok, de nem jön. Most tehát napokig, sőt talán még tovább is kereshetem! Ez a 
legkomiszabb dolog egy visszavonulásnál. Ismét átmentem tehát a közeli Villabrunára, azzal a re
ménnyel, tán itt fogom találni, de ez is hiábavaló fáradság volt. Szörnyű fáradt vagyok, itt egy 
piszkos csűrben húztam meg magam, hol ezeket is tűz mellett írom, mert hideg van. A faluk és 
utak zsúfolva vannak a csapatoktól, a tüzérség jobbára mind ágyú nélkül. De úgy látszik már nincs 
is reá szükség. Az 1914. évi orosz visszavonulások képe tárul az ember szeme elé, már annyiból, 
hogy a sok felszerelési tárgy szerte hever az úton. Csakhogy amaz nem volt oly végzetes és lealá
zó, mint ez. Ez igen olcsó győzelem az ellenségnek, rendes harccal nem tudta volna kiküzdeni és 
ez fáj soknak. A pihenés azonban itt sem tartott soká, este 9 órakor alarm volt, és tovább kellett 
menetelni, szaladni, mert az ellenség a hátunkon volt. Tehát a helyzet kritikus, csak most látni a 
teljes valóságban. Én ugyan könnyen vagyok most, mert nem vagyok csapatkötelékben, 2 embe
remmel megyek arra, merre legszabadabb az út. Az ágyúk erre is röpködnek a levegőbe. Éjjel 1/2 1 
óráig futottunk tovább, és újra pihenőt tartunk, mi soká nem tarthat, és újra mehetünk. 

November hó 

l-jén. Reggel 6 órakor ismét megkezdem a marschot, nagyon fáradt vagyok, de azért gyűröm. 
Este 6 óráig tartott ez, de már elég is volt. A Piave parton ütöttem szállást. Élelem persze nincs, 
pár konzerven kívül. Ma nyomára akadtam az ütegnek, de előre van már. Ahol legnagyobb a szük
ség, ott a segítség. Ugyanis egy lisztraktárt találtunk, mit éppen kiürítettek, és itt jutottunk egy kis 
liszthez, melyből olyan langaló félét pirítunk, és ezzel pótoljuk a minázst. Micsoda pazarlás megy 
itt végbe most, és látható, hogy a raktárak tömve vannak élelmi cikkekkel és a fronton éhezni kel
lett, hogy veszendőbe menjen. - Jobbára ez döntötte el a háború sorsát is! 

2-án. Hajnalban, 4 órakor tovább menetelek, hogy a batteriet elérjem. Cencenighe-n és 
Alleghie-n keresztül vezet az út, de itt már menekülni kell, oly közel az ellenség. Ma már az üteg
től lemaradt emberekkel is találkoztam, tehát az üteg nem lehet messze. Rettentő fáradságos ezen 
utazás, mi csekély pihenést tartok, azt jobbára az evés kedvéért történik. Micsoda hegyes vidék ez, 
és ezt tessék járni. Ma este Caprila városában egy szénapadláson helyezkedtem el éjjeli szállásra, 
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hogy a napok óta tartó fárasztó út fáradalmait kipihenjem kissé. Dacára az elég kemény fekhely
nek, jól aludtam. Tehát az üteget ma sem értem utói, ellenben itt találtam az ezredünk 5-dik ütegét 
állásban, mi hátvédül szolgál a visszavonuló csapatoknak. Ez se valami jó conditio! Az a harácso
lás, mit katonáink véghez visznek, szörnyűség. Ezen területen megmaradt marha-állományt, élel
met, ruhát stb. mind viszik. Micsoda jajveszékelés van a civilek közt, azt még leírni is sok. 

3-án. Reggel 5 órakor tovább folytatom az utat, minek most jön a neheze, a Tiroli havasok. Itt 
már hó borít mindent. Ezen reggel át is lépjük a határt, Tirolban vagyunk. - Átok reád Olaszor
szág! - azt hiszem, többé nem látlak. Ma már majd utóiértem az üteget, de egy borzasztó [dolog] 
közbejövetelje] folytán újból elvesztettem. Az éjét szabadban töltjük, majd az Isten hidege vesz 
meg. A mai út igen erős volt. Ma már ágyúlövést nem lehetett hallani. 

4-én. Reggel 4 órakor már nem bírtam hideget állni, illetve feküdni, tehát útnak indultam. Erre 
még az is serkentett, hogy az üteggel valahára találkozzam, mert már az élelem utolját fogyasztjuk, 
és 2 emberemet sajnálom. De hát ezen szándékom ma sem sikerült. így tovább marscholva és 21 
km utat megtéve, délután érkezetem St. Lorensenbe. Innét 2 km Bruneck, hol az ezredünknek cso
portosulnia kell. (Ezt már előbb megtudtam.) No, most már bízom [benne, hogy] az üteget megta
lálom, de ideje is. Az éjét St. Lorensenben töltöttük, a szabadban keresve pihenést, és jól aludtam, 
mert a kimerülésig fáradt vagyok. 

5-én. Reggel 7 órakor innét tovább mentem embereimmel, hogy az üteget megtaláljam St. 
Lorensen és Bruneck kis városok, itt már találtunk olasz tiszteket, kik autón jöttek tárgyalni az it
teni parancsnokságunkkal. Bruneckbe érve tudtam meg, hogy az üteg nem itt van, hanem ki van 
telepítve Linzholn faluba. így egy házzal mehetünk tovább. Csak itt látni, mily rettenetes a helyzet. 
A mindenféle nemzetiségű csapataink fosztogatnak, rabolnak, úgy a kincstári, mint a civil dolgo
kat. A raktárak felosztásra kerülnek, de hogyan? A rengeteg csapat itt összegyűlve mit művel! - az 
leírhatatlan. És a magyaroknak nagyon kell tartaniok a nemzetiségi csapatoktól, könnyen inzultál
nak. A vonat kevés, nem bír elég gyorsan szállítani. Még arra is van kilátásunk, hogy gyalog kell 
az utat megtenni szép Magyarországba, honnét a gyenge hírekből, mik idáig szivárognak, és tán 
nem is hitelesek, fura dolgokat tudunk meg. Hírlik itt Tisza meggyilkolása és [hogy] Magyarország 
köztársasági államformát vett fel. Itt már a rend, a fegyelem a csapatok között teljesen felbomlott. 
Hogy miként alakul tovább, azt nem lehet látni. Végre ma utóiértem az üteget pihenőhelyén, mi
nek úgy én, mint embereim, igazán megörültünk. Látni itt is, hogy a tisztek nagyon félnek, pedig 
azt hiszem, a magyarok között erre nincsen ok. Az éjjel jól pihentem, ennyi fáradság után. 

6-án. Ma is pihenőnapunk van, mire reá is szolgálunk. Élelem most van bőven, sőt mondhatni 
pazarul. De kell is kissé pótolni gyenge erőnket, ha már ily drága áron is. Innét pedig tovább gya
log kell marscholnunk, hogy meddig, nem tudni. A fegyverszünet megvolna, mint hallani. De any-
nyiból gyanús, hogy ma is ágyúzást lehetett hallani messzebbről. 

7-én. Reggel tehát tovább marscholunk gyalog (mert néhány kocsinkon kívül, mik az élelmet 
viszik, nincs más) Niederdorfíg. Az egész tüzér brigád együtt marschol. Nincs reá kilátás, hogy 
egyhamar hazaérjünk, vonathiány miatt. Hogy miként néz ki itt egy vonat emberekkel megtöltve? 
az már sok. Még a mozdony sem látszik az emberektől. És így mily szerencsétlenségek történnek! 
De már nem tudnak egyáltalán parancsolni. 

8-án. Tovább marscholunk Toblachon keresztül, hol már olasz misszió van, ki a fegyvereket 
átveszi. Hogy ez mily lealázó dolog, csak az érti meg, ki mindezt átéli. E nyomorult, gyáva nép, 
hősiességgel nem bírta kezünkből a fegyvert kicsavarni, de most fölényeskedve, gúnyosan meri el
szedni. (Igaz, hogy tőlünk egyet sem kap, mert jól el vannak rejtve. De két tehenünket elvett.) Las
san tudunk csak előre menni Innishen városkáig, hol már sok az olasz katonaság is, megszállják az 
egész vidéket. Ez hiányzott nekünk! És még hova fejlődik. Bizony itt nagyon nehezen megy a vo
natrajutás és gyalog is nehezen jutunk előre. Az az érzésem, hogy Magyarország éppoly prédára 
kerül, mint ez a vidék, megszállják. Ez ideig még nagy szerencse volt reá, hogy elkerülte az 
invásiót, csak most reá ne kerüljön. Nagyon sokat gondolkodom az otthoni állapotokról, vajon a 
Mama és a Dénes meggyógyult-e. Most elég jól élünk a requirált élelemből. Hanem az a rengeteg 
hadianyag, mi itt tönkre megy, elégetve stb., az embernek fáj a szíve. Mindenfelé a pusztulás és 
pusztítás. 
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9-én. Reggel 6 órakor tovább menetelünk. A mai utunk már olasz csapatok között történik. A 
csapataink vonaton való szállítása folyik, de nagyon lassan. Minket is, úgy látszik, csak hitegetnek 
a vagonierozással. Már csak ismét érnénk ki ezen átkozott hegyek közül, mi rettentő fáradságos. 
Éjjelre szabad lágerban vagyunk, és merre csak néz az ember, mindenütt a sok lágertűz, mi nagy
szerű látványt nyújt. A sok kerítés, mi erre van, mind annak a martaléka lesz. 

10-én. Lienzen keresztül ma 35 km-t meneteltünk, mi mára elég is volt. Szabad táborba men
tünk. Arra pedig újból nincs kilátás, hogy vonatra kerüljünk. A 3-dik és 5-dik ütegünkről még 
ezidáig sincs hír, úgy látszik, őket katasztrófa érhette. Ma már átléptünk Karinthiába. 

11-én. Reggel tovább menetelünk Oberdrauburgon keresztül Bergig, hol lágerba mentünk. Éj
jel alaposan megfáztam, pedig már úgy is napok óta a gyomrommal van bajom. Ma van a fegyver
szünet megkötése. 

12-én. A 7 km-re fekvő Greiffenburgba menetelünk, hol a fogatok, az éppen csak megfelelő 
emberekkel visszamaradtak, hogy állítólag úgy marscholnak be az országba a vonathiány végett. 
No, köszönöm az ily mulatságot. De abból úgy sem lesz semmi, már az embereknek úgy sem igen 
lehet parancsolni. Mind meg fognak szökni, és azon lesznek, hogy minél előbb hazajussanak. így 
minden embernek, ki két lovat bevisz az országba, egyiket neki ígérték. Igazán humoros ígéret, -
mintha még el is jutnának az ország határáig a lovakkal. - De azért voltak erre vállalkozók is, kik 
másképp spekuláltak, értékesítették a lovakat, mit a civilek között könnyen lehetett. így a többi le
génység pedig az állomáson vonatra szállottunk valahára, este 10 órakor. De csak nyitott vagono
kat kaptunk, ami nagyon kellemetlen, és még hozzá túlzsúfolva van. Az egész 60-dik tüzér brigá
dunk egy vonaton van, 3-dik és 5-dik ütegeink is szerencsésen megérkezetek. Más alkalommal egy 
ütegnek kell ilyen vonat. Éjjel 3/4 12 órakor elindult vonatunk, de az éjét nem a legkellemesebben 
töltjük a fárasztó menetelések után. De, hogy csak így is vagyunk. 

13-án. Reggel érkeztünk Villachra, honnét hamarosan tovább mentünk Marburgon keresztül. 
Erre már minden nagyobb állomáson a legfelháborítóbb dolgok történnek. Az átutazó csapatokat 
az itteni otthonos katonaság kifosztja, kirabolja. Ruhát, fegyvert, élelmet stb. a legbrutálisabban el
szednek. Gyengébb ellenfelet még le is vetkőztetnek. Természetesen erre mi már elkészültünk, és 
ha kellett volna, csináltunk volna olyan mulatságot nekik, hogy megemlegették volna. De erre nem 
került sor, mintha csak megérezték volna, hogy a magyarokkal nem lesz jó kikezdeni. Na még 
azután a kereskedelem is megy ám nagyban a katonák és civilek között. Ez megint a csúnya dolog. 
Katonák eladják a pokrócot, ruhájukat, szóval mire kerül vevő, potom árért. És már nem lehet 
meggátolni. A tisztek legjobban lapulnak, szólni nem mernek. Borzasztó állapot ez! 

14-én. Hajnalban értünk a magyar határra, tehát ezt is elértük, sajnos ily szomorú körülmények 
között. Valamikor nem így gondoltuk ezt! Azon reményem, hogy Grácon keresztül Pápának uta
zunk, füstbe ment, de a másik is, hogy Nkanizsa és Szfehérvár felé tartsunk, hogy közelebb érhet
tem volna haza. Ez ám a pech! Csáktornyán keresztül, Gyékényes és Kaposvár felé tartunk, most 
már nem tudom, hol hagyjam el az üteget, - mert az már bizonyos, hogy Losoncra nem megyek. 
Gyékényesen sokat kell várnunk, mert előttünk vonat-összeütközés volt. Nehezen tovább megyünk 
Csurgóig, hol ismét várakozási helyzetbe jutunk, ez a legnagyobb bosszúság most. A legénység 
már megy széjjel, ki-ki arra, merre gondolja, hogy hamarabb ér haza. Meggátolni nem lehet. A mai 
nappal gyalázatosan halad vonatunk, egész nap alig teszünk meg 40 km-t. Azonkívül hideg kezd 
lenni, szél és hó kerekedik, és most tessék ezt keresztül élvezni a nyitott kocsikon. A hideg hajnal
ban már mindenkire nézve tűrhetetlen, a legénység lázongani kezd, különösen az ütegünké. 
Somogyszobon egy csapat a legénység közül be is megy a főnökhöz, és erélyesen tiltakozik a nyi
tott kocsik és a lassú menet ellen. Es ennek lett is hatása. 

15-én. Reggel 6 órára nagy nehezen Kaposvárra érkeztünk, hol kocsijainkat kicserélték, és jobb 
mozdonyt adtak a rozoga helyett. Már erre mindenütt a városokban a csapatokat reggeli, ebéd és 
vacsora várja, mégpedig elég jó és bőséges. Tehát még nem fogyott ki az élelem teljesen. Innét vo
natunk kellő gyorsasággal halad tovább, így délelőtt 10 órakor érkezünk Dombóvárra. Azt gondol
va, hogy itt 11 órakor vonatot kapok Győrig, csalódtam. (Mert most már teljesen elhatároztam, 
hogy az ütegtől meglépek.) Miután a mai nappal a személyvonatok járása egyre redukálódott, így 
éjjel 3 óráig kell várnom vonatra. Ez megint a bosszúság. Egy ember az ütegtől szinte itt maradt, 
mint útitárs, ki ezen vidékre való. így nem oly unalmas a várakozás. Az éjét tehát a túlzsúfolt vá-
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róteremben töltjük, mi nem valami kellemes, de a város távol van az állomástól. A katonavonatok 
folyton robognak be mindenfelől, olyan a kép, mint 1914-ben, azzal a különbséggel, hogy akkor 
reményekről eltelve mentünk a harcba, most pedig gyásszal jövünk vissza az ellenség felügyelete 
mellett. Mert már az itteni állomáson is szerb katonaság cirkál. Tehát a teljesen legyőzöttből itt is 
győztes lesz! Szép kilátások a jövőre! 

16-án. Reggel 1/2 6 órakor vonatunk (minek 3 órakor kellett volna indulni) elindul Dombóvár
ról. De ezt igazán jól kiválasztottuk, mert a kevés utas mellett kényelmes utazás van. Igaz, hogy a 
meleg hiányát érezzük, de nem baj, csakhogy közelebb vagyunk a célhoz. De a mai viszonyok kö
zött még ez is elég messze van, mert kilátás van arra, hogy Győrben ismét várhatunk 24 órát vonat
ra, mit cseppet sem szeretnénk, mert már elég volt ezen kimerítő utazásból majd három hét óta. 
Másrészt azonban félek a hazaérkezéstől, hogy netán nem valami lesújtó vár-e reám odahaza. Már 
egy hónapja nem tudok hazulról semmit, különösen a Mama és Dénes állapotáról. Jutásra érkez
tünk 3/4 12 órakor, és itt azon örömömnek, hogy közeledek haza, vége szakadt, mert innét a vonat 
nem ment tovább. No, most mi lesz! De még azt sem lehet megtudni itt, hogy megy-e vonat vala
merre, teljes fejetlenség van itt, senki nem tud felvilágosítást adni. De legalább itt is megebédelek, 
birkagulyásból, mit itt az állomás előtt főznek. 

No, de a szerencse mégsem hagyott el teljesen, mert délután 3 órakor mégis megy vonat 
Cellnek, melyen elég kényelmesen utazom. És Cellbe érkezve már vár a Pápa felé induló vonat, 
tehát hosszú, viszontagságos utazás után mégis hazajutok ma és este 8 órakor meg is érkeztem. Az 
itthoni állapotok megnyugatók a családnál, az összes testvéreket itthon találom egészségben, mi 
legnagyobb örömömre szolgál. A fáradtság teljesen erőt vett rajtam, és jól esik a pihenés. Ennyi 
küzdelem és szenvedés után tehát vége a háborúnak, mely reánk nézve ily szomorúan végződött. 
Hogy ebbe ki a hibás, azt majd csak jövő mutatja meg. De azt hiszem, és mások is így gondolkod
nak, hogy ezt mesterségesen csinálták, és ez hova fog vezetni, még beláthatatlan. Az bizonyos, 
hogy ezen állapot, mi most van az országban, csak átmeneti. Köztársaság, a királyt úgy itt, mint 
Ausztriában lemondatták, a Monarchia többfelé szakadt, Tiszát tényleg meggyilkolták, ellensége
ink az ország részeit megszállják, ez a mai szomorú helyzet, ezért kellett több, mint 4 évig győze
delmesen harcolni a világ ellen, hogy végtére idáig jutottunk. 

17-én. Egész furcsa ezen itthoni helyzet, nagyon fáradt és levert vagyok, csak a pihenésre vá
gyom. 

18-án. A mai nappal a tél is megjött, havazik. A mai nap a jelentkezésekkel telik el, de nem 
tudtam bevégezni. 

19-én. Végre leszereltem itt a huszárlaktanyában egy komisz kenyér végkielégítéssel. Már kez
dem a fáradtságot lerakni, de igen gyenge vagyok, meg vagyok hűlve. 
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KRONIKA 

THEATRUM EUROPAEUM 1648-1748 

A vesztfáliai béke Európája 

A Hadtörténeti Múzeum új kiállítása 

Egy kiállítás-trilógia befejező részének megnyitására került sor a Hadtörténeti Múzeumban 
1998. október 26-án. Három esztendeje, amikor a budai vár 1686-os visszavívásának évfordulójára 
a már hagyományosan együttműködő Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum 
munkatársai anyagot válogattak, derült fény arra, milyen ki menthetetlenül gazdag és a nagyközön
ség előtt mennyire ismeretlen a Magyarország török alóli felszabadítását ábrázoló metszet- és tér
képanyag. 

A Buda Eliberata 1686, azaz a győzedelmes ostromnak szentelt emlékkiállítás után egy évvel a 
közös ötletből megszületett a Hungária Eliberata 1683-1718, az egész Magyarország felszabadítá
sát bemutató kiállítás, hogy végül, mintegy záróakkordként, egy teljes évszázadot felölelve, létre
jöjjön a most megnyílt Theatrum Europaeum 1648-1748, A vesztfáliai béke Európája címet viselő 
tárlat, melynek történelmi keretét a vesztfáliai béke, illetve az aacheni békekötés alkotja. 

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum metszet-, térkép-, szobor- és 
festményanyagán túl a Magyar Nemzeti Múzeum emlékérmei, a Magyar Országos Levéltár gyűj
teményéből származó békekötési okmányok mellett is különlegességnek számít az Iparművészeti 
Múzeum által kiállításra kölcsönadott, a békerendszer keretébe illeszkedő pozsareváci békekötés 
emlékére faragott pipa, vagy a kor hangulatát idéző Esterházy-kincsek két darabja. 

A vesztfáliai békerendszer 350. évfordulóját Európa-szerte megemlékezések kísérik. A 
münsteri Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte nagyszabású nemzetközi 
kiállítással készült az évforduló megünneplésére, melynek védnökségét az Európa Tanács vállalta 
magára - az anyagi és technikai lehetőségek szinte korlátlanok. E kiállítással konkurálni termé
szetesen nem állt sem szándékunkban, sem módunkban, ugyanakkor - a Buda Eliberata és a 
Hungária Eliberata kedvező hazai és nemzetközi fogadtatására emlékezve - bízunk abban hogy e 
mostani kiállításunkkal sikerül ráirányítanunk a szakma és a nagyközönség figyelmét történel
münknek erre az eleddig mellőzött korszakára. 

Az ünnepélyes megnyitón az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetője, dr. R. Várkony Ágnes egyetemi 
tanár elemezte a vesztfáliai békerendszer máig ható tanulságait: 

Tisztelt Megjelentek, Hölgyeim és Uraim! 

A Theatrum Europaeum sokértelmű cím. Már maga a „ theatrum " is. A koraújkor évszázadai
ban gyakori metafora: szóösszetételétől függően lehetett az egyetemek orvosi karának nyilvános 
boncterme, lehetett a hatalom igazságszolgáltató helye, a vesztöhely, vagy - régi magyar kifejezés
sel élve - nyakazóhely. Lehetett országos szakrális hely; Pozsonyban a király, Gyulafehérvár ott a 
fejedelem uralkodói megjelenésének reprezentációs tere. Térképek címében az idő és a tér egysé
gét fejezi ki. Zrínyi Szigeti veszedelmében a „nagy theatrum" a háború, maga a pokol, az alvilág 
ura zúdítja az emberiségre. És jelenthette a theatrum a világűrt, az Universum theatrumát, az ég
boltozat rendjét, a csillagok és a bolygók kiszámítható, ütközésmentes pályáját. 

1648. október 24-én a vesztfáliai békével ezt az égi theatrumot vélték megvalósíthatónak. Hogy 
a harmincéves háborúval együtt az öldöklések évszázadait is örökre lezárják, kijelentették: „Pax 
sit Christiana, Universalis et Perpetua" - azaz legyen a béke keresztényi, általános és állandó. 
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Vagyis érvényesüljön kölcsönös megértés. Foglalja magába Európa minden országát, egységesen, 
hogy valamennyi nemzetnek legyen esélye a jövőre. Mégpedig úgy, hogy tárgyalásokkal, részlet
egyeztetésekkel megszerkesztett hatalmi erőegyensúly biztosítsa a békét. S hogy mi a béke, azt 
Nadányi János - Apácainak ajánlott értekezésében - találóan így fogalmazta meg: „az emberi 
dolgok nyugodt szabadsága. " 

Akkor, 1648 őszén egész Európa ünnepelt: volt békebankett, békebalett és békemuzsika. Művé
szek versengtek, hogy emlékérmek, festmények, metszetek kompozícióiban minél beszédesebb ké
pekkel fejezzék ki a béke lényegét: felvonulnak az antik istenek, virágoznak a kertek, kettétörtén 
hevernek az ágyúk, szegre akasztva a dob, égig érnek a lombkoronás fák. Tűzijátékok tudatták a 
városok piacterein tolongó néppel: nem lesznek többé ostromok és véres csataterek; a megismétel
hetetlen múltba tűnik minden rémes élmény, üszkös falu, szétvert otthon, megerőszakolt lelkiisme
ret. Nem lesznek többet kiéhezett, elvadult hadseregek és rokkant emberroncsok az országutakon. 
Hírmondók tudatták a kalendáriumok rongyos lapjain: Venus, a humanizmus megtestesítője elvette 
Mars hadisten minden fegyverét, Mars mezítelen. Ma is látható a vesztfáliai tanácsteremben az 
élethűen megfestett békebiztosok lába előtt a láncra vert kutya; az akkori embereknek ez azt jelen
tette, nem lesznek többé háborúk. 

Századunk végéről visszatekintve tudjuk, mindez álom volt csupán. Minden ország sokszorosan 
megszenvedte, Magyarország pedig súlyos veszteségekkel fizetett érte, hogy Európa garanciális, 
universalis békerendszere három és fél évszázadon át az maradt, ami volt, vágyott elképzelés. 

Mégis, háromszázötven év reális történelmi távlat, hogy kitűnjék, a vesztfáliai béke más volt, 
mint egy az egymás sarkába hágó háborúkat lezáró és gyorsan elfüstölgött békék közül. Nevezik az 
újkori Európa bölcsőjének, keresztlevelének, mérnökének, tanítómesterének. Könyvespolcokat ki
tevő irodalmában egyre inkább az újkori Európa kibontakoztatójának ismerik el. Mert új értékren
det vázolt fel, hosszú folyamatot indított el, együttélési elveket jelölt ki, feladatokat szabott, alter
natívákat kínált. Nem egyszerű békét teremtettek, a kontinens békerendszerét dolgozták ki három 
éves kemény munkával; a tárgyalások 1645-ben kezdődtek el Münsterben és Osnabrückben. 

Közösen döntöttek a nemzetek jövőjükről: elismerték Hollandia és Svájc önállóságát, a német 
fejedelemségek konföderációs jogát, lefektették az újkori európai hatalmi egyensúly alapelveit. 
Hosszú távú érvényességgel fogalmazták meg a megegyezéses béke követelményét, melyben a 
vesztest sem büntetik, hanem biztosítják életlehetőségét. Nagy pillanat tehát búcsúzó évszázadunk
ban ez az évforduló. 

Ezen a héten, október 25-31. között Osnabrückben, az Universität Osnabrück Interdis
ziplinäres Intitut für Kulturgeschichte több éves előkészítő munkája eredményeképpen nagyszabá
sú tudományos konferencián idézik fel a vesztfáliai béke Európájának vízióját. A világ minden tá
járól összegyűlt tudósok és államférfiak vizsgálják, mi volt a harmincéves háború, az anyanyelvi 
nemzettudat, a béke fogalma, szimbólumrendszere, milyen elképzelések születtek akkor Európa jö
vőjéről. Milyen feladatokat hagyott a vesztfáliai béke a XXI. századra készülő világnak. A nemzet
közi TV-állomások 24-én már közvetítették Osnabrückből és Münsterből a nemzetközi konferencia 
nagyszabású seregszemléjét: felvonultak az egykori uralkodók leszármazottai, az államfők, a váro
sok, és az egyházak, a művészetek, az irodalom, a családok képviselői, a nemzetek történészei, a 
politika tudományának művelői. Mintha háborúk verte öreg évszázadunk Európája a vesztfáliai 
békével mutatkozna be a XXI. századnak. Tárgyszerűen és hitelesen. Magyarország sem maradhat 
ki a vesztfáliai béke Európájából 

Sajnálatos, hogy az elmúlt évek során - a magyar társadalomtudományokkal kapcsolatosan 
tapasztalhatott közismerten mostoha megítélés következtében, de a történelmünk nemzetközi je
lenlétével keveset törődő közöny miatt is - a magyar tudományok, az irodalomtörténet, a hadtörté
net, a művészettörténet, a könyvtártudomány, az információtörténet és a korszerű értelemben fel
fogott politikatörténet kiváló eredményei kevéssé, vagy egyáltalán nem jutottak el erre a páratlan 
nemzetközi fórumra. Most Európa majdnem minden országa bemutathatja történelmét a vesztfáliai 
béke korában, elmondhatja, mit jelentett számára a háború. Hogyan élték át az öldöklő évtizedeket 
a családok, a nők, a gyermekek, az etnikumok, az egyházak és a kultúrák. Bemutathatja, milyen 
látomásokban, milyen egyetemes szimbólumokban fogalmazta meg igényét a békéről nemzete, mi
lyen hangon kapcsolódott be akkor az egyetemes kórusba és milyen értékeket adhat át ma törté
nelméből a XXI. századnak. 
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Magyarországnak vajon mennyiben volt helye a vesztfáliai béke asztalánál? A békét egyfelől a 
Királyi Magyarország uralkodója, a magyar király - egyben német-római császár és az ausztriai 
örökös tartományok ura — kötötte meg. Másfelől az Erdélyi Fejedelemséget, mint Svédország és 
Franciaország szövetségesét, belefoglalták a békébe. Ez többet is jelentett, mint a különben osz
mán érdekszférában élő Erdély önállóságának elismerését a nyugati világban. Stabilizáló tényező
nek tekintették. Közép-Európa keleti térségében a vallási ellentétek, a hatalmi, kereskedelmi érde
kek, szociális feszültségek és főleg az álladó török támadások miatt állandó volt a bizonytalanság, 
örökösen anarchia és pusztulás fenyegette az embereket. Erdély viszont, határai között, több vallás 
és anyanyelv együttélését biztosította és kezelni tudta az oszmán kérdést. A vesztfáliai békének 
voltak megoldatlan és sebezhető pontjai. „Minket kihagytak a békéből" -fogalmazta meg Csehor
szág panaszát Comenius. Velence nem élvezhette a béke áldásait, mert a jól értesült török diplo
mácia, amint megtudta, hogy a keresztény országok megegyezésre készülnek, tengerre küldte ha
diflottáját és megtámadta a Földközi-tenger keleti medencéjének támaszpontjait, elfoglalta Kréta 
szigetét, és ostrom alá vette Kandia várát. Viszont a magyar politikai elit tudatában volt annak, 
amit Zrínyi erőteljes szavakkal már 1648-ban megfogalmazott: a keresztény országok megbékélvén 
elérkezett az idő, hogy összefogjanak és visszaszorítsák a török európai hatalmát. 1663-1664-ban 
lezajlott a főpróba és 1686-ban nemzetközi összefogással bekövetkezett, amire generációk vártak. 
De a vesztfáliai békerendszer megalkotói nem számoltak azzal, hogy mi lesz ezzel a térséggel, ha 
kiűzik a törököt, hogyan alakul az európai hatalmi egyensúly. 

Mindemellett a XVII. század magyarjait, éppen azért, mert folytonos fegyverzajban élték nap
jaikat, szinte többet foglalkoztatta a béke mint a háború. Nincs arra tér, hogy elsoroljam kik is
merték -főurak , polgárok, nemesek, de még mezővárosiak is - Erasmus „Querela pacis" című 
művének gondolatait, kik olvasták Lipsius, Bacon, Grotius fejtegetését a hosszú távú békés együtt
élésfeltételeiről, a hatalmi egyensúly elveiről, kik fordították magyarra és terjesztették másolatok
ban a békeszerződések szövegeit. Nem idézhetem Pázmányt és Esterházy Miklóst, amint különböző 
változatokban megfogalmazták a térség megtartható békéjének követelményeit. Arra sincs lehető
ség, hogy felidézzem a vesztfáliai békemű létrehozásában közvetett módon részt vett magyar politi
kusokat, értelmiségünk elfelejtett személyiségeit. Néhány tényt mégis szükséges előhívnom a csak
nem teljes feledésből. Bocskai István, Magyarország és Erdély fejedelme a bécsi békét Rudolf 
császárral és magyar királlyal külső garanciákkal kötötte meg. Bethlen Gábor sokszor elmondta: 
ha jövőt akar az ország, akkor a nemzetközi diplomáciai rendszer szintjén kell reszt vennie a béke
kötésekben, mert a „béke a legnagyobb bölcsesség és eszesség", legfőbb cél pedig „a szent békes
ség megszerzése". A feladat I. Rákóczi György fejedelemre maradt. Egyetlen mondat béke
biztosainak adott instrukciójából: „Az mi szegény nemzetünket az békességnél egyéb meg nem 
tartja. " 1648 végén pedig abban a tudatban hunyhatta le szemét, hogy hozzájárult az európai bé
kéhez. Fejedelem országa szabadsága érdekében nagyobbat annál nem cselekedhetett, mint hogy 
befoglalták a vesztfáliai békébe. „Mi a béke fiai vagyunk, " - írták 1660-ban a magyar tanácsosok, 
- de amit éltek, az nem béke, hanem folytonos háború volt. A század végén a magyar politikusok az 
emberi jogokra hivatkozva tekintették jogtalannak, hogy a karlócai békét „sine nobis de nobis" -
vagyis nélkülünk döntve rólunk - kötötték meg. A spanyol örökösödési háborút lezáró békerend
szer megalkotásában az angol és a holland politikát a vesztfáliai béke alapelvei vezették. II. Rá
kóczi Ferenc is azért látta jogosnak, hogy a magyar konföderáció szabadságharcát nemzetközi ga
ranciákkal, az universalis európai békébe foglalva fejezhesse be, mert Erdély uralkodóját 
„független fejedelemként foglalták bele a vesztfáliai békeszerződésbe. " 

Az európaiság fogalmába beletartozik egy ország történetének békekultúrája is. A koraújkori 
magyar politika jelentősége mind az európai hatalmi egyensúly, a békerendszer, a keresztény szo
lidaritás története, mind pedig Magyarország története szempontjából mindmáig csaknem teljesen 
ismeretlen a nemzetközi irodalomban. Tankönyveink is hallgatnak róla. Pedig kiegyensúlyozott, 
tárgyszerű önértéktudatunk építője lehet és méltó, megszenvedett belépő a XXI. századba. Lemon
dani róla több, mint bűnös mulasztás. 

Talán ennyivel is sikerült érzékeltetnem annak horderejét, hogy a Hadtörténeti Múzeum a kö
zönség elé tárja a békekötések rekvizitumait. Historiográfiai jelentőségű esemény, mert Magyaror
szág történetében először fordul elő, hogy a vesztfáliai békéről megemlékezés történik. A kiállítás, 
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a Theatrum Europaeum sokkal több, mint rendhagyó különlegesség. Európai jelenlétünk múltja, 
jelene és talán - szeretném remélni, sőt bízom benne — a jövője is. 

Köszönet és elismerés illeti a kiállítás megrendezőit - a Budai Polgári Kaszinót, a Hadimúze
um Alapítványt, a Hadtörténeti Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárat -, valamint a ki
állítás rendezőit: Cs. Kottra Györgyit, a képzőművészeti szakértőt, Tóth Orsolyát, akinek ez az első 
kiállítása, s a kezdeményező rendezőket, Kreutzer Andreát és Szoleczky Emesét, a Hadtörténeti 
Múzeum munkatársait, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Középkori és Koraújkori Tanszékének Ph. D. doktoranduszait, akik megértették Vesztfália üzene
tét. Itt kell megemlítenem még, hogy az osnabrücki konferencia programjában az egyetlen magyar 
előadó az „ Europa und seine Grenzen " szekcióban „ Ungarn als Grenzland des christlichen 
Europa im 16. und 17. Jahrhundert " címmel értekező Hiller István, a Tanszék adjunktusa. 

Befejezésül: nem szólhatok a gyönyörű érmek, metszetek, térképek sokaságáról. Nem szólhatok 
a Theatrum Europaeum világáról. Nem állhatom meg azonban, hogy hallgassak egy kiállított já
tékról. Ezzel ajándékozták meg a magyar rendek 1687 őszi országgyűlésén a megkoronázott ki
lencéves kisfiút, I. József királyt. E pergamenre rajzolt labirintus nem más, mint játékos államel
mélet: történelmi példákkal tanít a jó kormányzásra. S a labirintus ősi szimbólum, azt példázza, 
hogy a reménytelen helyzetből is van kiút. 

Köszönöm a figyelmet. 
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lovas csapatnem évszázadai. (Kiállítás a 
Hadtörténeti Múzeumban). = Iskolakultú
ra. 1996. 12.65-71. 

11. Látogatóban. [írta:] K. M. = Élet és tud. 
1996.33. 1054. 
Huszárkiállítás, Hadtörténeti Múzeum. 

12. Katona M. István: Huszárok. = M. hon
véd. 1996. 27. 8-9. 
Kiállítás. 

13. Huszárok a magyar történelemben. A hon
foglalástól az első világháborúig. = M. 
nemzet. 1996. 96. 2o. 
Kiállítás. 

14. A huszár. Cifra dolmányuk láttán felcsil
lantak a lányszemek. = M. nemzet. 1996. 
187. mell. I. 
Kiállítás. 

Ism: Szakály Sándor: Bibliográfia, nem
csak katonáknak. = Új honvédségi szle. 
1997.5. 136-137. 

3. Az 1994. évi magyar hadtörténelmi irodalom 
válogatott bibliográfiája. [Összeáll.] Boj
tásné Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi Éva. 
= Hadtörténelmi közi. 1996. 4. 162-212. 

4. Az Új honvédségi szemle 1995. évi reper
tóriuma. Összeáll. Kántorné Soós Vera. = 
Új honvédségi szle. 1996. 4. füzet. 32 p. 

15. Szita László: Snájdig huszárok a múzeum
ban. Egy könnyülovas csapatnem évszá
zadai. = OrszágHatár. 1996. 17. 43. 
Kiállítás. 

16. Nemzeti kultúrkincs újra a Várban. = Új 
Magyarország. 1996. 272. 10. 
Vágó Pál Huszárroham c. táblaképe a 
Hadtörténeti Múzeumban. 

17. Honvédsírok olasz földön. Kiállítás a 
Hadtörténeti Múzeumban. = Új Magyar
ország. 1996. 84. 8. 

18. Katona M. István: Táncról táncra. = M. 
honvéd. 1996. 5. 38-39. 
A Hadtörténeti Múzeum és az Országos 
Széchényi Könyvtár közös kiállítása. 

19. Báli szezon a könyvtárban. = Új Magyar
ország. 1996.9.8. 
Táncról táncra. 

20. Olsvai Tamás Margit: Amiről még szól
nunk kell ... Egy kiállítás háttérzenéje. = 
Új Magyarország. 1996. 70. 11. 
Táncról táncra. 

21. Táncról táncra. Bálok és vigalmak a kie
gyezéstől a negyvenes évekig. = M. nem
zet. 1996.9. 15. ,23. mell. I. 

22. Lőcsei Gabriella: „Árpád hős magzatjai 
felvirágozának". A honfoglaló magyarság 
kincsei a Nemzeti Múzeumban. = M. 
nemzet. 1996.63. 15. 

23. Szabó Ernő, P.: Honfoglaló eleink nyomá
ban. = Új Magyarország. 1996. 193. 11. 
Kiállítások. 

24. Rédei Ottó: Lánctalpas-legendák. Páncé
losmúzeum Bovingtonban. = Top Gun. 
1996.2.39-43. 

25. Józsa Béla: Az ausztriai Wehrmacht Mú-

Közgyűjtemények 
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zeum. = Militaria. 1996. 1. 30-31. 
26. Bak József: A bécsi Hadtörténeti Múzeum 

tengerészeti terme. = Haditechnika. 1996. 
2. 50-53. 

27. Pagáts Pál: A müncheni Deutsches Mu
seum. = Top Gun. 1996. 4. 12-13. 
Repüléstörténet. 

28. Kunszeri Béla: Katonai repülőmúzeum az 
olaszországi Barraccianóban. = M. szár
nyak. 24. 1996. 121-122. 

29. Pataky Iván: Dayton. Az USA légierejé
nek központi múzeuma. = Top Gun. 1996. 
3. 56-59. 

30. Földesi László: National Air and Space 
Múzeum. Washington D. C. = Top Gun. 
1996. 13.48-52. 

31. A [maczi] V[iktor]: A March Field Múze
um. = Haditechnika. 1996. 2. 36-38. 
Repülőgép múzeum, USA 

32. Amaczi Viktor: Múzeumban az Enola 
Gay. = M. szárnyak. 24. 1996. 123. 

33. Amaczi Viktor: Múzeumban az Enola 
Gay. = Haditechnika. 1996. 2. 30-32. 

34. Markó György: Archiv für Kriegsge
schichte = Die Archive in Ungarn. Bp. 
[M. Levéltárosok Egyesülete] ; Szeged, 
[Csongrád M. Lvt.], 1996. 105-106. p. 
Magyarországi levéltárak. A Hadtörténeti 
Levéltár. 

35. Markó György: Nemzetközi katonai levél
tári szimpózium. Bukarest, 1996. szep
tember 5-8. = Hadtörténelmi közi. 1996. 
4. 158-159. 

36. Markó György: Mit gyűjt és mit nyújt a 
Hadilevéltár. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
M. honvéd. 1996.32.20-21. 

37. Tóth György, M.: Hetvenéves egyezmény. 
= M. honvéd. 1996. 17.24-25. 
A bécsi Hadilevéltár magyar kirendeltsége. 

38. Csárádi József: Az átvilágított papírren
geteg. Irattári változások. [Riporter:] Ka
csó Lajos. = M. honvéd. 1996. 33. 18-19. 

39. Szántó Richárd: Spanyolországi források 
a kalandozó magyarok 942. évi hadjáratá
ról. = Acta hist. 103. 1996. 43-49. 

40. A honfoglaláskor írott forrásai. Szerk. 
Kovács László, Veszprémy László. Bp. 
Balassi, 1996. 269 p. ill. (A honfoglalás
ról sok szemmel, 2 ) 

41. Harmattá János: A magyar honfoglalás 
írásos kútfői. = Rubicon. 1996. 7. 25-30. 

42. Makk Ferenc: „És erővel elfoglalta egész 
Pannóniát". A honfoglalás korának írott 
forrásai. = Tiszatáj. 1996. 10. 75-80. 

43. Róna-Tas András: Krónikák, évkönyvek, 
szájhagyomány. A 894-902. évek esemé
nyei. = História. 1996. 2. 22-24. 

44. Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Vál., 
ford. Font Márta. Kiadja a Szegedi Kö
zépkorász Műhely. Szeged, JATE, 1996. 
350 p. térk. ill. (Szegedi középtörténeti 
könyvtár, 11) 
Óorosz és magyarnyelven. (1118-1199) 

45. Ittzés Máté: Zrínyi és hadai Sopronban. 
Jegyzőkönyvek, levelek. /1644. július 24. 
- augusztus 22./ = Irodalomismeret. 1996. 
3-4.52-62. 

46. Simola [Ferenc]: Jegyzetek egy régi kéz
iratról. = OrszágHatár. 1996. 17. 44-45. 
Nemes-Népi Zakal György leírása az Őr
ségről, 1818-ban. 

47. Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. 
Összeáll. Csikány Tamás, Hermann Ró
bert. In: A tavaszi hadjárat. Hatvan, Hat
vány L. Múz., 1996. 145-164. p. (Hatvány 
Lajos Múzeum füzetek, 13) 

48. Glück Jenő: 1848-49-es Békés megyei 
iratok az Aradi Levéltárban. = Levéltári 
szle. 1996. 3. 48-53. 

49. Eördögh István: Az 1848-49-es magyar 
szabadságharc bukásának diplomáciai 
háttere a szentszéki iratok fényében. = 
Aetas. 1996.2-3. 174-191. 

50. Érdekességek a honvéd főparancsnokság 
1896. évi irataiból. [Összeáll.] Szijj Jolán. 
= M. honvéd. 1996.31.26-27. 

51. Az ezredéves ünnepségek - a Honvéd Fő
parancsnokság iratai tükrében. Összeáll. 
Szijj Jolán. = M. honvéd. 1996. 26. 26-27. 

52. S[imola] Ferenc: Honvéd vég-elbocsátó. 
= OrszágHatár. 1996.27.30. 

53. Koppány József: (Emlék)kincs, ami nincs. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 
1996. 17. 32. 
2. világháborús visszaemlékezések össze
gyűjtése a Hadtörténeti Levéltárban. 

54. A II. világháború magyar légoltalmának 
iratanyaga a Polgári Védelmi Archívum
ban. [Szerk. Kókay György]. Bp. BM 
PVOP, 1996. 318 p. + 9 mell. (BM Polgári 
Védelmi Archívum kiadványsorozata, 1) 

55. Horváth András: The system of distrust: the 
„top secret" document management system 
in the Hungarian People's Army, 1949-
1956. In: International Cold War military 
records and history. Washington, Office of 
the Secretary of Defense, 1996.233-246. p. 
A gyanakvás rendszere: A „szigorúan tit-
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kos" dokumentumok kezelési rendje a 
Magyar Néphadseregben, 1949-1956. 

56. Rendőrségi napi jelentések. [1956. októ
ber 23. - december 31.] [Összeáll, és a be
vezető tanulmányt írta: Kajári Erzsébet]. 
[Kiadja a Belügyminisztérium és az 1956-
os Magyar Forradalom Történetének Do
kumentációs és Kutató Intézete Közala
pítványa]. 1. köt., 1956. október 23. - de
cember 12. Bp. [BM Könyvk.], 1996. 571 
p. ('56). (Belügyi iratok, 1 ) 
Ism.: Markó György. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 1. 187-189. 

57. Rainer M. János: The road to Budapest, 
1956. New documentation on the Krem
lin's decision to intervene. 1-2. = Hung. q. 
142-143. 1996. 16-31., 24-41. 
A Budapestre vezető út, 1956. Doku
mentumok. 

58. Kepecs Ferenc: 1956 a szemtanúk és archí
vumok tükrében. = Népszava. 1996.246.11. 

59. Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok a 
Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány
gyűjteményében. = Hadtörténelmi közi. 
1996.3.79-114. 

60. '56 Zalában. A forradalom eseményeinek 
Zala megyei dokumentumai, 1956-1958. 
[... vál. ... szerk. Csomor Erzsébet, Kapil-
ler Imre]. Zalaegerszeg, Zala M. Lvt., 
1996. (Zalai gyűjtemény, 40) 

61. Az 1956-os magyar forradalom lengyel do
kumentumai. Összeáll., ford, és a bevezető 
tanulmányt írta: Tischler János. Bp. 1956-os 
Intézet, Windsor K., 1996.248 p. ('56) 
Eredeti cím: Revolucja wegierska 1956 w 
polskich dokumentach. 
Ism.: Révész László. A magyar 1956 és 
Lengyelország. = Klió, 1996. 2. 128-133. 

62. Tischler János: Hangulatjelentések, inter
júk, rejtjeles küldemények. Az 1956-os 
magyar forradalom lengyel dokumentu
mai. [Riporter:] Rosdy Tamás. = M. nem
zet. 1996.256.18. 

63. Dupka György, Horváth Sándor: '56 Kár
pátalján. Dokumentumgyűjtemény. Ung
vár, Bp. Intermix K., 1993. 138, 30 p. ill. 
(Kárpátaljai magyar könyvek, 25) 

64. Gecsényi Lajos: Osztrák háttérdokumentu
mok az 1956-os magyar forradalom törté
netéhez. = Társadalmi szle. 1996. 6. 84-94. 

65. Krizsán László: Magyar múlt a máglyán. 
Szovjet gyújtógránátok a levéltárra. = M. 
nemzet. 1996.262. 11. 

1956. Országos Levéltár 
66. Elhangzott a Szabad Európa Rádióban. 

Hangfelvételek, 1956. Közzéteszi Vámos 
György. = História. 1996. 1. 7-10. 

67. Izsa Melinda: Könyvtárak, könyvellátás 
az első világháborúban. = Új honvédségi 
szle. 1996.9. 114-119. 

68. Hausner Gábor, Veszprémy László: Ma
gyarországi hadtudományi kéziratok és 
nyomtatványok katalógusa a kezdetektől a 
XVIII. század közepéig. = Hadtörténelmi 
közi. 1996.2. 118-126. 

69. Kriegsflugblätter aus der UdSSR 1941-
1945. Bestandverzeichnis. [Hrsg.] Militär
bibliothek Dresden, Militärhistorisches 
Museum Dresden. Bd. 1-4. Dresden, MB, 
MHM, 1996. 5 db. ill. 
Háborús röplapok a Szovjetunióból, 
1941-1945. A drezdai Katonai Könyvtár 
és a Hadtörténeti Múzeum állománya. -
Magyaroknak szóló röplapok leírása is. 

70. Hupchick, Dennis P.; Cox, Harold E.: A 
concise historical atlas of Eastern Europe. 
London [etc.], Macmillan, 1996. [VIII], 
120 p. térk. ill. 
Kelet-Európa történelmi atlasza. 

71. Magyarország története térképeken elbeszél
ve. 1., Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 
1606-ig. A szövegeket írta Engel Pál, Szakály 
Ferenc. Bp. Történettud. Int., História, [1996]. 
67 p. ill. + mell. (História könyvtár. Atlaszok 
Magyarország történetéhez) 

72. Ballá György, Kisari: Törökkori várrajzok 
Stockholmban. Bp. Szerző, 1996. 198 p. ill. 
Ism.: Nagy Miklós: Magyar végvárak és a 
svéd nagyhatalom. = Új honvédségi szle. 
1997.5. 132-135. 

73. Pók Judit: Szatmár vármegye katonai le
írása, 1728-1785. Nyíregyháza, Szabolcs-
Szatmár-Bereg M. Önkorm. Lvt., Szatmár 
Múz., 1993 [!1996?]. 190 p. ill. (A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár ki
adványai. 2., Közlemények, 7 ) 

74. Csendes László: Országleírás, katonaföld
rajz. Emlékezés Fényes Elekre. = M. hon
véd. 1996.29. 14-15. 

75. Nagy Miklós: Egy katonaföldrajzi expedí
ció emlékére. = Új honvédségi szle. 1996. 
6. 107-114. 
A Norge északi-sarki repülése, 1926. 

76. Nagy Miklós: Nagy földrajzi felfedezések 
a tengeri uralom szolgálatában. = Új hon
védségi szle. 1996. 11. 101-109. 
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Határterületek 

11. Kottra Györgyi, Cs.: Magyarország zász
laja és a magyar katonai zászlók. In: Ber-
tényi Iván: A magyar Szent Korona. Bp. 
Kossuth, 1996. 212-221. p. 

78. Kozich János: Kecskemét címerei és zász
lói. [Kiadja: Keresztény Értelmiségiek Szö
vetsége, Keresztény Közéletért Alapítvány, 
Kecskemét].Bp. Jel K., 1996. 140 p. ill. 

79. Éder Miklós: Magyar felségjelek 1917-
1945. = Haditechnika. 1996. 2. 10-14. 

80. Rosza Pál: Az Egyesült Államok haditenge
részeti repülőgépeinek festése a második 
világháborúban. = Haditechnika. 1996. 4. 
34-37. 

81. Farkas Zsolt: Bujdosó ereklyék 1945-1978. 
1-6. = Új Magyarország. 1996. 104. 11., 
110. 11., 116. 11., 122. 11. 127. 11. 133. 10. 
1-2. részben A korona mentése a 2. világ
háború idején. 

82. Österreichs Orden. Vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Hrsg. von Johann Stolzer und 
Christian Steeb. Graz, Akademische Druck-
u. Verl.-Anst., 1996. 513 p., 401. ill. 
Osztrák rendjelek a középkortól a jelen
korig. - Magyar vonatkozásokkal. 

83. Die österreichische Armee im Sieben
jährigen Krieg. Die Bautzener Bilderhand
schrift aus dem Jahre 1762. Hrsg. u. erl. von 
Lars-Holger Thümmler. Berlin, Branden
burgisches Verl.-Haus, 1993. 114 p. ill. 
Az osztrák hadsereg a hétéves háborúban. 
A bautzeni képes kézirat, 1762. - Egyen
ruhák, felszerelés. 

84. Német Ildikó: Német övcsatok (1800-
1945). = Militaria. 1996. 3. 88-93. 

85. Kenyeres Dénes: A szabadságharc mű
szaki csapatainak felszerelése és egyen-
ruházata. = Műszaki katonai közlöny. 
1996. 2. 49-53. 

86. Steiner, Jörg C: Die infanteristischen 
Schützenabzeichen in der k. u. k. Armee. = 
Das militärhistorische Archiv. 1996.12.4-14. 
A gyalogsági lövészjelvények a cs. és kir. 
hadseregben. 

87. Józsa Béla: Osztrák-magyar rohamcsapat
jelvények az első világháborúból. = 
Militaria. 1996.4. 120-125. 

88. Steiner, Jörg C: Das letzte Ehrenzeichen 
der öst.-ung. Monarchie: Die Zivil-Ver
dienstmedaille. Das militärhistorische Ar

chiv. 1996. 11.4-12. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó 
kitüntetése: a Polgári Érdemrend. 

89. Kenyeres Dénes: Zászlószentelési emlék
érem. = Haditechnika. 1996. 4. 62-63. 

90. Szász Erika: A magyar katonai nyelv fej
lődése. = Akad. közl./ZMKA. 211. 1996. 
353-357. 

91. Simola Ferenc: „Vigyázó górét építtes
sen". 1100 esztendő - nyelvének és vég
várainak - történetéből. = OrszágHatár. 
1996. 15.43. 

92. Kakuk Zsuzsa: A török kor emléke a ma
gyar szókincsben. Bp. Akadémiai K., 1996. 
366 p. (Körösi Csorna kiskönyvtár, 23) 
Hadviselés: 31-114 p. 

93. Józsa Béla: Német katonai zsargon a II. vi
lágháborúban. = Militaria. 1996. 2. 64-65. 

94. Kiss Tibor: A festménysorozat keletkezé
séről. In: A tavaszi hadjárat. Hatvan, Hat
vány L. Múz., 1996. 165-180. p. ill. (Hat
vány Lajos Múzeum füzetek, 13) 
Az „Aradi tizenhárom" c. festménysorozat. 

95. Bucciol Eugenio: 1915-1918. Österreich
isch-ungarische und italienische Kriegs
fotos. Eine Gegenüberstellung. Portogrua-
ro, Ediciclo, 1996. 191 p. főként ill. 
(Nuova dimensione) 
Eredeti cím: 1915-1918. Foto italiane e 
austroungariche fronte a fronte. 1915-1918. 
Olasz és osztrák-magyar fényképek. 

96. Erdélyi Péter: Fényképalbum és cikkgyűj
temény az I. világháborúból. Surányi La
jos írásai és fényképek az olasz fronról. = 
Múz. kutatások Csongrád megyében. 
1995/1996. 193-199. 

97. Svéd Iván: „Örökre fülébe csengtek a jaj-
kiálltások". Ötvenöt évig bujkáló fotódo
kumentumok Kamenyec-Podolszkról. Le
jegyezte: Miklós Gábor. = Népszabadság. 
1996. 239. 8. 

98. Bálint B. András: Nagyítás, avagy üzenetek 
az utókornak. = M. hírlap. 1996. 247. 9. 
Fotósok az '56-os forradalomban. 

99. Jalsovszky Katalin, Rácz Arpád: A sza
badság mámoros pillanata. A forradalom 
képei. = Rubicon. 1996. 8-9. 27-42. 

100. Ármádia fotográfia. = M. honvéd. 1996. 
20.5. 
Hadifotós kiállítás. 
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101. Perjés Géza: Él, és élni akar a történelmi 
fümalapítvány. - - hadtörténész és kurató
riumi elnök hányattatásokról és diadalok
ról. [Riporter:] Lőcsei Gabriella. = M. 
nemzet. 1996. 48. 19. 

102. Háborús filmek. Összeáll. Horváth End
re. = M. honvéd 1996. 34-35. 36-39. 

103. Kisfaludy András: Ludovikások, muskátli
sok. - - fődíjas dokumentumfilmjéről, szám-
űzöttekről és besúgókról. [Riporter:] Lőcsei 
Gabriella. = M. nemzet. 1996. 54. 19. 
Száműzöttek magántörténelme c. doku
mentumfilm kapcsán. 

104. Geréb Anna: Megszólalnak a hivatásos 
szovjet titoktartók. Június 3-tól a képer
nyőn - - sorozata történelmünk idegen 
irányítóiról és tanúiról. [Riporter:] Lőcsei 
Gabriella. = M. nemzet. 1996. 116. 17. 
Geréb Anna Titoktartók című filmjéről. 
Szakértők: Györkéi Jenő, Horváth Miklós. 

105. Kun Miklós, Tóth Tamás: Sírba vitte tör
ténelmi titkát Nagy Imre kihallgatótisztje. 
- - egy forgatás kulisszatitkairól. = Nép
szava. 1996.247. 13. 

106. Silber; Laura, Little, Allan: Jugoszlávia 
halála. Bp. Zrínyi, 1996. 477 p., [8] I. ill. 
Eredeti cím: The death of Yugoslavia. - A 
BBC televízió-sorozata. 

107. Köröspataki Kiss Sándor: Jugoszlávia 
Trianonja. Utózöngék egy tévéfilmhez. = 
M. nemzet. 1996.58. 10. 
Jugoszlávia halála c. dokumentumfilm 
kapcsán. 

108. Hangodi Agnes: A Vedomosti és a Mer-
curius Veridicus. = M. könyvszemle. 
1996. 1.97-106. 

109. Köpeczi Béla: Az angol hírsajtó a Rákó
czi-szabadságharcról. = M. könyvszemle. 
1996.2. 161-174. 

110. Glant Tibor: Magyarország az amerikai 
sajtóban az első világháború idején. = 
Aetas. 1996. 1 . 36-52. 

111. Nurk, Anu: Ungarn als Thema in der Es
tischen Presse 1940-1944. In: Hungaro-
logische Beiträge. 7. Jyväskylä, Univer
sität Jyväskylä, 1996. 79-84. p. 
Magyarország mint téma az észt sajtóban 
1940-1944. 

112. 1956 vidéki sajtója. [Összeáll, és szerk. 
Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert], 

Bp. Korona K., 1996. 823 p. 
113. Magyar Nemzet 1956. október 24., 25., 26., 

30., 31., november 1., 2-3., 4. = M. nemzet. 
1996.248-250., 253-257. számokban. 

114. Róbert Péter: 50-éves a Magyar Hon
védség központi folyóirata. = Új honvéd
ségi szle. 1996. 12. füzet. 22 p. 

115. K[ozma] T[óth] I[stván]: OrszágHatár. 
50 éves a határőrség lapja. = Új honvéd
ségi szle. 1996.9.4-11. 

116. Péterdi A. János: A Magyar szárnyak 
története. = M. szárnyak. 24. 1996. 8-16. 

117. Winkler László: A régi és az új „Magyar 
szárnyak". = M. szárnyak. 24. 1996. 3-7. 

118. Katona M. István: Zrínyi-születésnap. 
Negyvenöt év a honvédelemért. = M. 
honvéd. 1996. 18.20. 
Zrínyi Kiadó 

119. Frankovics György: Szigetvár ostroma 
egy horvát hőskölteményben. = Horvátor
szági magyarság. 1996. 10. 22-27'. 

120. Hermann Róbert: A költő halála és a túl
élés költői. A Petőfi-mítosz utóélete. = M. 
napló. 1996.7-8.41-44. 

121. Csorba lAszló: „Ködfátyolképek". A be
tyárillúzió és költészet a kütahyai magyar 
emigrációban. = Aetas. 1996. 2-3. 192-
201. 
Rózsa Sándor mítosza és a nemzeti ellen
állás. 

122. Jánoska Antal: A szabadságharc ászai. 
Meghiúsult kártyatervek. = Elet és tud. 
1996. 11.334-335. 
Kártya a szabadságharc vezéralakjaival, 
1874. 

123. Szentirmai István: A Honvéd Együttes 
45 éve. Filmforgatókönyv. 1-2. = Új hon
védségi szle. 1996. 3. 103-109., 6. 91-96. 

124. Bóna István: Attila sírja. - - a hunokról 
és Attiláról. Az interjút készítette: Hatházi 
Gábor. = História. 1996. 1. 14-16. 

125. Az agyagkatonák mosolya. A nagy had
sereg kicsinyített mása. = Elet és tud. 
1996. 13.396-398. 

126. Szabó Miklós: Kelta kard a Dunából. = 
Antik tanulmányok. 1996. 1-2.41-51. 

127. Fitz Jenő: Gorsium Herculia. 6. kiad. 
Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz., 
1996. 93 p., [22] t. ill. (A Szent István Ki
rály Múzeum közleményei. B sor., 46) 
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II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

A hadtörténetírás ké\ 

128. A magyar katonai gondolkodás története. 
Tanulmánygyűjtemény. [Szerk. Ács Ti
bor]. Bp. Zrínyi K., 1995. 270 p. 
Ism.: M. honvéd. 1996. 1-2. 46-49. 
Sipos Géza: A tisztek műveltségéhez. 
Gondolatok egy könyv ürügyén. = Új 
honvédségi szle. 1996. 5. 26-29. 
Molnár Károly: Töprengések egy tanul
mánykötet kapcsán. = M. honvéd. 1996. 
13.32-33. 
Molnár Károly: Volt, van s lesz magyar 
katonai gondolkodás! = Hadtudomány. 
1996. 2. 63-74. 

129. Ács Tibor: A magyar hadtudomány hely
zetéről (1989-1995). = Új honvédségi 
szle. 1996. 1.23-35. 

130. Szabó József: A Magyar Hadtudományi 
Társaság. [Riporter:] T[óth] Csfaba]. = Új 
honvédségi szle. 1996. 1. 141-144. 

131. Niederhauser Emil: A honfoglalás érté
kelése a szomszédos nemzetek történet
írásában. = História. 1996. 2. 30-33. 

132. Szász Zoltán: Honfoglaló magyarok és 
román történészek. A honfoglalásról a 
román történetírásban. = História. 1996. 
2. 33-34. 

133. Borosy András: A honalapító harcosok 
nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1996. 8. 36-37. 

134. Veszprémy László: Troppaui Márton 
(Martin von Troppau) a középkori magyar 
historiográfiában. = Századok. 1996. 4. 
978-985. 

135. Veress D. Csaba: A vártörténész emlé
kei. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. hon
véd. 1996. 26. 21. 

136. Tóth Gyula: Markó Árpád, a magyar 
hadtörténetírók nesztora. = M. tudomány. 
1996. 1.97-105. 

137. Soós Kálmán: A kuruc kor kutatója. In: 
Perlekedő évszázadok. Históriai mozai
kok vidékünk múltjából. Bp., Ungvár, 
Intermix, 1995. 13-28. p. (Kárpátaljai 
magyar könyvek, 63) 
Váradi-Sternberg János 

138. Hermann Róbert: Kossuth-emlékév, 
Kossuth-kiadványok, 1989-1994. = Szá
zadok. 1996. 1. 152-162. 

139. Gergely András: Függetlenség puskalö
vés nélkül. - - történész szabadságharca-

ései, tudományos élet 

inkról és hőseinkről. [Riporter:] Hova-
nyecz László. = Népszabadság. 1996. 63. 
13-14. 

140. Tóth Sándor: A csillagrendes hadtörté
nész. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. hon
véd. 1996. 9. 36-37. 

141. Katonasorsok. - Párhuzamos életrajzok. 
[Riporter:] Schubert Katalin. = Új hon
védségi szle. 1996. 6. 79-90. 
Tóth Sándor hadtörténész 86-90. 

142. Szakály Sándor: A tényekből kell követ
keztetéseket levonni! Beszélgetés - -
hadtörténésszel. [Riporter:] Böröndi La
jos. = Bécsi napló. 1996. 1. 10. 

143. Szabó Péter: Megkérdeztük a hadtörté
nészt. Lesz még ilyen sikere? [Riporter:] 
Egri Magdi. = M. honvéd. 1996. 14. 4-5. 

144. Ravasz István: Megkérdeztük a hadtörté
nészt. Miért nem menedzseli saját magát? 
[Riporter:] Egri Magdi. = M. honvéd. 
1996. 19.4. 

145. Békés Csaba: 1956 magyar forradalma 
és a világpolitika. Beszélgetés - - törté
nésszel egy nemzetközi konferencia előtt. 
[Riporter:] Hovanyecz László. = Népsza
badság. 1996. 220. 8. 

146. Litván György: A történész nem válo
gathat. Beszélgetés - - el a világ '56-os 
lelkiismeret-furdalásáról. [Riporter:] V. 
Bálint Éva, Veres András. = M. hírlap. 
1996. 247. 8. 

147. Litván György: Forradalom, szabadság
harc vagy „üzemi baleset"? Kutatások és 
viták a mai Magyarországon. = M. nem
zet. 1996.239. 11. 

148. Kiss Sándor, M.: Megkérdeztük a törté
nészt. Forradalom volt? [Riporter:] Egri 
Magdi. = M. honvéd. 1996. 42. 5. 

149. Györkéi Jenő: A „Forgószél" nyomában. 
[Riporter:] Kacsó lajos. = M. honvéd. 
1996.42.6-7. 
1956. 

150. Györkéi Jenő, Horváth Miklós: Igenek és 
nemek. Lejegyezte: E[gri] M[agdi]. = M. 
honvéd. 1996. 42. 7. 
1956. 

151. Horváth Miklós: A vitának nincs vége. 
[Riporter:] E[gri] M[agdi]. = M. honvéd. 
1996.42.9. 
1956. 

967 — 



152. Berecz János: A „sajnálatos események
től" a „népfelkelésig". Enged-e - - az '56-
ból? [Riporter:] Kurcz Béla. = M. nemzet. 
1996. 250. 16. 

153. Kő András, Nagy J. Lambert: Ervek és el
lenérvek. Tanulságos viták Moszkvában 
1956-ról. = Új Magyarország. 1996. 5. 12. 
Riport Vitalij Ivanovics Fomin ny. ezredessel. 

154. Szabó A. Ferenc: 40 év könyvei egy há
borúról. Az 1956-os fegyveres harcok 
irodalma. = Új honvédségi szle. 1996. 12. 
145-151. 

155. Szabó A. Ferenc: Négy évkönyv az 
1956-os forradalomról és szabadságharc
ról. = Valóság. 1996. 12. 99-107. 
Évkönyv I., II., III., IV., 1992-1995. Bp. 
1956-os Intézet. 

156. Korsós László: A főigazgató ideái. [Ri
porter:] Egri Magdi. = M. honvéd. 1996. 
37. 3-4. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

157. Veszprémy László, Hermann Róbert: Ka-
pisztrán tér 2. Az intézet arca. [Riporter:] 
Egri Magdi. = M. honvéd. 1996. 41. 28-29. 

158. Nagy László: Péter Hanák (urednik) 
Povijest Madarske. Zagreb, 1995. = Had
történelmi közi. 1996. 3. 162-168. 
Magyarország története. Szerk. Hanák 
Péter. Zágráb, 1995. 

159. A magyar katonai vezető- és tisztképzés 
története. A millecentenárium alkalmából 
rendezett tudományos konferencia anya
ga, 1996. október 8-9. [Szerk. Lengyel 
Ferenc, Szántó Mihály]. Bp. HM Okt. és 
Tudományszerv. Főoszt, 1996. 287 p. 
Szabó Mihály: Egy konferencia margójá
ra. = Humán szle. 1996. 4. 126-136. 
Balló István: Félbeszakadt felszólalás „A 
magyar katonai vezető- és tisztképzés 1100 
éve" című tudományos konferencián. = 
Akad. közl./ZMKA. 211. 1996. 15-20. 
A magyar tisztképzésről az 1100. évfor
dulón. Összeáll. Gutái Katalin. = Új hon
védségi szle. 1996. 12. 69-76. Folytatás: 
u.o. 1997. 1.66-76. 
Nagy Tamás: A magyar katonai vezető és 
tisztképzés története. (Gondolatok egy 
konferenciáról). = Akad. közl./ZMKA. 
211. 1996.7-13. 
Zimits Rezső: Millecentenáriumi emlék
ülés. = Hadtudomány. 1996. 4. 133-134. 

160. Zachar József: 1100 év a hon védelmé
ben. = Hadtudomány. 1996. 4. 3-16. 

161. Sándor Vilmos: Emlékezés a határőr elő

dökre. = Hadtudomány. 1996. 3. 128. 
A magyar határőrizet 1100 éve. Emlék
ülés és kiállítás. 

162. Veszprémy László: Nikápoly, 1396-1996. 
Tudományos ülésszak, Budapest, 1996. 
szeptember 27. = Hadtörténelmi közi. 
1996.4. 160-161. 

163. Sípos Géza: Egy helytörténeti konferen
ciáról. (Budafok, 1996. október 18.) = Új 
honvédségi szle. 1996. 12. 116-119. 
Savoyai Jenő 

164. „Az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc utóélete" című tudományos ülés
szak, 1993. szeptember 12. A múzeum
alapító Molnár Mátyás születésének 70. 
évfordulója alkalmából. [Kiadja: a Vay 
Ádám Múzeum Baráti Kör, Vaja]. [Nyír
egyháza], [Jósa András Múz.], 1996. 80 p. 

165. A tavaszi hadjárat. 1996. március 14-i 
tudományos konferencia anyaga. [Szerk. 
Horváth László]. Hatvan, Hatvány L. 
Múz., 1996. 180 p. ill. (Hatvány Lajos 
Múzeum füzetek, 13) 

166. Miedzy Wiedniem a Lwowem = 
Zwischen Wien und Lemberg. Warszawa, 
Wojskowy Institut Historiczny, 1996. 211 
p. térk. ill. 
Bécs és Lemberg között. Az első világhá
ború kitörésének 80. évfordulója alkalmá
ból rendezett lengyel-osztrák konferencia 
előadásai. Varsó, 1994. nov. 17. - Magyar 
vonatkozásokkal. 

167. Repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. 1996. [Kiadja:] Magyar Repüléstör
téneti Társaság. [Szerk. Zainkó Géza]. Bp. 
M. Repüléstört. Társ., 1996. 359 p. ill. 

168. Háború, forradalom, Trianon. V. Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Kon
ferencia. Budapest, 1993. szeptember 21-
23. [Bp.], Szemere Bertalan M. Rendvé
delem-tört. Tud. Társ., [1996]. 95 p. 
(Rendvédelem-történeti füzetek, 5) 

169. Suba János: Trianon-konferencia. Pécs, 
1995. október 27-28. = Hadtörténelmi 
közi. 1996. 1.242-246. 

170. Hungarologische Beiträge. 7., Histo
rische Untersuchungen und Aufsätze. 
Hrsg. von Anssi Halmesvirta. Jyväskylä, 
Univ. Jyväskylä, 1996. 156 p. 
Magyarország és Finnország második vi
lágháborús tevékenységéről szóló szemi
nárium előadásai. Jyväskylä Egyetem, 
1994. okt. 28-29. 

171. II. Honvéd emléknap Makón. 1995. 
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[Szerk. Halmágyi Pál]. Makó, Önkorm. 
Képviselőtest., 1996. 43 p. ill. (A Makói 
Múzeum füzetei, 85) 
A II. Honvéd emléknapon tartott hadtörté
neti konferencia anyaga. - Korsós László 
bevezetője, Korom Mihály, Szakály Sán
dor, Borús József, Jakus János előadásai. 

172. A Mikó-rejtély. Tudományos tanácsko
zás - (nem csak) egy katonatiszt megítélé
séről. = Új honvédségi szle. 1996. 3. fü
zet. 21 p. 
Előadók: Göncz Árpád, Schubert Katalin, 
Gazsi József, Bondor Vilmos, Sárosi István. 

173. Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslo
bodenie Slovenska. Zborník príspekov a 
materiálov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie v Bratislave 25-26. apríla 
1995. Bratislava, Vojensky Historicky 
Ustav, 1996. 232 p. 
A második világháború utolsó szakasza és 
Szlovákia felszabadítása. Nemzetközi tu
dományos konferencia, Bratislava, 1995. 
ápr. 25-26. - Magyar vonatkozásokkal. 

174. Parádi József: Háborúból diktatúrába. 
VII. Magyar Rendvédelemtörténeti Kon
ferencia, Budapest, 1995. október 24-27. 

179. Szun-Ce: A hadviselés tudománya. Bp. 
Göncöl, 1996. 125 p. ill. 
Eredeti cím: Ping-fa. - A ford. Lionel 
Giles: The art of war (1906.) fordítása 
alapján készült. 

180. Malus János: A stratégiai gondolkodás fej
lődése. = Új honvédségi szle. 1996.4.6-18. 

181. Nagy Miklós, Siposné Kecskeméthy Klá
ra: A magyar geostratégia. = Új honvéd
ségi szle. 1996. 3. 6-14. 
Kialakulása, fejlődése 

182. Molnár György: A honfoglalók hadvi
selése. = Élet és tud. 1996. 26. 808-809. 

183. Hidán Csaba: A honfoglalók harcászata. 
In: A honfoglalók hétköznapjai. Bp. 
Promptus, 1996. 43-72. p. ill. 

184. Ágoston Gábor: A hadügyi forradalom. 
Háború, gazdaság és társadalom összefüg
gései a kora újkori Európában. = Rubicon. 
1996. Mell. XI-XIII. 

185. Pálffy Géza: Védelmi övezetek a Tiszától 
keletre a 16. században. In: In memoriam 
Barta Gábor. Pécs, JPTE, 1996.209-227. p. 

186. Pálffy Géza: A török elleni védelmi 

= Hadtörténelmi közi. 1996. 1. 240-242. 
175. Őry Károly: „ Háborúból diktatúrába". = 

Belügyi szle. 1996. 2. 116-120. 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lemtörténeti Tudományos Társaság VII. 
országos konferenciája. Budapest. 1995. 

176. International Cold War military records 
and history. Proceedings of the Inter
national conference ... Washington D.C. 
21-26 March 1994. Washington, Office of 
the Secretary of Defense, 1996. 560 p. 
A hidegháború története és katonai levél
tári dokumentumai. Nemzetközi konfe
rencia előadásai. - Magyar résztvevőkkel. 

177. Szabó A. Ferenc: Emlékülés az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc 40. évfor
dulója alkalmából. = Hadtudomány. 1996. 
3. 123-126. 

178. 1956-ról a rendszerváltás küszöbén. [... 
szerk. ...Hegedűs B. András és Baló Pé
ter]. Bp. Széchenyi István Szakkollégium, 
1956-os Int., 1996. 168 p. (Széchenyi fü
zetek, 9) 
A Széchenyi István Szakkollégium konfe
renciájának kivonatos jegyzőkönyve, 
1988. dec. 3-4. 

rendszer szervezetének története a kezde
tektől a 18. század elejéig. (Vázlat egy 
készülő nagyobb összefoglaláshoz). = 
Történelmi szle. 1996. 2-3. 163-217. 

187. Mészáros István: Régi mesterek modern 
gondolatai. Zrínyi Miklós. = Élet és tud. 
1996. 34. 1068-1069. 
Az török Áfium ellen való orvosság. 

188. Weigley, Rüssel F.: The age of battles: 
The quest for decisive warfare from 
Breitenfeld to Waterloo. London, Pimlico, 
1993. XVIII, 579 p. térk. ill. (Pimlico, 96) 
A csaták kora. A döntő hadjárat kutatása 
Breitenfeldtől Waterlooig. - Magyar vo
natkozásokkal. 

189. Varga Mihály: Rumjancev tábornagy 
hadművészeti újításainak hatása koruk 
katonai gondolkodására. = Új honvédségi 
szle. 1996. 10.98-107. 

190. Macksey, Kenneth: A II. világháború ka
tonai tévedései. Pécs, Alexandra K., 1996. 
252 p., [8] t. ill. 
Eredeti cím: Military errors of World War 
Two. 

A hadművészet és fegyveres erők története 
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Ism: Nagy Miklós: Aki nem tud arabusul ... 
= Új honvédségi szle. 1996. 11.144-146. 

191. Szabó János, B ; Somogyi Győző: Az Er
délyi Fejedelemség hadserege. Bp. Zrínyi, 
1996. 127 p.ill. 
Ism.: Könyv az Erdélyi Fejedelemség 
hadseregéről. [Összeáll.] Katona M. Ist
ván. = M. honvéd. 1996. 11. 38-39. 
Csala Károly: Szemkápráztató szakszerű
ség. = Népszabadság, 1996. 109. 14. 
Rosdy [Tamás]: A Nemzeti Múzeum tu
dományos műhelyeinek termése. = M. 
nemzet. 1996. 142. 15. 
Élet és tud. 1996.51-52. 1624. 
Szakály Sándor. = Iskolakultúra. 1998. 1. 
123-124. 

192. Kosa Attila: Az általános hadkötelezett
ségen alapuló véderő első magyar törvé
nye. = Új honvédségi szle. 1996. 2. 35-43. 

193. Kosa Attila: A kiegészítő parancsnoksá
gok megszületése. = Új honvédségi szle. 
1996.3. 15-21. 

194. Kühnelt, Gerhard: Die militärterritoriale 
Gliederung Österreichs im 20. Jahrhun
dert. [2. Aufl.]. Graz, Austria Medien 
Service, 1996. 207 p. ill. 
Az osztrák haderő területi tagozódása a 
20.században. 

195. Szigeti Lajos: A Magyar Királyi Honvéd
ség szervezeti felépítése 1920-1944 között. 
= Akad. közl./ZMKA. 211. 1996.211-265. 

196. Kis András: A Magyar Honvédség újjá
szervezése, 1945. Bp. Zrínyi K. 1995. 
324. p. 
Ism.: D[ohovics] K[ároly]. = Új honvéd
ségi szle. 1996. 1. 148-149. 
Gosztonyi Péter. = M. nemzet 1996. 2. 13. 

197. Csendes László: Hadseregtörténet (1945-
1949). Tények és adatok. = Új honvédségi 
szle. 1996. 8. 38-45. 

198. Csendes László: Hadseregtörténet (1950-
1956). Tények és adatok. = Új honvédségi 
szle. 1996. 11.31-38. 

199. Zoltán Márta: A spanyol hadsereg a 
Franco-diktatúra alatt. = M. honvéd. 
1996. 1-2.50-53. 

200. Zoltán Márta: A spanyol hadsereg a 
Franco-korszak végén. 1-2. = M. honvéd, 
1996. 11-12.42-43. 

201. Zoltán Márta: A spanyol hadsereg hely
zete Franco halála után, a demokratikus 
átmenet első éveiben. = Új honvédségi 
szle. 1996.9. 124-132. 

202. Varga Mihály: A titkosszolgálatok nem 

rivaldafényben dolgoznak. = Új honvéd
ségi szle. 1996.4. 104-106. 
19-20. század 

203. Varga Mihály: Követek, konzulok, ka
landorok, ügynökök. = Új honvédségi 
szle. 1996.6.97-104. 
Hírszerzés a 19. században. 

204. Varga Mihály: A katonai attasék intéz
ménye a kezdetektől az orosz-japán hábo
rú végéig. = Új honvédségi szle. 1996. 9. 
91-99. 

205. Sugár István: Az egri vár gyalogsága. 
(1548-1564). = Archívum. 14. 1996. 5-37. 

206. Hegyi Klára: Esztergom török őrsége a 
XVI-XVII. században. = Limes. 1996. 1-
2.51-62. 

207. Die Tiroler Kaiserjäger. Die Geschichte 
der Tiroler Eliterregimenter. [Aut.] Chris
tian Haager [et al.]. Cremona, Persico Ed., 
1996. 240 p. ill. 
A tiroli császárvadászok. A tiroli elitezre
dek története. - Magyar vonatkozásokkal. 
A Magyarország elleni 1849-es hadjárat. 

208. Mosincat, Constantin: Din Poarta Saru-
tului cu dragoste de tara. Divízia 11 In
fanterie. Oradea, Ed. Cogito, 1996. 190 
p., [17] t., 30térk. t. ill. 
A l l . gyaloghadosztály története, 1916-
1996. - Magyar vonatkozásokkal. 

209. Cronicá de mars. 80. de ani de la ín-
fiintarea Diviziei 11 Infanterie 15 august 
1916. Editie pregätitä si prefatata de Con
stantin Mosincat. Oradea, Ed. Cogito, 
1996. 204 p., [15] t. ill. 
Az 1916. augusztus 1-én alakult 11. gya
loghadosztály 80 éve. Életrajzok, kitün
tetések. - Magyar vonatkozásokkal. 

210. Gesztelyi Tamás: Kísérletező történelem
kutatás: a római lovasság. = Klió, 1996. 3. 
31-33. 
Junkelmann, M.: Reiter wie Statuen aus 
Erz. Mainz, 1996. c. könyvről. 

211. Boissau, Raymond: XIV. Lajos huszár
jai. Ford. Bethlen Pál. = Új honvédségi 
szle. 1996. 10. 37-46. 

212. Szabó Péter: Magyar huszárok a a máso
dik világháborúban. = M. honvéd. 1996. 
17.26-27. 

213. Szabó Péter: Az utolsó magyar huszá
rok. Adalékok a magyar lovas fegyver
nem második világháborús szerepléséhez. 
= Lovas nemzet. 1996. 3. 20-23. 

214. A Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet 
rövid leírása az 1896. évben. Bp. OSZK, 
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1996.27, 2 p. térk. ill. 
Reprint. Eredeti kiad. Bp. Nagy Sándor 
Könyvny., 1896. 

215. Hecker Walter: A Bábolnai Arab Ménes. 
Gerlikon, ISG-Verl. Bp. Agroinform Kia
dóház, [1996?]. 205 p. ill. 
Eredeti cím: Bábolna und seine Araber. 

216. Horváth Pál: Egy pápai tüzér naplójából. 
[Közread.] Huszár János. = Hadtörténelmi 
közi. 1996. 2. 133-153., 3. 138-161. 
1915. július-1916. december 
Előzmény: u.o. 1994. 3., 1995. 2. sz. 

217. Szentistvány József: A M. Kir. 12. Tüzér
ezred önfeláldozása a scsucsjeni hídfőben 
(1942. január 14.) = Bolyai szle. 1996. 1. 
171-176. 

218. Horváth Csaba: A M. Kir. Honvédség 
felderítő renszerének alakulása az elmélet 
és a gyakorlat tükrében 1924-1937. = 
Hadtörténelmi közi. 1996. 2. 82-113. 

219. Kenyeres Dénes: Utászok Erdélyben 
1848-1849-ben. = Műszaki katonai köz
löny. 1996. 1.48-51. 

220. Kovács Gábor: A Maginot-vonal. = Or-
szágHatár. 1996. 26. 43. 

221. Szabó József János: Az Árpád-vonal. = 
M. honvéd. 1996. 15. 26-27. 

222. Bajor Kálmán: Besztercei nyak. Az Ár
pád-vonal Ikva-patak menti völgyzárainak 
építése. Lejegyezte: Szabó József János. = 
M. honvéd. 1996. 33. 26-27. 

223. Halassy Géza: A Honvéd, későbbi nevén 
a 2. Önálló Aknakutató zászlóalj történe
te, 1954-1957-ig. 1-2. rész. = Műszaki 
katonai közlöny. 1996. 3. 31-46., 4. 3-19. 
3. rész. = u.o. 1997. 1. 

224. Varga József: A légvédelmi tüzérség tör
ténete a kezdetektől a második világhábo
rú végéig. Bp. MH Légvédelmi Rakéta- és 
Tüzérfőnökség, 1996. 221 p. ill. 

225. Kővári László: Légvédelmi harc Viet
namban. = Top Gun. 1996. 1. 19-22. 

226. Szemelvények a légifelderítés kezdetei
ről. [Irta és összeáll.] Scharek Ferenc. = 
Bolyai szle. 1996.2.119-152. 
Poppe Kornél (1884-1941) 

227. Róbert Péter: Történelem magasból. = 
OrszágHatár. 1996. 1.43. 
A légifényképezés története. 

228. Németh Ernő, Tóth Bálint: Történelmi 
áttekintés a 150. éves magyar vasút és a 
honvédelem kapcsolatáról. = Katonai lo
gisztika. 1996. 3. 202-218. 

229. Csikány Tamás: Gustav Herman mér

nökkari alezredes emlékirata a Komárom
nál létesítendő vasúti hídról. = Fons. 
1996.2.211-234. 
Herman, Gustav: Denkschrift 

230. Dúchaj István, Horváth Attila, Suba Já
nos: Kísérletek a honvédelmi érdekek ér
vényesítésére az 1920-as évek magyar 
közlekedéspolitikájában. = Katonai lo
gisztika. 1996.1.228-250. 

231. Horváth Attila: A Magyar Királyi Hon
védség fogatolt vonatai kiképzésének ál
talános jellemzői 1922-1932 között. = 
Katonai logisztika. 1996. 2. 245-262. 

232. Takács István: A katonai közlekedési 
szolgálat története Záhony térségében. = 
Új honvédségi szle. 1996. 6. 115-116. 

233. Gáspár Tibor: A fegyver- és lőszerbizto
sítás történetének főbb eseményei a mai 
kor tükrében. = Katonai logisztika. 1996. 
3.219-232. 

234. Kovács Tamás: Az USA szárazföldi had
erő haditechnikai szolgálata a második 
világháborúban. = Új honvédségi szle. 
1996. 7. füzet. 16 p. 

235. Hovanyecz Tibor: 50 éves az Irinyi János 
szállítóezred. [Riporter:] Györkéi Jenő. = 
Új honvédségi szle. 1996. 1. 116-119. 

236. Boros LAszló: Budapest Daróczi úti Ru
házati Raktár 90. évfordulójára (1905-
1995). = Katonai logisztika. 1996. 1. 215-
227. 

237. Harcz Lajos: A nagykanizsai volt Hon
védkórház története. In: Nagykanizsa első 
okleveles említésének 750. évfordulója 
alkalmából rendezett helytörténeti - törté
nettudományi konferencia előadásai. 
Nagykanizsa, Önkorm., 1996. 57-64. p. 

238. Az „Öböl-szindróma" áldozatai. [Irta:] 
K.J. = M. polgári védelem. 1996. 1.10-11. 

239. Hahn Veronika, R.: Hetedíziglen. Öböl
betegség-vizsgálat Angliában. = Heti 
világgazd. 8. 45-46. 

240. Elekes Éva: Nem vette komolyan a Pen
tagon az öbölháborús szindrómát. = Nép
szava. 1996. 269. 10. 

241. Krámli Mihály: Kísérlet a hadiflották 
harcértékét meghatározó módszer kidolgo
zására. 1861-1918. In: Kutatási füzetek. 
Történelem doktori program. 1. Pécs, Janus 
Pannonius Tudományegy., 1996. 3-11. p. 

242. Csonkaréti Károly: Tengeri csata Csuzi-
mánál. = M. honvéd. 1996. 27. 26-27. 
1905. május. 

243. Csonkaréti Károly: A HELGOLAND-
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csoport hadművelete Durazzo ellen. = 
Haditechnika. 1996. 1. 25-30. 
1915. 

244. Sárhidai Gyula: A K.u.K. Duna-flot
tillától a Magyar Honvéd Folyami Flot
tilláig. = Top Gun. 1996. 2. 52-55. 

245. Bak József: Fejezetek a jugoszláv hadi
flotta történetéből. 1 rész. = Haditechnika. 
1996. 4. 57-59. 
2. rész = u.o. 1997. 1.66-68. 

246. Zsóka T. Lóránt: „Csaba" harca a Libe-
ratorok ellen. = Bolyai szle. 1996. 3. 90-92. 
Szeged őrnaszád, 1945. 

247. Csonkaréti Károly: Békaemberek csata
hajók ellen. = M. honvéd. 1996. 6. 42-43. 

248. Sárhidai Gyula, Punka György, Közlik 
Viktor: Hungarian eagles. The Hungarian 
Air Forces 1920-1945. Aldershot, Hikoki 
Publ., 1996. 62 p., [16] t. ill. 
Eredeti cím: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierő 1920-1945. 

249. Vajda Ferenc Antal: A magyar légierők 
korai számozási rendszere. = Haditechni
ka. 1996.4.77-79. 

250. Vdgvölgyi Ádám: Magyar vadászrepülők 
a finn-szovjet „téli háborúban". = M. szár
nyak. 24. 1996. 49-53. 

251. Kis Aladár: Másként is lehetett ... Emlé
kek és gondolatok Budapest 1942. szep
tember 4-i és 9-i szovjet bombázásáról. 
In: Vissza a történelemhez. Emlékkönyv 
Balogh Sándor 70. születésnapjára. Bp. 
Napvilág K., 1996. 197-203. p. 

252. Simon László: A Magyar Demokratikus Lé
gierő első harci repülőegysége a 41. vegyes 
repülőezred. = Top Gun. 1996. 5.36-38. 

253. Iván Dezső: A Magyar Honvédség II. 
világháború utáni repülő ezrede. = M. 
szárnyak. 24. 1996.328-333. 

254. Iván Dezső: A magyar katonai repülés 
rövid története, 1949. január 1-től 1953. 
december 31-ig. = M. szárnyak. 24. 1996. 
250-260. 

255. Simon László: A 25. vadászrepülő had
osztály a Magyar Néphadsereg vadászre
pülő alapegysége, 1950-1956. = Top Gun. 
1996. 6. 36-38. 

256. Simon László: A 66. vadászrepülő had
osztály. 1-2. = Top Gun. 1996. 7. 36-38., 
8. 36-38. 

257. Simon László: Csatarepülők, előre! A 28. 
csatarepülő hadosztály története. = Top 
Gun. 1996.9.36-38. 

258. Sankó István: Volt egyszer egy csatare-

pülő-hadosztály. [Riporter:] Szepesi Jó
zsef. = Top Gun. 1996. 1. 52-55. 
28. csatarepülő- ho. 

259. Simon László: A Magyar Néphadsereg 
szállítórepülő alakulatainak története. = 
Top Gun. 1996. 12. 22-24. 

260. Kovács Béla: 1956. A bombázók célja: 
Budapest. = Aviator. 14. 1996. 22-23. 

261. Szokolay Tamás: A magyar katonai ejtő
ernyőzés lovagkora. Lejegyezte: Tőrös Ist
ván. = Top Gun. 1996. 7. 56-57., 8. 10-11. 

262. Simon László: A magyar katonai ejtőer
nyőzés rövid története. = M. szárnyak. 24. 
1996.261-271. 

263. Simon László: A 62. önálló ejtőernyős
zászlóalj. = Top Gun. 1996. 10. 36-38. 

264. Gál József: Közel-keleti légi háborúk. 1-2. 
= Top Gun. 1996. 12. 18-19., 13.12-15., 20. 

265. Gál József: Légi háború Vietnamban. 
Bombázók. 1-3. = Top Gun. 1996. 2. 21-
23., 3. 10-13., 4. 19-21. 

266. Gál József: Légi harc az „alvégen". = 
Top Gun. 1996. 3. 62-63. 
Angola 

267. A magyar rendvédelem története. [Kiad: 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem
történeti Tud. Társ. és a Rendőrtiszti Fő-
isk. Magyar Rendvédelemtörténeti Do
kumentációs Közp.][Főszerk. Parádi Jó
zsef]. [Szerk. Tóth Judit ]. 2. jav. kiad. 
Bp. Rendőrtiszti Főisk., 1996. 365 p. ill. 
Ism.: Deák Ferenc. = Új honvédségi szle. 
1997.7. 140-144. 
Szakály Sándor. = Belügyi szle. 1996. 11. 
121-122. 

268. Szakály Sándor: Die Feldgendarmerie 
des Heeres der österreichisch-ungarischen 
Monarchie. (Kurze Übersicht.) = Illust
rierte Rundschau der österreichischen 
Bundesgendarmerie. 1996. 3-4. 29-37. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia tábori 
csendőrsége. 

269. Uhliŕ, Ľubomír: Vojensky policejní stráž
ni sbor v habsburské monarchii. = Histo
rie a vojenstvi. 1996. 5. 3-21. 
Tábori csendőrségi ortest a Habsburg 
Monarchiában. 

270. Csepregi Klára: Egy parlamenti ese
mény hátteréről. = Uj honvédségi szle. 
1996.2. 120-122. 
Krompecher Jenő százados naplója alap
ján. 1905. 

271. Zachar József: Az osztrák-magyar had
erő rendfenntartó szerepe az első világhá-
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ború idején. In: Háború, forradalom, Tria
non. [Bp.] Szemere Bertalan M. Rend
védelem-tört. Tud. Társ., [1996.] 7-12. p. 
(Rendvédelem-történeti fűzetek, 5.) 

272. Szőcs Sebestyén: Szemere Bertalan bel
ügyminiszter kísérletei az állami rendőr
ség létrehozására. 1. = Belügyi szle. 1996. 
7-8. 74-79. 

273. Hajdú Sándor: 115 éves az állami rend
őrség. Mozaikok a magyar rendőrség tör
ténetéből. = Belügyi szle. 1996. 5. 56-62. 

274. Uhliŕ, Ľubomír: Četnictvo habsburské 
monarchie v míru a ve valce. = Historie a 
vojenstvi. 1996. 1.3-37. 
A Habsburg Monarchia csendőrsége béké
ben és háborúban. - Magyar vonatkozások. 

275. Csendőr alakulatok irányítása és mozgá
sa 1945 áprilisában. = Hadak útján. 445. 
1996. 10-11. 

276. Pataky Iván: A Légoltalmi Liga a háború 
éveiben. = M. polgári védelem. 1996. 5. 
19-21. 

277. Simola Ferenc: A gyepűtől az őrségig. = 
OrszágHatár. 1996. 9. 34. 

278. Sallai János: Határmegbízott a XVII-
XVIII. század fordulóján. = OrszágHatár. 
1996.3.43. 

288. Veszprémy László: Katonai nevelés a 
Mohács előtti Magyarországon. In: A ma
gyar katonai vezető- és tisztképzés törté
nete. Bp. MH Okt. és Tudományszerv. 
Főoszt., 1996. 7-11. 

289. Kelenik József: Tisztképzés vagy nemesi 
iskola? Gondolatok a XVI. század magyar 
katonai képzéséről. In: A magyar katonai 
vezető- és tisztképzés története. Bp. HM 
Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 1996. 
12-17. 

290. Hausner Gábor: A tisztképzés helyzete a 
XVII. században és Zrínyi Miklós elkép
zelései. In: A magyar katonai vezető- és 
tisztképzés története. Bp. MH Okt. és Tu
dományszerv. Főoszt., 1996. 18-30. 

291. Czigány István: Regularizálás és tiszt
képzés a Rákóczi szabadságharcban. In: A 
magyar katonai vezető- és tisztképzés 
története. Bp. MH Okt és Tudomány
szerv. Főoszt., 1996.31-39. 

292. Zachar József: Katonai képzés a császári 
(-királyi) hadseregben. In: A magyar ka-

279. Csapó Csaba: Határszolgálat Európában 
a XIX. század utolsó harmadában. = Or
szágHatár. 1996. 2. 34-35. 

280. Sallai János: Román határőrizet a 30-as 
években. = OrszágHatár. 1996. 20. 43. 

281. Szita László: Szoba, konyha volt az első 
laktanya. Az ágfalvai határőrőrs első hó
napjai. = OrszágHatár. 1996. 14. 30-31. 
1945. 

282. Sallai János: Az erdőőrök fegyverhasz
nálata a múlt század végén. = Ország-
Határ. 1996. 25. 28-29. 

283. Kiss István Géza: A magyar királyi vám
őrség története. Bp. Vám- és Pénzügyőr
ség, 1996. 63 p. ill. (Tanulmányok / Vám-
és Pénzügyőrség, 1996/2) 

284. Kiss István Géza: A vámőrség krónikája. 
1921-1932. = M. honvéd. 1996. 43. 26-27. 

285. Zágoni Sándor: Több mint cserkészro
mantika - történelem. = Új Magyarország. 
1996. 159. 10. 
1940. aug. Kolozsvár. 

286. Stadler László: A térképolvasás tanítása 
a cserkészeknél az 1930-40-es években. = 
Bolyai szle. 1996. 1.81-88. 

287. Kristó Nagy István: Hitler ifjai - Horthy 
leventéi. = Ezredvég. 1996. 6. 59-67. 

tonai vezető- és tisztképzés története. Bp. 
MH Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 
1996.40-51. 

293. Ács Tibor: A magyar tisztképzés 1848-
1849-ben. In: A magyar katonai vezető-
és tisztképzés története. Bp. MH Okt. és 
Tudományszerv. Főoszt., 1996. 52-68. 

294. Ács Tibor: Egyetem és előzmény. = 
Hadtudomány. 1996. 3. 26-28. 
A katonai felsőoktatás 1790-1848. 

295. Ács Tibor: A magyar katonai felsőokta
tás 1848-49-ben. = Új honvédségi szle. 
1996.8.26-37. 

296. Szabó János: A katonai felsőoktatás ten
denciái a nyugati országokban. = Új hon
védségi szle. 1996. 8. 120-134. 
19-20.század 

297. Szabó József János: Tisztképzés az Oszt
rák-Magyar Monarchiában. In: A Magyar 
katonai vezető- és tisztképzés története. 
Bp. MH Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 
1996. 69-80. 

298. Oroszi Antal: A Magyar Királyi Honvéd-

A katonaság és kiképzésének története 
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ség tisztikarának létrehozása a kiegyezés 
után. = Akad. közl./ZMKA. 210. 1996. 
183-195. 

299. Hajdú Tibor: Nemesi tisztikarból polgári 
tisztikar. = Történelmi szle. 1996.4. 341-368. 

300. Szakály Sándor: Honvédők vagy vörö
sök? Az 1919-es magyar vörös hadsereg 
tisztikara. = Iskolakultúra. 1996. 3. 9-14. 

301. Szakály Sándor: A magyar királyi hon
véd Hadiakadémia parancsnokai (1919-
1944). = Új honvédségi szle. 1996. 9. fü
zet. 18 p. 

302. Szakály Sándor: A magyar királyi Hon
véd Hadiakadémia parancsnokai (1919-
1944). In: A magyar katonai vezető- és 
tisztképzés története. Bp. MH Okt. és Tu
dományszerv. Főoszt., 1996. 135-144. 

303. lengyel Ferenc: A magyar vezérkari 
tisztképzés a két világháború között. In: A 
magyar katonai vezető- és tisztképzés 
története. Bp. MH Okt. és Tudomány
szerv. Főoszt, 1996. 122-134. 

304. Sipos Péter: Heszlényi József feljegyzé
sei a magyar katonai felsővezetésről az 
1930-as évek második felében. = Száza
dok. 1996.3.677-695. 
Heszlényi József: Feljegyzések. Kassa, 
1939. szeptember hó 2-án. 

305. Ábrahám Tibor: Szilveszteri szemle. 
[Közread.] Kenyeres Dénes. = M. honvéd. 
1996. 1-2.43. 
A 37/3. szd. írnokának leírása vitéz Hesz
lényi József altbgy hadtestparancsnok 
szemléjéről, 1942. dec. 31-én. 

306. Fónagy Zoltán: Ludoviceum. = M. hon
véd. 1996. 16. 26-27. 

307. Garamszeginé Kovács Zsuzsanna: Gya
logos-tisztképzés a magyar királyi 
Ludovika Akadémián a két világháború 
között. = Új honvédségi szle. 1996. 2. 
104-112. 

308. Szabó Mária: Tiszti előképzés a két vi
lágháború között. In: A magyar katonai 
vezető- és tisztképzés története. Bp. MH 
Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 1996. 
93-109. 

309. Gonda András: Alapfokú tisztképzés a 
két világháború között. Bp. M. Honvéd
ség Humán Szolgáltató Közp., 1996. 96, 
15 p. (Honvéd tudósok, 13) 

310. Gonda András: Az alapfokú tisztképzés 
rendszere Magyarországon a két világhá
ború között. In: A magyar katonai vezető-
és tisztképzés története. Bp. MH Okt. és 

Tudományszerv. Főoszt., 1996. 110-121. 
311. Egry Tamás: A magyar repülőtisztkép

zés kialakulása. = M. szárnyak. 24. 1996. 
124-129. 

312. Boda Géza: Repülő fényképész kiképző 
tanfolyam, Székesfehérvár. = M. szár
nyak. 24. 1996. 26-30. 

313. Okváth Imre: A magyar tisztikar a hi
degháború időszakában (1945-1957). In: 
A magyar katonai vezető- és tisztképzés 
története. Bp. MH Okt. és Tudomány
szerv. Főoszt, 1996. 145-153. 

314. Tobak Tibor: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierők személyi állományának emberi 
sorsa a háború befejezésétől a demokrati
kus hadsereg repülőcsapatainak megala
kulásáig, 1945. május 9-től 1947. október 
1-jéig. = M. szárnyak. 24. 1996. 176-183. 

315. Tarján Imre: A sor- és hivatásos állo
mány helyzetének vizsgálata. Adalékok a 
magyar katonaszociológia történetéhez. = 
Új honvédségi szle. 1996. 8. 110-114. 
1967-1996. 

316. Szabó János: A tisztek tudományos te
vékenysége és elismertsége 1945 után. In: 
A magyar katonai vezető- és tisztképzés 
történet. Bp. MH Okt. és Tudományszerv. 
Főoszt, 1996.263-281. 

317. Oroszi Antal: A Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia történetének összefoglalása (1947-
1996). In: A magyar katonai vezető- és tiszt
képzés története. Bp. MH Okt. és Tudomány
szerv. Főoszt., 1996. 249-262. 

318. Nagy László: Bolyai János Katonai Mű
szaki Főiskola. In: A magyar katonai ve
zető- és tisztképzés története. Bp. MH 
Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 1996. 
164-177. 

319. Szakács Lajos: A Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola története. (1967-1995). In: A 
magyar katonai vezető- és tisztképzés 
története. Bp. MH Okt és Tudomány
szerv. Főoszt, 1996. 178-191. 

320. Horváth Tibor: A Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola Műszaki Tanszékének rövid 
története. = Műszaki katonai közlöny. 
1996. 2. 39-45. 

321. Simon László: Repülőtisztképzés a Ma
gyar Néphadseregben. = Top Gun. 1996. 
13. 21-23., 38. 

322. Pálos Géza: A repülőtisztképzés újra
kezdése a Kossuth Akadémián. = M. 
szárnyak. 24. 1996. 130-141. 

323. Szani Ferenc: A Szolnoki Repülőtiszti 
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Főiskola története. In: A magyar katonai 
vezető- és tisztképzés története. Bp. MH 
Okt. és Tudományszerv. Főoszt, 1996. 
192-208. 

324. Martinkó József: Az intézményes ma
gyar katonai nevelés előtörténete. = Akad. 
közi./ ZMKA. 211. 1996. 163-173. 

325. Martinkó József: Magyar középfokú ka
tonai nevelő és képzőintézmények 1874-
től 1918-ig. In: A magyar katonai vezető-
és tisztképzés története. Bp. MH Okt. és 
Tudományszerv. Főoszt., 1996. 81-92. 

326. Martinkó József: Katonai középiskolák 
az ezeréves magyar iskola történetében. 
[Bp.] M. Honvédség Humán Szolgáltató 
Közp., 1996. 74 p. (Honvéd tudósok, 21) 

327. Martinkó József: Középfokú katonaisko
lák az ezeréves magyar iskolatörténetben. 
= M. honvéd. 1996. 13. 34-35. 

328. Martinkó József: Fejezetek a katonaisko
lák történetéből: a hadseregfejlesztés kez
dete a középfokú katonaiskolák korszerű
sítése. (1928-1938). = Bolyai szle. 1996. 
1.65-76. 

335. Gligor János: A háború, a hadügy és a 
morál humán összefüggéseinek vizsgála
ta. [Bp.] M. Honvédség Humán Szolgál
tató Közp., 1996. 106 p. (Honvéd tudó
sok, 20) 

336. Szabó János: A katonai mentalitás és a 
társadalom viszonya a XX. századi Ma
gyarországon. = Kapu. 1996. 9. 46-51. 

337. Szabó Mária: Történelmi és katonai tudat
formálás a két világháború közti honvéd 
tisztképző- és nevelőintézetekben. [Bp.] M. 
Honvédség Humán Szolgáltató Közp., 
1996. 88, [14] p. (Honvéd tudósok, 19) 

338. Nemeskürty István: Csak összefogással 
érhetők el a nagy célok. A honfoglaló tör
zsek példázata. [Riporter:] Metz Katalin. 
= Új Magyarország. 1996. 300. 7. 

339. Magyar hősök arcképcsarnoka. [Somo
gyi Győző festményei]. [Szöveg: Her
mann Róbert]. [Utószó: Basics Beatrix]. 
Bp. Szt. István Társulat, 1996. [36] p. ill. 

340. Hermann Róbert, Hófer Tamás: Az iko
nosztáz széttörött. Hová tűnt nyolc magyar 
hős a Néprajzi Múzeumból? [Riporter:] Lő
csei Gabriella. = M. nemzet. 1996. 175.17. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

329. Martinkó József: A magyar királyi hon
véd hadapródiskolák (1941-1945). = Új 
honvédségi szle. 1996. 6. 22-31. 

330. Micskey Miklós: Száznegyven éves a 
magyarországi katonai középfokú oktatás. 
= M. honvéd. 1996.29.19. 
Emlékünnepség Kőszegen. 

331. Holló József: Az 1945 utáni középfokú 
katonai képzés rendszere. In: A magyar 
katonai vezető- és tisztképzés története. 
Bp. MH Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 
1996.154-163. 

332. Szakács Gábor: A magyar rendőrtiszt
képzés a kiegyezéstől 1995-ig. In: A ma
gyar katonai vezető- és tisztképzés törté
nete. Bp. MH Okt. és Tudományszerv. 
Főoszt., 1996. 209-242. 

333. Szabó Gyula: Az 1948-as Rendőraka
démiáról. = Hadtudomány. 1996.4.130-132. 

334. Sándor Vilmos: A határőr tiszt- és veze
tőképzés rövid áttekintése. In: A magyar 
katonai vezető- és tisztképzés története. 
Bp. MH Okt. és Tudományszerv. Főoszt., 
1996.243-248. 

341. Ne szégyelljük katonai őseinket! [írták:] 
Del Medico Imre, Moys Péter, Szakály 
Sándor, Oláh Vilmos. = M. nemzet. 1996. 
182. 10. 
Hozzászólások Az ikonosztáz széttörött c. 
cikkhez. - Magyar hősök arcképcsarnoka. 

342. Hermann Róbert: Száz magyar hős - egy 
arcképcsarnok margójára. = Árgus. 1996. 
5.34-41. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

343. Hermann Róbert: Hol vannak a katonák? 
(Avagy hogyan lett száz magyar hősből 
kilencvenkettő?) = M. honvéd. 1996. 33. 
12-13. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

344. Somogyi Győző, Hofer Tamás: Hiányos 
történelmi ikonosztáz. Lejegyezte: Balogh 
Gyula. = M. hírlap. 1996. 181. 12. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

345. Somogyi Győző: Hová tűntek a katonák? 
[Riporter:] Gáspár Ferenc. = Népszava. 
1996. 179. 12. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

346. Somogyi Győző: - - a levett képek vissza
helyezését kéri. Mikor lesz teljes a Magyar 
hősök arcképcsarnoka? [Közzéteszi: Lőcsei 

A katonai nevelés és a hagyományápolás története 
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Gabriella.] = M. nemzet. 1996. 186. 11. 
347. Perjés Géza: A történetírók felelőssége 

és feladata. Miért nem lehetnek hősök a 
második világháború magyar katonái? 1-
2. = M. nemzet. 1996. 253. 11., 255. 9. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

348. Hofer Tamás: Gondolatok a nemzeti 
hősről. A Néprajzi Múzeum főigazgatójá
nak levele Perjés Géza hadtörténészhez. = 
M. nemzet. 1996.279. 11. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

349. Hofer Tamás: Miért került le a falról a 
Horthy-kép? [Riporter:] Tompa Imre. = 
Népszava. 1996. 178. 3. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

350. Ungváry Krisztián: Az el nem múló múlt -
avagy Hogyan politizálódik át a hazai törté
nelem? = Népszabadság. 1996. 187. 11. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

351. Sipos Péter: Horthy Miklós otrantói csa
tája. Egy kiállítás „egy" képe. = História. 
1996.8.30-31. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

352. Fenyvesi Félix Lajos: Eltüntetett portrék 
nyomában. = Új Magyarország. 1996. 177. 8. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

353. Kártérítést kérhet a cenzúrázott. Interjú 
Batta János ügyvédjével, a Magyar Al
kotóművészek Országos Egyesületének 
jogi képviselőjével. [Riporter:] Metz Ka
talin. = Új Magyarország. 1996. 190. 9. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

354. Ludwig Emil: Mi a szégyellnivaló? = M. 
fórum. 1996.31.4. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

355. Lackó Miklós: Hős katonák. = Népsza
badság. 1996. 198. 14. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

356. Hol vannak a katonák? [Közzéteszi:] Tő
rös István. = Top Gun. 1996. 9. 2., 62-63. 
Tobak Tibor levele Magyar Bálintnak. = 
u.o. 10.63. 
Magyar hősök arcképcsarnoka. 

357. Révay András: Elfelejtett ünnep. = Ma
gyarország. 1996. 21. 11. 
Hősök napja. 

358. Ravasz István: Hősök napja. = M. hon
véd. 1996.21.26-27. 

359. Ravasz István: Hősök napja. = Hadak 
útján 446. 1996.3-4. 

360. Ravasz István: Apák, fiak, férjek voltak. 
Ötvenévi hallgatás után újra megtartják a 
gyászba borult családok emlékünnepét. = 
Új Magyarország. 1996. 121. 12. 

361. Lakó István: A kostanjevicai hősök. 
Díszkürtök adományozása a veszprémi 
háziezredeknek az olasz hadszíntéren. = 
Veszprém m. honism. tanúim. 16. 1996. 
153-168. 

362. Oroszi Antal: A hadsereg és az 1896. évi 
millennium. = Új honvédségi szle. 1996. 
4. 19-30. 

363. Bene János: Szabolcs vármegye bandé
riuma a millenniumi ünnepségeken. = 
Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1996. 2. 
216-218. 

364. Kacsó Lajos: Emlékezés a doni tragédiá
ra. = M. honvéd. 1996.4.31. 

365. Kacsó Lajos: Fegyverrel a hazáért. = M. 
honvéd. 1996. 11.34-35. 
A demokratikus hadsereg 1. ho. bajtársi 
találkozója a Hadtörténeti Intézetben. 

366. Fónagy Zoltán: Egyházak a szabadság
harcban. = Népszabadság. 1996. 63. 15. 

367. Hankó Ildikó: A honvédségnek nincs 
székesegyháza hazánkban. A budavári 
Mária Magdolna-templom felépítésre vár. 
= M. nemzet. 1996. 64. mell. I. 

368. Kovács Jenő: A határőrség lelki gondo
zásáról. = OrzságHatár. 1996. 11. 38-39. 

369. Gútai Katalin: Katonasírok és temetők. 
= Új honvédségi szle. 1996. 5. 39-50. 

370. Erdős László: Önkéntesek gondozzák a 
német katonasírokat. [Lejegyezte:] Hajdú 
Krisztina. = M. hírlap. 1996. 49.8. 

371. Vígh Gábor: Az elfelejtett katona sírja. -
Heti világgazd. 1996. 34. 99-100. 
Német katonai temetők Mo-on, a magyar 
hadisírgondozás. 

372. Tenczer Gábor: Áthelyezik a szovjet te
metőket. = Népszava. 1996. 46. 1., 3. 

373. Tarkányi László: Vereckétől Opuszta-
szerig. Emléktúra a barátság jegyében. 
[Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 
1996.25.23. 
Honfoglalási emléktúra. 

374. Chatlos, Debora: Indul a huszárok tava
szi emléktúrája. Nem olcsó mulatság a 
katonai hagyományőrző egyesület tagjá
nak lenni. = Népszava. 1996. 88. 4. 

375. Baráti Szabolcs: Vereckétől - Ópuszta-
szerig. A hon (újra) felfedezése - lóhátról! 
= M. nemzet. 1996. 5. mell. I. 

376. Baráti Szabolcs: A nagy lovaglás. Több 
millió patadobogás - Magyarországon ke
resztül. = M. nemzet. 1996. 42. 7. 

377. Baráti Szabolcs: Fülünkbe ha ősmagyar dal 
rivall... = M. nemzet. 1996.176. 7., 186. 7. 
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Lovastúra a honfoglaló magyarok útján. 
378. Baráti Szabolcs: „Felfedeztünk egy cso

dálatos országot". Magyarok mai kalan
dozásairól. = M. nemzet. 1996. 202. 7. 
Honfoglalás lovas emléktúra. 

379. Kalauz az Isonzó-Doberdó-Piave em
léktúrához. [Szerk. Bedécs Gyula et al.] 
Győr, Isonzó Baráti Kör, 1996. 67 p. ill. 

380. Abonyi Gábor: Lovas nemzet-e a ma
gyar? [Riporter:] Bene Zsolt. = Lovas 
nemzet. 1996. 3. 49. 
Honvéd búcsú Veszprémben. 

381. Lugosi József, Szoleczky Emese: Az Is
meretlen Katona - a névtelen hős. = M. 
honvéd. 1996. 44. 28-29. 
Emlékművek. 

382. Szendrey Lőrinc: A hét vezér és Pas-
kievics. Félbemaradt emlékmű a Verec-
kei-hágónál. = M. nemzet. 1996. 193. 11. 

383. Borsos Miklós: Vastagh György Hadik And
rás lovasszobra. = Lovas nemzet. 1996. 3. 52. 

384. Paál Gergely: Bolyai János emléktáblá
jának felavatása, 1996. Bécs. = Bolyai 
szle. 1996.3. 117-127. 

385. K[iss] Z[oltán]: Bolyai-emléktábla Bécs
ben. = Új honvédségi szle. 1996. 12. 40-43. 

386. Ferch Magda: Ködlovasok. Ócsay Ká
roly emlékműve a tétényi csatáról. = M. 
nemzet. 1996.61. 14. 

387. Józsa Béla, Labore György Péter: II. vi
lágháborús német katonai emlékmű avatás 

397. Elekes Éva: Megkésett német jóvátétel 
Guernicának. = Népszava. 1996. 284. 10. 

398. Seidler, Franz W.: Die Kollaboration 
1939-1945. Berlin, Herbig, 1995. 575 p. ill. 
Ism: Gosztonyi Péter: Kollaboráció Hitler
rel 1939-1945. = Klió, 1996. 3. 108-109. 

399. Nagy László Kálmán: Norvégia és Dánia 
kollaborációja (1940-1945). = Klió, 1996. 
3. 110-117. 
Szelagowska, Grazyna: W obronie panstwa 
dobrobytu. Kolaboracja w panstwach 
nordickyh w latách II wojny swiatowej. 
Mówia Wieki, 1996. 1. c. cikkről. 

400. Berki Mihály: Hol hazugság és gonoszság 
van, ott. = Havi m. fórum. 1996.9. 17-21. 
Katyn, 1940. 

401. Szabó András: Az 1942. évi újvidéki tö
meggyilkosság titkos története. = Új Ma
gyarország. 1996. 116.9-10. 

Magyarországon. = Militaria. 1996. 3. 104. 
Tata 

388. Borbándi Gyula: Nemzeti emlékpark 
Recsken. = M. nemzet. 1996. 223. 9. 

389. Czigler Klára: Repüléstörténeti emlék
művek, emlékhelyek. = M. szárnyak. 24. 
1996. 164-173. 

390. Szabó Lajos, H: Történelmi emlékhelyek 
Pápán és környékén. Pápa, Szerző, 1996. 
222 p. ill. 

391.Őriné Fodor Márta: Az 1848/49-es Bara
nya megyei honvédegylet 1867-től 1890-
ig. = Tanulmányok Pécs történetéből. 2-3. 
1996.195-212. 

392. Józsa Béla: A Vitézi Rend. = Militaria. 
1996. 2. 58-59. 

393. Csóka István: Tatabányai Repülő Egye
sület története. Tatabánya, Old Timer Re
pülő Klub, [1996]. 53 p. ill. 

394. Sárközi Sándor: A Magyar Honvédség 
Budapesti Nyugállományúak Klubjának 
története, 1961-1996. Bp. MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubjának Elnöksége, 
1996. 86 p.ill. 

395. Mónus Miklós: A honvédsport ötven 
éves. = M. honvéd. 1996. 6. 20-21. 

396. Zoltán János: Legenda és valóság. Az 
Egyetértés és a Zalka Máté Vadásztársa
ság története. Pusztazámor, Dénes Natur 
Műhely K., 1996. 147 p. ill. 
Zalka Máté Vadásztársaság, 1970-1989. 

402. Gosztonyi Péter: A Harmadik Birodalom 
délszláv csatlósai. A horvát Poglavnik és 
szerb kollegáinak háborús bűnei. = M. 
nemzet. 1996. 158. 11. 
Pavelics, Ante 

403. Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. 
Délvidéki magyar fátum 1944-45. 1. 
Bácska. Bp. Hatodik Síp Alapítvány, 
1995. 
Ism: Illés Sándor. = M. nemzet. 1996.40.14. 

404. Horváth Endre: Nyomukban a halál jár. 
1-2. = M. honvéd. 1996. 22. 30-31., 24. 
26-27. 
Francia ellenállás, 1944. 

405. A magyarországi háborús munkaszolgálat. 
Túlélők visszaemlékezései. Szerk. Randolph 
L. Braham. Bp. Teljes Evangéliumi Diák- és 
Ifjúsági Szövetség, Szent Pál Akadémia, 
1996. 145 p. (Látószög könyvek) 

A katonai jog, a háborús bűnök története 
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Eredeti cím: The wartime system of labor 
service in Hungary. 
Ism.: Mäzgäreanu, Stefan. = Ungarn Jahr
buch. Bd. 22.. Jg. 1995-1996. München, 
Ungarisches Inst, 1996. 335-337. p. 

406. Gáspár Ferenc: A kiskunhalasi tragédia. 
(1944. okt. 1.) = Századok. 1996. 6. 1473-
1504. 
Zsidó munkaszolgálatosok lemészárlása. 

407. Stark Tamás: Dokumentumok a románi
ai holocaustról. Beszélgetés - - történész
szel. [Riporter:] Neumann Ottó. = M. 
hírlap. 1996.286. 14. 

408. Halász Péter: Az átejtés náci és kommu
nista fortélyai. A „szép theresienstadti 
élet" és a csehszlovák álhatár. = M. nem
zet. 1996. 145. 16. 

409. Átok ülte meg a vérfoltos kincseket. írta 
és összeáll. Kepecs Ferenc. = Népszava. 
1996.239. 10. 
Zsidó kincsek. 

410. Zsigovits Edit: „A gyilkolással szerzett 
kincs nem lehet a gyilkosé". A holocaust 
hosszúra nyúlt árnyéka. = M. nemzet. 
1996.265.7. 
Zsidó kincsek. 

411. Kolb János: A megszállók vadásztak a 
műkincsekre. = Népszava. 1996. 118. 10. 

412. Mackiewicz, Józef: Bűntény a Dráva 
völgyében. = 2000. 1996. 4. 39-46. 
A kozákságról, 1945-ben. 

413. Hársasi István: Nürnberg. = M. honvéd. 
1996.50.26-27. 

414. Nürnberg fél évszázada. [írta:] B.L. = 
OrszágHatár. 1996. 23. 20-21. 

415. Illényi Balázs: Az utolsó csata. Nürnberg 
kulisszái. = Heti világgazd. 1996.39.93-95. 

416. Riba István: A jobbszigor. A Szálasi-per. 
= Heti világgazd. 1996. 11. 93-94., 99. 

417. Sándor László, N.: Hűtlenség és hazaáru
lás. Ötven éve kezdődött Szálasi Ferenc 
pere. = M. hírlap. 1996.30. 10. 

418. Gosztonyi Péter: Két diktátor párhuza
mos sorsa. Ötven éve végezték ki Szálasit 
és Antonescut. = M. nemzet. 1996. 73. 15. 

419. Tilkovszky Lóránt: Vád, védelem, való
ság. (Basch Ferenc a népbíróság előtt). = 
Századok. 1996.6. 1393-1450. 

420. Bűnös volt-e Bárdossy László. [Sajtó alá 
rend. és a bevezető tanulmányt írta: Ja-
szovszky László]. Bp. Püski, 1996.431 p. 
Ism.: L[őcsey] G[abriella]: Bűnös volt 
Bárdossy László? Igazságtétel és népbírósági 
jegyzőkönyvek. = M. nemzet. 1996. 119. 9. 

Kerékgyártó György: Fontos adatok a 
Bárdossy-perhez. = Új Magyarország. 
1996. 120. 8. 

421. Pritz Pál: A terror anatómiája. Egy há
borús bűnös élete és munkássága. = M. 
nemzet. 1996. 186. 10. 
Best, Werner 

422. Garzó Ferenc: Erich Priebke önként, 
kéjjel ölt. = Népszava. 1996. 116. 10. 

423. Garzó Ferenc: Új Priebke-per kezdődik 
Olaszországban. = Népszava. 1996. 257. 11. 
Priebke, Erich 

424. Fájdalom és felháborodás a felmentő 
ítélet nyomán. [írta:] P. Gy. - S.A. = M. 
hírlap. 1996. 181. 1., 3. 
Priebke, Erich 

425. Simon Wiesenthal nem alkuszik. = Nép
szava. 1996. 94. 10. 

426. Böhm Agnes: Nyomkeresők. Nácivadász 
dokumentációk. = Heti világgazd. 1996. 
42. 47-48., 53. 
Wiesenthal és nyomozóirodája. 

427. Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 
5. Bírák Forradalmi Bizottsága. Katonai bí
ráskodás. Kúriai teljes ülések. MDP KV 
jegyzőkönyvek. Sztálin halála - izgatásért 
perek. [Szerk. Horváth Ibolya et al.] Bp. 
Közgazd. és Jogi K., 1996. 994 p. (Iratok 
az igazságszolgáltatás történetéhez, 5) 

428. Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: Az 
erőszakszervezetek és a forradalom. = 
Kortárs. 1996. 4. 62-78., 5. 76-97., 6. 83-
102., 7. 73-92., 8. 76-93., 9. 80-95., 10. 3-
29., 11.54-87., 12.81-102. 
A 11. sz. -ban megjelent cikk címe: Egy 
„nagy" per a Győr Megyei Bíróság kü-
löntanácsa előtt. 

429. Jobbágyi Gábor: A „pesti srácok" pere. 
Mansfeld Péter és társai elitélése. = Való
ság. 1996. 10.35-55. 

430. Jobbágyi Gábor: A „pesti srácok" pere. 
1-3. Mansfeld Péter és társai elitéltetése. = 
Új Magyarország. 1996. 145. 11., 151. 
11., 157. 11. 

431. Jobbágyi Gábor: „Kegyelmet nem ké
rek". Szirmai Ottó, Angyal István és tár
saik pere. = Valóság. 1996. 12. 75-98. 

432. Horváth Lajos: A Honvédelmi Miniszté
rium előtti sortüzek. /1-57 = Havi m. fó
rum. 1996. 1. 65-70., 2. 57-62., 3. 67-70., 
4. 69-73., 5. 49-54. 

433. Kiss Sándor, M.: „Tényállás." Három té
telben a mosonmagyaróvári sortüzrőj. = 
Vigília. 1996. 10. 737-747. 
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434. Kahler Frigyes: Adalékok a november 4-
e utáni sortüzek kérdéséhez. = Valóság. 
1996. 11. 100-112. 

435. Markó György: A katonai bíróságok 
statáriális ítéletei 1956 december - 1957 
október között = Hadtörténelmi közi. 
1996.3.115-130. 

436. Markó György: A Debreceni Katonai Bí
róság statáriális ítéletei 1956 december -
1957 október. = Szabolcs-Szatmár-Beregi 
szle. 1996. 4. 537-547. 

437. Pirity Mátyás: A Maléter-per. = M. szár
nyak. 24. 1996.97-105. 

438. Kövér István: Forradalom és megtorlás 
Szombathelyen 1956-1960. Szombathely, 
Vas m. Honism. Egy., HOHE, 1996. 
Ism.: Gyurácz Ferenc: Pótolhatatlan adat
tár. = Életünk. 1997. 3. 380-382. 

439. Kövér István: Hősi halottaink. Az 1956. 
november 4-i szovjet orvtámadás során 

444. Fodor Pál: Adatok a magyarországi tö
rök rabszedésről. - Hadtörténelmi közi. 
1996.4. 133-142. 

445. Csetri Elek: Francia hadifoglyok Erdély
ben 1800-1815. = Hadtörténelmi közi. 
1996. 4. 37-55. 

446. Udvardi Lázár: Emlékeim a hadifogság
ból 1914-1920. [Sajtó alá rend. Kőhegyi 
Mihály és Merk Zsuzsa]. Baja, Türr Ist
ván Múz., 1996. 71 p., [1] t. ill. (Bajai 
dolgozatok, 10) 
Ism.: Kovács Zita: Udvardi Lázár I. világhá
borús emlékeiről. = Forrás. 1997. 6. 81-82. 

447. Hülvely Lajos: A személyi veszteségek 
nyilvántartása a m. kir. honvédségnél 
mozgósítás és háború esetén. = Új hon
védségi szle. 1996. 10. 47-53. 

448. Horváth Attila: A Magyar Királyi Hon
védség szerepe a lengyel katonai és polgá
ri menekültek fogadásában, valamint az 
ország belsejébe történő szállításában. = 
Akad. közi. / ZMKA. 211. 1996. 277-290. 

449. Szabó A. Ferenc: A második világháborús 
magyar emberveszteségek nemzetközi ösz-
szehasonlításban. = Valóság. 1996. 8. 84-94. 

450. Horák Magda: A magyar értelmiség 
veszteségei az 1940-es években. [S. 1.] 
Szerző, [1996?]. 189 p. ill. 
Bevezető: Randolph L. Brafram 

451. Zágoni Sándor: „Hol vannak a kato-

Szombathelyen elesettek jelenleg ismert 
névsora. = Vasi szle. 1996. 4. 567-570. 

440. Filep Tibor: Megtorlás Hajdú-Biharban. 
1956-57. = Debreceni szle/ (1993). 1996. 
4. 504-522. 

441. Zombori lAszló: A nyírbogdányi „ fegy
verrejtegetés". [Riporter:] Németh Péter-
né. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1996. 
4. 548-557. 
1956. 

442. Tófalvi Zoltán: Megismételték a halálme
netet. Újraélték megpróbáltatásaikat 1956 
erdélyi áldozatai, akik magyarságukért, em
berségükért sínylődtek Románia kazamatái
ban. = Új Magyarország. 1996. 257. 9. 

443. Major Nándor: Ki a háborús bűnös a Bal
kánon? Hadat viselni konvenciósértés nél
kül is lehet. = Népszabadság. 1996. 38. 6. 
Stojkovic, Zivorad: Egy válasz Konrád 
Györgynek c. cikk kapcsán. 

nák?" = Új Magyarország. 1996. 10. 8. 
Don-kanyar. 

452. Kanyó Ferenc: Kiskundorozsma halottai 
a második világháborúban. Szeged, His
pánia K.; Kiskundorozsma, Dorozsmai 
Napló Baráti Kör, 1996. 151 p. [18] t. ill. 

453. Dunainé Bognár Júlia, Kanyó Ferenc: A 
második világháború szegedi hősei és ál
dozatai. Szeged, Csongrád M. Lvt., 1996. 
487 p., [25] t. ill. (Tanulmányok Csongrád 
megye történetéből, 23) 
Ism.: Szabó Péter. = Századok. 1997. 3. 
802-803. 

454. Ungváry Krisztián: A bűntudat érdem
rendjei? A szovjet veszteségek még a 
szemben állókat is elképesztették. = M. 
nemzet. 1996.288.. 11. 
Ercsi, 1944. 

455. Hadifoglyok írják... Szerk. Antalfy Ist
ván. = Hadifogoly híradó. 1996. 1-2. 5-9., 
3. 9-10., 4. 7-11., 5. 5-11., 6.7-11. 

456. Majorosi György: A Rajna menti hadifo
golytáborok 1945. = M. szárnyak. 24. 
1996. 57-66. 

457. Sergievskij, Nikolaj: Az utolsó nyugvó
hely. = Új Magyarország. 1966. 23. 12. 
A joglai temetőben található magyar hadi
foglyok névsora. 

458. Történetek a fogságból. Hatvan székely 
hadifogoly. [Szerk. Ferenc Imre]. Csík-

Veszteségek, a hadifogság törtenete 
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szereda, Státus K., 1996. 307 p. ill. 
(Szemtanú könyvek) 

459. Kiss András: A Kolozsvári deportáltak 
az Uraiban című emlékírás helye a jelen
kori erdélyi emlékirodalomban. = Limes. 
1996. 3.157-163. 
Szabó György: Kolozsvári deportáltak az 
Uraiban. Kolozsvár, 1994. 136 p. 

460. Magyar foglyok a szovjet lágerekben és a 
börtönökben, 1945-1953. Moszkva nem hisz 
a könnyeknek. Szerk. Szili Ferenc. Kapos
vár, Somogy M. Lvt., Somogy M. Pedagó
giai Int., 1996. 155 p. (Iskola és levéltár, 40) 
Részletek Lukács Gyula „Második világhá
borús naplójá"-ból és Kémény fi Béla „Ma
gyar leventék a sarkkörön túl..." c. könyvéből 

461. Kemény fi Béla: Magyar leventék a sark-

466. Kiss István: A trójai faló rejtélye. = Éle
tünk. 1996.9.880-888. 

467. Szőllősy Gábor: Honfoglaló őseink fegyve
re. = Élet és tud. 1996.27. 835-837. 

468. Révész László, M.; Nepper Ibolya: A 
honfoglaló magyarság régészeti hagyaté
ka. In: „Őseinket felhozád ..." A honfog
laló magyarság. Kiállítási katalógus. Bp. 
M. Nemzeti Múz., 1996. 37-56. p. ill. 
Harcmodor, fegyverzet. 43-47. p. 

469. Kovács László: Honfoglaláskori fegyve
rek nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = 
M. honvéd. 1996.28.20-21. 

470. Józsa Béla: Az 1956-os szabadságharc 
fegyverei. = Militaria. 1996. 4. 137-141. 

471. Horváth János: Magyar fegyverkonst
ruktőrök műhelyéből. = Haditechnika. 
1996.4.60-61. 

472. Haász Lőrinc: A szuronyok története. 1-
4. rész. = Militaria. 1996. 1-4. 20-23., 60-
63., 98-101., 126-129. 

473. Kenyeres Dénes: Az 1853 M osztrák
magyar utászkard. = Műszaki katonai 
közlöny. 1996. 3. 28-30. 

474. Kenyeres Dénes: Egyszerűsített utász
kard - 1915 M. - Műszaki katonai köz
löny. 1996.4.40-43. 

475. Moró Lajos: A szamurájkard. = Milita
ria. 1996. 1.24-26. 

476. Vígh István: Az oszmán-török puska. 1-2. 
rész. = Militaria. 1996. 3-4.94-97., 130-136. 

477. Kristóf László, V.: A puskától az auto
mata fegyverig. = Új honvédségi szle. 

körön túl. Az AR 87-es emlékeiből. 2. ki
ad. Kaposvár, Kaposvári Nyomda Kft., 
[1996?]. 157, [16] p. 

462. Szekeres Imre Gyula: Nyolc év rabmunka 
a Szovjetunió vorkutai lágereiben, 1945-
1953. Bp. Westtradesped, 1996. 198 p. 

463. Szabó A. Ferenc: Mártírok, áldozatok, 
hősök... A forradalom emberveszteségei. 
= M. nemzet. 1996.262. 11. 
1956. 

464. Kővári László: Hol az igazság? = Top 
Gun. 1996. 10. 10-13. 
A koreai, vietnami és közel-keleti hábo
rúk veszteségei. 

465. Kővári László: A vietnami légi háború 
veszteségei. [1-2.] = Top Gun. 1996. 5. 
46-47., 6. 12. 

1996.2. 142-155. 
478. Horváth János: Az amerikai 7,62 mm-es 

Winchester-karabély. = Haditechnika. 
1996. 1.72-73. 

479. Horváth István: Gyalogsági lőszerek a 
Magyar Királyi Honvédségnél 1931-től. = 
Militaria. 1996. 1.27. 

480. Schmidt László: A német 27 mm-es vilá
gítópisztoly módosítása, 1941-42-ben. = 
Haditechnika. 1996. 2. 53-55. 

481. Domokos György: A Mons Meg históri
ája. = M. honvéd. 1996. 42. 21-22. 

482. Kovács Vilmos: A magyar tábori tüzér
ség által a II. világháború során alkalma
zott tüzérségi lőszerek. = Haditechnika. 
1996. 2. 5-9. 

483. Bíró Ádám: A 40/43. M Zrínyi-II ro
hamtarack fejlesztése és alkalmazása. 1-3. 
= Haditechnika. 1996. 1. 66-71., 2. 43-
45., 4. 66-69. 

484. Boros Géza: Nebelwerfer a Magyar Ki
rályi Honvédségben. A második világhá
ború egyes sorozatvetői. 2. rész. = Hadi
technika. 1996. 1.55-57. 
1. rész. u.o. 1995.4. 

485. Liptai János: A „Katyusa" és társai. = 
Bolyai szle. 1996.2. 171-189. 

486. Sawodny, W.: Die Panzerzüge des 
Deutschen Reiches 1904-1945. Freiburg, 
EK-Verl., 1996. 428 p. ill. (Eisenbahn-
Kurier. Modell und Vorbild) 
A Német Birodalom páncélvonatjai, 
1904-1945. - Magyar vonatkozásokkal. 

A haditechnika története 
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487. Gőcze István: Az orosz „nehézsúlyú" - a 
KW-1 (a Kiiment Vorosilov nehézharc
kocsi). = Bolyai szle. 1996. 1. 145-149. 

488. Lippai Péter: Az Sd. Kfz. 182 Königs
tiger (Panzer VI. B) harckocsi. = Hadi
technika. 1996. 3. 44-48. 

489. Sárhidai Gyula: Királytigrisek Buda
pesten. = Haditechnika. 1996. 4. 64-65. 

490. Borús József: A Királytigrisek Magyaror
szágon, 1944-1945. = Haditechnika. 1996. 
3. 49-50. 

491. Lukács László: A robbanóanyagok törté
netéről. = Új honvédségi szle. 1996. 11. 
139-143. 

492. Atombumeráng. A nagy háború legna
gyobb titka. [írta:] Bokor. = OrszágHatár. 
1996.4.40-41. 

493. Kiss István Géza: Atombomba-robban
tási kísérletek. Bikini-sziget - 1946. = M. 
honvéd. 1996. 28. 26-27. 

494. Markó György: Vezérkari jelentés a po
kolból. = Népszabadság. 1996. 181. 22. 
Székely Béla vezérkari főnök jelentése az 
1954 őszén a Dél-Uraiban tartott atom
bombát is alkalmazó hadgyakorlatról. 

495. Vörös segély. A kínai atombomba szü
letése. = Heti világgazd. 1996. 45. 53-54. 

496. Orbán Ferenc: Az osztrák-magyar hadi
flotta torpedóhajói és rombolói. 1-2. = 
Haditechnika. 1996. 3. 76-79., 4. 74-76. 

497. Sieche, Erwin: Torpedoschiffe und Zer
störer der K. u. K. Marine. Wölfersheim-
Berstadt, Podzun-Pallas, 1996. 48 p. ill. 
(Marine-Arsenal, Bd. 34) 
A es. és kir. haditengerészet torpedóhajói 
és rombolói. 

498. Csonkaréti Károly: Osztrák-magyar ten
geralattjárók. 1-3. = M. honvéd. 1996. 46. 
26-27., 47. 26-27., 49. 26-27. 

499. Sárhidai Gyula: 125 éves a Leitha mo
nitor. = Haditechnika. 1996. 4. 50-51. 

500. Csonkaréti Károly: Újjászületett a 125 
esztendős LAJTA monitor. = M. honvéd. 
1996.21.27-29. 

501. Csonkaréti Károly: A TÁTRA-osztályú 
rombolók és továbbfejlesztett változataik. 
1-2. = Haditechnika. 1996. 2-3. 39-42. 

502. Sárhidai Gyula: A Szent István csatahajó 
elsüllyedése. = Top Gun. 1996. 7. 53-55. 

503. Pálfi Zoltán: Hullámsír. Szent István 
csatahajót kutató expedíció II. = Top Gun. 
1996. 10.20-21. 

504. Czakó László: A Szent István csatahajó fel
tárásának újabb szakasza. 1995. április 30. -

május 14. = Haditechnika. 1996.1. 30-33. 
505. Horváth János: Olasz és francia hadiha

jók a Dunán, 1920-1925. = Haditechnika. 
1996. 2. 29-30. 

506. Csonkaréti Károly: Német zseb-tenger
alattjárók a második világháborúban.= M. 
honvéd. 1996.14. 26-27. 

507. Csonkaréti Károly: A Patyomkin csata
hajó. = M. honvéd. 1996. 19. 26-27. 

508. Szabó Miklós: 300 éves az orosz hadi
tengerészet. 1. Repülőgép hordozók. 2. 
Ballisztikusrakéta-hordozó atomhajtású 
tengeralattjárók. = Haditechnika. 1996. 3. 
35-38., 4. 14-17. 

509. Kővári László: Az Admiral Kuznyecov re
pülőgép-hordozó. = Top Gun. 1996. 1. 39-43. 

510. Horváth Zoltán: „El kell süllyeszteni!" = 
Top Gun. 1996. 13.54-56. 
Illustrious repülőgéphordozó 

511. Pagáts Pál: A Zeppelin Magyarorszá
gon. = M. szárnyak. 24. 1996. 191-192. 

512. Pagáts Pál: Léghajótörés. A „Hindenburg" 
tragédiája. Mozaikok a Zeppelin léghajók 
történetéből. = Top Gun. 1996. 3. 13-15. 

513. Kenyeres Dénes: A kecskeméti repülőtér 
története. 1-3. (1929-1945). = Haditech
nika. 1996. 2. 63-65., 3. 51-53., 4. 44-47. 
4. rész (1945-1956). = u.o. 1997. 1. 

514. Vághelyi János: A Dunai Repülőgépgyár 
története a második világháború után. = 
M. szárnyak. 24. 1996. 150-155. 

515. Vajda Ferenc Antal: Repülőgépgyártás a 
Szovjetunióban, 1939-1946. = Haditech
nika. 1996. 2. 33-35. 

516. Pataky Iván: Robbanó babák és töltőtol
lak. Valóság vagy propaganda? = M. hon
véd. 1996. 10.42-43. 

517. Tóth Ferenc: Német aknarobbantó re
pülőgép lezuhanása 1944-ben. = Hadi
technika. 1996. 1.62-65. 

518. Tóth Ferenc: Magyar Ju 52-es maradvá
nyai a Bakonyban. = Haditechnika. 1996. 
3.53-55. 

519. Tóth Ferenc: Világháborús roncsok Ma
gyarország vizeiben. A hajózás megindulása 
1945-ben. = Haditechnika. 1996. 2. 46-49. 

520. Tóth Ferenc: A háború emlékei a Balaton 
mélyén. Még mindig kutatnak az eltűnt re
pülőgépek roncsai után. [Riporter:] Kovács 
Mária. = Népszabadság. 1996. 36. 8. 

521. Tóth Ferenc: A Ju 88-G1 vadászgép ma
radványainak kiemelése a Balatonból. 1. 
= Haditechnika. 1996. 4. 69-72. 
2. rész. = u.o. 1997. 1. 
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522. Punka György: Hullámsír. Ötvenkét év két 
hónap. = Top Gun. 1996.12.40-43. 
Ju 88-as repülőgép kiemelése a Balatonból. 

523. Végh Alpár Sándor: A Junkers fölemel
kedett, de nem szállt. Újabb repülőroncs a 
Balatonnál. = M. nemzet. 1996. 164. 7. 
Junkers 88-G1 vadászbombázó 

524. Bruckner János: Repülőgép-temető a 
Balaton mélyén. [Riporter:] Sajtos Zoltán. 
= Top Gun. 1996.3.36-37. 

525. Punka György: A „Messzer". Bf 109-ek 
a Magyar Királyi Honvéd Légierőben. 
Bp. OMIKK, 1995. 132 p., [10] t. ill. 

526. Ferenczy László: Messerschmitt-262, a 
Luftwaffe csodafegyvere. = Bolyai szle. 
1996.2. 153-160. 

527. Sárhidai Gyula: A Me-321 és 323 Gi
gant, a II. világháború legnagyobb front
szállítógépei. = Top Gun. 1996. 7. 39-43. 

528. Gibás Andor: A Bücker-Bü-131 
Jungmann repülőgépek Magyarországon. 
1. rész. 1936-1945. = M. szárnyak. 24. 
1996.208-212. 

529. A Heinkel He 100 rövid története. = Ha
ditechnika. 1996. 4. 38-40. 

530. Punka György: A „Szalamandra" legen
dája. = Top Gun. 1996. 10. 39-43. 

531. Erszény István: Egy magyar pilóta visz-
szaemlékezése a WM-21 Sólyom 
közelfelderítő gépre. = Haditechnika. 
1996. 1.35-37. 

542. Wolf Mária, Takács Miklós, Gömöri Já
nos: Földvárak, települések, kézműves
ség. In: „Őseinket felhozád ..." A hon
foglaló magyarság. Kiállítási katalógus. 
Bp. M. Nemzeti Múz., 1996. 57-64. p. ill. 

543. Medium regni. Középkori magyar királyi 
székhelyek. [írta:] Altmann Julianna [et 
al.] Bp. Nap K, 1996. 211 p. ill. 
További szerzők: Biczó Piroska, Búzás 
Gergely, Horváth István, Kovács Anna
mária, Siklósi Gyula, Végh András. 

544. Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül. 
A balatoni várak hadtörténete. Bp. Zrínyi, 
1996. 214 p. ill. 
Ism.: Nagy Miklós: Táj nélküli balatoni vá
rak. = Új honvédségi szle. 1997.1.146-149. 

545. Lehoczky Alfréd: Várak, urak, háborúk. Bán
völgye és Hegyhátság a középkorban. Mis
kolc, Felsőmagyarországi K, 1996.200 p. ill. 

532. Sárhidai Gyula: 60 éves a Spitfire. = 
Top Gun. 1996.7. 16-22. 

533. Szabó Lajos: A 60 éves Spitfire-ről - a 
tényeknek megfelelően. = Top Gun. 1996. 
12. 16-17. 
Hozzászólás Sárhidai Gyula cikkéhez. 

534. Kiss István: Daliás idők. II. Iljusin bom
bázók. = Top Gun. 1996. 1. 27-29. 

535. Vajda Ferenc Antal: Az IL-2 története 
újabb adatok alapján. = Haditechnika. 
1996. 1.57-62. 

536. Zsák Ferenc: MiG-15 vadászrepülőgép 
története. 1-3. = Aviator, 14-16. 1996. 20-
21., 20-21., 28-29. 
Folytatás: 4-6. = u.o. 17-19. 1997. 

537. Markovškij, V. U.: A Szu-17 és -22 re
pülőgépek afganisztáni alkalmazása. 
Ford. Fekete Gyula. 1-2. = Haditechnika. 
1996. 3. 31-34., 4. 22-23. 

538. Gál József: Egy elvetélt orosz bombázó, a 
Tu-98 Backfin. = Top Gun. 1996. 8.12-13. 

539. A[ngyal] L[ászló]: Fong helikopter-há
borúja. = Aviator. 13. 1996. 8-11. 

540. Pesavento, Peter: Szovjet-orosz űrrepü
lőgép-programok 1957-1994. Ford. Ará
nyi László. 2. rész. = Haditechnika. 1996. 
4. 30-33. 
1. rész = u.o. 1995.4. 
3. rész. = u.o. 1997.2. 

541. Szabó József: Magyar a világűrben. = M. 
szárnyak. 24. 1996.287-293. 

546. Glück Jenő: Újabb adatok az 1848-49-es 
forradalom eseményeihez. In: Tanulmá
nyok Csongrád megye történetéből. 21. 
1994.45-77. 

547. Baranya megye évszázadai, 1000-1918. 
[A kötet szerzői: Nagy Imre Gábor, Márfi 
Attila, Odor Imre]. Pécs, Baranya M. Lvt., 
1996. 159 p. ill. (Tanulmányok és forrá
sok Baranya megye történetéből, 5) 

548. Wolf Mária: A borsodi földvár. In: A 
magyar honfoglalás korának régészeti 
emlékei. [Kiad.]. „A magyar honfoglalás 
895-1995 Tokaj" Alapítvány, Herman 
Ottó Múzeum. Miskolc, Tokaj Alapít
vány, 1996. 242-254. p. ill. 
Tudományos konferencia anyaga - Mályi, 
1995. szept. 25-27. 

549. Philippi, Maja: Aus der Türken- und 
Tatarenzeit. Bilder aus der Geschichte der 

Helytörténet, vártörténet 
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Siebenbürger Sachsen im 17. Jahrhundert. 
In: Kronstadt. Bukarest, Kriterion; Hei
delberg, Arbeitkreis für Siebenbürgische 
Landeskunde, 1996. 145-160. p. 
Brassó. A török és tatár idők. Képek az 
erdélyi szászok 17. századi történetéből. -
Magyar vonatkozásokkal. 

550 Farkas Sándor: Csepreg mezőváros tör
ténete. Többnyire eredeti adatok alapján. 
Csepreg, Önkorm., Öregdiákok Köre, 
1996.504 p., [1] t i l l . 
Reprint. Eredeti kiad: Bp. Franklin, 1887. 

551. Valuch Tibor: „Ötvenhatosok". Debre
cen, Civis, 1996. 199 p. 

552. Győri tanulmányok. 18., Győr, 1956. 
Győr, Polgármesteri Hiv., 1996. 2 db. ill. 

553. Veszprémi György: Az ötvenhatos győri 
forradalmi eseményekről. = Honismeret. 
1996. 5. 23-28. 

554. Szatmári Imre, Gerelyes Ibolya: Tanul
mányok a gyulai vár és uradalma történe
téhez. Gyula, Békés M. Lvt., 1996. 131 p. 
ill. (Gyulai füzetek, 8) 

555. Hajagos József: A Heves vármegyei 26. 
honvédzászlóalj története 1848-1849-ben. 
In: A tavaszi hadjárat. Hatvan, Hatvány L. 
Múz., 1996. 103-144. p. (Hatvány Lajos 
Múzeum füzetek, 13) 

556. Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédse
reg Heves megyei származású tisztjei. = 
Agria. 31-32. 1995/1996. 155-186. 

557. Szabó László: Jász-Nagykun-Szolnok me
gye rövid története írásban és képekben. 
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok M. Peda
gógiai Int., 1996. 243 p. ill. (Jászkun világ) 

558. Egyed Ákos: Kalotaszeg és környéke az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején. = Hitel. 1996. 1.33-38. 

559. Tavas Imre: Nyomozás egy köztisztelet
ben álló ember után... Megszólaltak a 
rejtélyes szobrok? = Élet és tud. 1996. 8. 
232-234. 
Valentiniánus császár. - Lepencei őrtorony. 

560. Gróf Péter, Groh Dániel: A légiósok 
kapkodtak. = Élet és tud. 1996. 8. 234. 
A lepencei őrtorony. 

561. Veress D. Csaba: Lókút története. Egy 
bakonyi község múltja és jelene = 
Geschichte der Gemeinde Rossbrunn... 
Lókút, Önkorm., 1996. 368 p. ill. 

562. Scherer Lajos: Losonc. Az egykori ma
gyar város rövid története. 2. kis részben 
átdolg. kiad. Szeged, Vágás István, 1996. 
48 p., [20] t. ill. 

563. Vityi Zoltán, W.: A szálkai fellegvár. 
Mátészalka, Polgármesteri Hiv., 1996. 87 
p. [18] t. ill. 
Mátészalka 

564. 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi 
Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-
1562. Kiadja: Őze Sándor. 1-2. köt. Bp. M. 
Nemzeti Múz., 1996. 2 db. (355,463 p.) 
Kanizsa vára 

565. Vándor László: Kanizsa története a hon
foglalástól a város török alóli felszabadu
lásáig. In: Nagykanizsa. Városi monográ
fia. 1. Nagykanizsa., Önkorm., 1994. 215-
424. p. ill. 

566. Bacsa Gábor: Nagykanizsa határváros. 
In: Nagykanizsa első okleveles említésé
nek 750. évfordulója alkalmából rendezett 
helytörténeti - történettudományi konfe
rencia előadásai. Nagykanizsa, Önkorm., 
1996. 9-20. p. 

567. 1956 Nógrád megyei kronológiája és 
személyi adattára. [... összeáll, és az élet
rajzokat írta: A. Varga László, Dupák Gá
bor]. Salgótarján, Nógrád M. Lvt., 1996. 
309 p. (Adatok, források és tanulmányok 
a Nógrád Megyei Levéltárból, 19) 
Ism.: Markó György. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 2. 407-408. 

568. Horváth István: „Mezőre táborba szálot-
tunk" Adatok Nógrádból a márciusi ifjak 
eszmeiségéről, tetteiről. In: A tavaszi hadjá
rat. Hatvan, Hatvány L. Múz., 1996. 75-82. 
p. (Hatvány Lajos Múzeum füzetek, 13) 

569. Pálffy Géza: Pápa szerepe a XVI. száza
di végvárrendszerben. In: Tanulmányok 
Pápa város történetéből. 2. Pápa, Ön
korm., 1996. 81-98. p. 

570. Heckenast Gusztáv: Adalékok Pápa törté
netéhez a Rákóczi-szabadságharc idejéből. 
In: Tanulmányok Pápa város történetéből. 
2. Pápa, Önkorm., 1996. 99-104. p. 

571. Zsolnay Antal József: Az 56-os forrada
lom és a pécsiek. Szemelvények, riportok 
és tanulmányok. Pécs, Pécs-Baranya Ba
ráti Kerekasztal Társ., 1996. 446 p. ill. 

572. Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-kor
ban. 1-2. Szerk. Bánkúti Imre. Bp. Pest 
M. Monográfia Alapítvány, 1996. 2 db. 
(982 p.) (Előmunkálatok Pest megye mo
nográfiájához, 2) 

573. Benke László: Gyökerek ezek itt... Válo
gatás - - honismereti írásaiból. Révfülöp, 
Honismereti Egyesület, 1996. 67 p. ill. 
(Révfülöpi honismereti füzetek, 2) 
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574. Salgótarján történelmi kronológiája. 1., 
A kezdetektől 1944-ig. [... összeáll. Du-
pák Gábor]. [Szerk. Á.Varga László]. 
Salgótarján, Nógrád M. Lvt., 1996. 185 p. 
(Adatok, források és tanulmányok a Nóg
rád Megyei Levéltárból, 20) 

575. Détshy Mihály: Sárospatak vára a Rákó-
cziak alatt, 1616-1710. Sárospatak, Rá
kóczi Múz. Baráti Köre, 1996. 140 p., 18 
t. ill. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum fü
zetei, 30) 

576. Szántó László: Somogyban előadás köz
ben ment le a függöny. = Népszabadság. 
1996.247.23. 
1956. okt. 

577. Nováki Gyula: Kuruckori erőd Sopron-
bánfalva felett. In: Tanulmányok Csatkai 
Endre emlékére. Sopron, Soproni Múze
um Alapítvány, 1996. 135-148. p. ill. 

578. Briber József: Sopronhorpács krónikája. 
Sopronhorpács, Önkorm., 1996. 285 p. ill. 

579. Németh Péter: Egy földvár félmillió köb
métere. = Népszabadság. 1996. 193. 29. 
A szabolcsi földvár. 

580. Kedves Gyula: „ Szabolcs a hazáért". A 
szabolcsi 48. honvéd zászlóalj az 1848-
49-es szabadságharcban. In: „Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc utó
élete" című tudományos ülésszak, 1993. 
szeptember 12. [Nyíregyháza], [Jósa And
rás Múz.], 1996.48-80. p. 

581. Szilvássy László: Szarvas. Történelmi 
mozaik. 2., 1825-1918. Szarvas, Öntözési 
Kut. Int., 1996. 160 p. ill. 

582. Tanács István: A katonák többsége a leve
gőbe lőtt. Szegeden éltették Nagy Imrét és a 
szabadságot, majd rendbontás nélkül haza
mentek. = Népszabadság. 1996. 247. 22. 

583. Bálint László: A szegedi Nemzetőrség 
1956-ban. = Szeged. 1996. okt. 23-25. 

584. Bálint László: A szegedi Forradalmi Ka
tonai Tanács 1956-ban. = Szeged. 1996. 
nov. 13-15. 

585. „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett". Az 
1956-os forradalom Székesfehérvárott . 
[Szerk. Csurgai Horváth József]. [Szer
zők: Csurgai Horváth József, Farkas Gá-

599. Győri László: Seregek, katonák, hadve
zérek. 1-2. = M. honvéd. 1996. 38. 26-27., 
48. 26-27. 

bor, Komlósi József]. Székesfehérvár, 
Önkorm., 1996. 442 p. ill. 

586. Barta László: Szentes igazgatása az 
1848-49-es forradalomban. In: Tanulmá
nyok Csongrád megye történetéből. 21. 
1994. 21-44. 

587. Balázs György: Szentes önkormányzata, 
közigazgatása a II. világháború éveiben 
(1939-1944). In: Tanulmányok Csongrád 
megye történetéből. 21. 1944. 101-116. p. 

588. Kacsics Kristóf: A nemzetőrség szerve
zése Szombathelyen. = Savaria Fórum. 
1993.7.6-7. 

589. A forradalom Tatán. Szerk. Némethi 
László. Tata, Tata Város Önkorm., 1996. 
170 p. ill. 

590. Sallai János: Erőd a limes mögött. = 
OrszágHatár. 1996. 8. 43. 
Tokod 

591. Babies Anna: Mítosz vagy valóság? 
Trója. = Élet és tud. 1996. 1. 11-14. 

592. Németh György: Nyomozás egy el sem 
tűnt város után. Az igazi felfedezés. 
Kincs, ami nincs... vagy mégis?! = Élet és 
tud. 1996. 20. 618-621., 21. 657-659., 22. 
687-690. 
Trója 

593. Egry János: - - ugocsai alispán jelentése 
1849-ből. [Közread, és bev.] Bagu Balázs, 
Szakáll Mihály. = Honismeret. 1996. 1. 
79-81. 

594. Papházi Tivadar: Esszék, tanulmányok. 
1956 váci eseményei. [Vác], Szerző, 1996. 
152 p. 

595. Dénes József: Hadiesemények Vas me
gye területén, 802-1809. = Vasi honism. 
helytört, közlem. 1996. 3. 27-31. 

596. 1956-os visszaemlékezések Vas megyé
ben. = Vasi szle. 1996. 4. 505-566. 

597. Zala megye történelmi olvasókönyve. 
Helytörténeti szöveggyűjtemény. [Szerk. 
Molnár András]. Zalaegerszeg, Zala M. 
Lvt., 1996.455 p. ill. 

598. Rab László: Új Zala: Győztünk, de mer
jünk is helytállni. = Népszabadság. 1996. 
247. 23. 
1956. okt. 

Folytatás: u.o. 1997. 4. 9. 22. 30. 40. 45. 
számokban. 

600. Zakar Péter: A magyar szabadságharc 

Életrajzok, emlékezések 
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apostolai. = M. honvéd. 1996. 32. 26-27. 
601. Gyfőri] LfászlóJ: Az aradi tizenhárom. = 

M. honvéd. 1996.40. 13. 
602. Martin József: Fénylő gyász. = M. hír

lap. 1996. 233. 7. 
Aradi vértanúk emlékére. 

603. Tobak Tibor: A nagy háború nagy vadá
szai. 1-10. Top Gun. 1996. 2-3. 28-29., 5. 
27-29., 6. 27-29., 7. 27-29., 8. 27-29., 9. 
26-29., 10. 26-29., 12. 26-28., 13. 26-28. 

604. Winkler László: Almásy László Ede re
pülő főhadnagy, Afrika-kutató pilóta. = 
Aviator. 18. 1996.6. 

605. Krizsán László: Almásy László az afrikai 
hadszíntéren. = Vasi szle. 1996. 2. 250-
259. 

606. Szálai Attila: Polonia semper fidelis. Száz 
éve született idősebb Antall József, a II. 
világháborús menekültek védelmezője. = 
Új Magyarország. 1996. 74. 12. 

607. Hámori Péter: Adalék idősebb Antall Jó
zsef portréjához. = Új Magyarország. 
1996.97.9. 

608. Kapronczay Károly: Polonia semper fi
delis. Id. Antall József emlékezete szüle
tésének centenáriumán. = M. nemzet. 
1996. 82. mell. 18. 

609. Dékán Károly: A „kiugrási irodát" vezet
te. Egy bátor tábornok emlékezete. = M. 
nemzet. 1996.4. 10. 
Bakay Szilárd altábornagy 

610. Kondor Endre: Bem József tábornok. = 
Bolyai szle. 1996. 3. 79-80. 

611. Benkó Béla: A Repülő Lövész Ezredben 
harcoltam. - - emlékei (posztumusz). 2. = 
M. szárnyak. 24. 1996. 85-92. 
l.rész. = u.o. 23. 1995. 129-143. 

612. Benkő Zoltán: Történelmi keresztutak, 
1941-1956. A bevezetőt Faludy György, 
az utószót Pomogáts Béla írta. Miskolc, 
Felsőmagyarországi K., 1996. 268 p. ill. 
Az ellenállás (1944-1945) - 47-75.p. 

613. Fehér Pál, E.: A fiúi szeretet szépít: 
Berija. = Népszabadság. 1996. 41. 26. 
Berija, Szergo: Apám: Lavrentyij Berija 
c. könyvéről. 

614. Ács Tibor: Bolyai János a tudós és kato
na. = Új honvédségi szle. 1996. 9. 18-26. 

615. Ács Tibor: Bolyai János a bécsi császári
királyi mérnökakadémián 1818-1823. 1-3. 
rész. = Bolyai szle. 1996. 1. 89-111., 2. 
67-89., 3. 59-78. 
Folytatás: u.o. 1997. 1-4. sz. 

616. Pálffy Géza: Bottyán János életpályájá

nak néhány megoldatlan kérdéséhez. = 
Limes. 1996. 1-2.93-116. 

617. Köpeczi Béla: Brenner Domokos, a Rá
kóczi-szabadságharc és a bujdosás diplo
matája és publicistája. Bp. Akadémiai K., 
1996.135 p. 

618. Colvin, Ian: Canaris. Hitler hírszerző fő
nökének sajátságos története. Debrecen, 
Aquila, 1996.330 p. 
Eredeti cím: Chief of Intelligence. 

619. Bánáti Tibor: Bajai arcképcsarnok. Baja, 
Türr István Múz., 1996. 199 p., [8] t. ill. 
(Bajai dolgozatok, 11) 
Csermák Mihály honvéd ezredes (1863-
1915) - 55-59. p. 

620. Csathó Elek: Barátom a Donnál. [Köz
zéteszi: ] Bánk Endre. = Új honvédségi 
szle. 1996. 10. 95-97. 

621. Eörsi László: Csizma és az angyalföldi 
ellenállás. = M. nemzet. 1996. 256. 10. 
Csizmadi Ferenc 

622. Kedves Gyula: Czetz János, a szabadság
harc legifjabb tábornoka. Bp. Főv. Örmény 
Kisebbségi Önkorm., 1996. 43 p. ill. 
Ism.: Hermann Róbert. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 2. 396-399. 

623. Czitó Ferenc Mária: Akiről soha nem 
beszélnek. Vitéz Czitó Sándor Dávid 
honvéd tábornok élete. [Szeged]. Szent 
Gellért Egyházi K., 1996. 364 p. ill. 

624. Frank, Niklas: Az apa. Egy leszámolás. 
Debrecen, Aquila, 1996. 318 p. ill. 
Eredeti cím: Der Vater. Hans Frank élete. 

625. Punka György: Adolf Galland. = Top 
Gun. 1996. 5. 63. 

626. Borosy András: Milyen harcosok voltak 
Gosztonyi Miklós fiai? = Hadtörténelmi 
közi. 1996.2. 127. 

627. Gosztonyi Péter: A sárga fényt követte. 
Deutschkreutz, 1956. december 12. Leje
gyezte: Szita László. = OrszágHatár. 
1996. 12.43. 

628. Gergely Jenő: Gömbös Gyula. = 
Rubicon. 1996. 10. 17-22. 

629. Wilson, Samuel J.: Görgey, Lee and per
ception. = Hung. stud. 1996. 1. 59-76. 
Görgei, Lee és az objektivitás. 

630. Kovács István: A mártír hadsereg főve
zére és az „áruló" emlékezetének históri
ája. Kosáry Domokos Görgey-könyvének 
margójára. = Kortárs. 1996. 2. 24-31. 
Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés tör
ténete 

631. Révay András: Történelmi adósságunk. 
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Görgey Artúr emlékezete. = Magyaror
szág. 1996.20. 11. 

632. Hermann Róbert: Görgei Artúr május hu
szonegyedikéi. = M. honvéd. 1996.20. 26-27. 

633. Hermann Róbert: Görgei emlékiratai és 
a Kossuth-emigráció. = Aetas. 1996. 2-3. 
40-66. 

634. Kéri Edit: Ki volt Görgei? Egy kémtör
ténet felfedezése. Kutatás meglepetések
kel. 1-2. köt. Bp. Dénes József, 1996. 2 
db. ill. 

635. Kiss László, Ozogány Ernő, Lacza Tiha
mér: Görgey, a vegyész. In: A magyar tu
domány évszázadai. Tudománytörténeti 
tanulmányok és arcképvázlatok. 2., Ma
gyar orvosok, mérnökök, feltalálók, tudó
sok. Somorja, Méry ratio, 1996. 40-42. p. 

636. Che Guevara nyomában. [írta:] O. Gy. = 
Magyarország. 1996. 6. 16. 

637. Kenyeres Dénes: Guyon Richárd honvéd 
tábornok, Branyiszkó hőse. = Bolyai szle. 
1996. 1. 126-130. 

638. Hermann Róbert: Gyapay Pál téti közép
birtokos 1848-49-es naplója. = Arrabona. 
1996. 1-2.249-260. 

639. Borzsák István: Hannibál és a Nagy 
Sándor-hagyomány. = Antik tanulmá
nyok, 1996. 1-2.67-78. 

640. Hermann Róbert: A tizenhatodik aradi 
vértanú. = M. honvéd. 1996. 40. 26-27. 
Hauk, Ludwig 

641. Sándor Zsolt: Lovag Henneberg Károly 
altábornagy, a honvédség első lovassági fel
ügyelője. = Bolyai szle. 1996. 1. 122-125. 

642. Schwarzwaller, Wulf: Rudolf Hess. A 
helyettes. Bp. Merényi, 1996. 349 p. ill. 
Eredeti cím: Rudolf Hess. Der Stellver
treter. 

643. Padfield, Peter: Himmler. 1-2. köt. 
[Pécs], Victoria, 1996. 2 db. (228 p., [16] 
t., 286 p., [16] t.) ill. 
Eredeti cím: Himmler Reichsführer SS. 

644. Ormos Mária: Hitler a század legnagyobb 
demagógja. = Rubicon. 1996. 3. 4-6. 

645. A Mein Kampf a propagandáról. Vál., 
bev. Ormos Mária. Ford. Liszkay Zoltán. 
= Rubicon. 1996.3.7-12. 

646. Perecz László: Adolf Hitler forgató
könyve. A Mein Kampf magyar kiadása 
alkalmából egy fiatalember küldetéstuda
táról. = Népszabadság. 1996. 292. 25. 

647. Szigethy András: Szobor háttérrel. = 
Népszabadság. 1996. 233. 32. 
Horthy István, Horthy Miklós 

648. Sipos Péter: Imrédy Béla csodás forra
dalma. = Rubicon. 1996. 10. 23-27. 

649. Kiss László, Ozogány Ernő, Lacza Ti
hamér: Vöröskereszttel cserélte fel a kar
dot. Ivánka Imre (1818-1896). In: A ma
gyar tudomány évszázadai. Tudomány
történeti tanulmányok és arcképvázlatok. 
2., Magyar orvosok, mérnökök, feltalálók, 
tudósok. Somorja, Méry ratio, 1996. 43-
46. p. 

650. Balia Tibor: József főherceg és a ma
gyarság. = Phralipe. 7. 1996. dec. 14-17. 

651. Nagy Zsuzsa, L. : Kállay Miklós. = 
Rubicon. 1996. 10. 28-30. 

652. Kalmár Péter: Koronatanú a Corvin 
közből. [Riporter:] Stanczik-Starecz Er
vin. = Új Magyarország. 1996. 245. 11., 
250. 11., 262. 11. 

653. Lichem, Heinz von: Kari I. Ein Kaiser 
sucht den Frieden. Innsbruck, Wien, 
Tyrolia, 1996. 128 p. ill. 
I. Károly. Császár, aki békére törekszik. 

654. Kováč, Dusán: Karol Prvý posledný. 
(Habsburgovci na uhorskom tróne 16.) = 
Historická revue. 1996.6. 14-15. 
I. Károly császár - az utolsó. 

655. Neumann Ottó: Életmentő egyenruhák. = 
M. hírlap. 1996.6. 10. 
Kelenhegyi Emil 

656. Kelenhegyi Emil: Az embermentő ezre
des. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. hon
véd. 1996.3.36-37. 

657. Dr. Király Béla. [Riporter:] Schubert 
Katalin. = Új honvédségi szle. 1996. 10. 
109-118. 

658. Király Béla: Három karácsony emléke. = 
Népszava. 1996. 300. 9. 
1943., 1952,jan.; 1956. 

659. Király Béla: „Új magyar Krisztusra len
ne szükség". Hogyan élte és hogyan ítélte 
meg a törvényes forradalmat - - ? [Ripor
ter:] Javorniczky István. = M. nemzet. 
1996. 115.7. 

660. Konkoly-Thege Aladár: Tépett lobogó. 
Pécs, Ferlinpress Kft. 1995. 
Ism: Szentkirályi Frigyes: Az emlék min
dig fiatal marad. = M. honvéd. 1996. 4. 35. 

661. Hermann Róbert: Kossuth Sándor visz-
szaemlékezése az 1849. június 28-i győri 
csatára. In: Győri tanulmányok. 17. Győr. 
Polgármesteri Hiv., 1996. 76-107. p. 

662. Pražák, Richard: Lajos Kossuth. Brno, 
Masarykova univ., 1994. 79 p. (Vëda do 
kapsy, 8) 
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663. Kovács István: Száguldó őrjáratozás. Se-
weryn Korzelinski lengyel kapitány 1849-es 
portréja. = Új Magyarország. 1996. 62. 9. 

664. Kovács Sándor: Kilencven nap a siralom
házban. Egy arc '56-ból. [Riporter:] Kacsó 
Lajos. =M. honvéd. 1996.46. 20-21. 

665. Szakály Sándor: 100 éve született vitéz, 
primőr, felsőtorjai Kozma István altábor
nagy. = M. honvéd. 1996. 37. 22-23. 

666. Kun Miklós: Milyennek látta Vlagyimir 
Krjucskov Magyarországot? Egy KGB-
főnök emlékiratai. = M. nemzet. 1996. 
193. 16. 

667. Kenyeres Dénes: 175 éve született gróf 
Leiningen-Westerburg Károly honvéd tá
bornok. = Bolyai szle. 1996. 2. 109-118. 

668. Csiffáry Gergely: Lenkey János életének 
válságos pillanatai. In: A tavaszi hadjárat. 
Hatvan, Hatvány L. Múz., 1996. 83-102. 
p. (Hatvány Lajos Múzeum füzetek, 13) 

669. Leszczynski, Zbigniew: Przez Karpaty na 
Wegry. Zapiski z weseówki 24.9. - 6.10. 
1939 r. = Wojskowy Przeglad Histo-
ryczny. 1996.4.215-231. 
Át a Kárpátokon, Magyarországra. Lesz
czynski, Zb. szakaszparancsnok ("Prusy" 
hds. 45. gyalogho. 1. zj.) visszaemlékezése. 

670. Lukács Mátyás: A pokol tornácán. Egy 
magyar közkatona kálváriája. [Riporter:] 
Györkéi Jenő. = M. nemzet. 1996. 257. 8. 
Kárpátaljai katona a szovjet hadseregben 
1956-ban. 

671. Györkéi Jenő, Horváth Miklós: „Forgó
szél" ellen... = M. honvéd. 1996. 44. 26-27. 
Lukács Mátyás 

672. Kovács István: Van-e értelme, lehet-e a 
magyar forradalom hőseiről beszélni ma? 
= Kortárs. 1996. 10. 30-35. 
Horváth Miklós: Maiéter Pál és Rainer M. 
János: Nagy Imre. Politikai életrajz című 
könyvekről. 

673. Puchert János: A forradalom legtragiku
sabb figurája. Az esztergomi hadosztály
parancsnok = M. nemzet. 1996. 4. 10. 
Mecséri János 

674. Meleghy Gyula: Vitézi élet. Képek a má
sodik világháborúból. [Riporter:] Kunsza
bó Ferenc. = Hunnia. 82. 1996. 6-12. 

675. Ács Tibor: Mészáros Lázár: Bp. Akadé-
' miaiK., 1996. 300 p., [1] t i l l . 

(A múlt magyar tudósai) 
676. Ács Tibor: Mészáros Lázár. = M. hon

véd. 1996. 7. 42-43. 
677. Ács Tibor: „helyesen tőn a nevezett tu

dós-társaság, hogy őt nagy szerencsétlen
sége után tagjai sorából kitörölte..." Mé
száros Lázár és a Magyar Tudós Társaság. 
= M. tudomány. 1996. 5. 618-625. 

678. Ács Tibor: Mészáros Lázár az első hadügy
miniszter. = Hadtudomány. 1996. 1.95-99. 

679. Ács Tibor: Az első magyar hadügyér. 
200 éve született Mészáros Lázár. = Új 
honvédségi szle. 1996. 5. 30-38. 

680. Hermann Róbert: Hogyan került Mészá
ros Lázár a Batthyány- kormányba? = 
Hadtörténeti közi. 1996. 2. 114-117. 

681. Borsodi Csaba, Fáy Zoltán: Balszeren
csés katona, tudós és egyetemes ember 
volt. Mészáros Lázár levele Lónyay Já
nosnak. = M. nemzet. 1996. 63. 10. 

682. Szász Endre, Sz.: Mészáros Lázár emlé
kezete. = M. felsőokt. 1996. 1-2. 44. 

683. Kiss Istvánné Dalnoki Miklós Mária: 
„Apám nem hagyta a németek által föl
akasztatni magát." [Riporter:] Sári Kata
lin. = Honismeret. 1996. 1. 54-58. 
Dalnoki Miklós Béla 

684. Jelentés Londonnak. Politikusportrék 
1945-ből. 1-3. = Népszabadság. 1996. 
104.22., 110. 23., 116. 26. 
Dalnoki Miklós Béla, Vörös János. 

685. Kun Miklós: Tizennégy évesen Sztálin fog
ságában. Szergo Mikojan különös utazása: 
Budapest, 1956. = M. nemzet. 1996. 286. 16. 

686. Kacsó Lajos: A tábornokmatuzsálem. = 
M. honvéd. 1996.51-52.21. 
Molnár Károly ny. orvos vörgy. 

687. Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai 
életrajz. 1. köt., 1896-1953. Bp. 1956-os 
Int., 1996. 553 p. ('56) 
Ism: Lukácsy András: Kis magyar párt
történet - N. I. ürügyén. = M. hírlap. 1996. 
187. 13. 

688. Rainer M. János: Élete a homályból tart 
a homályba. Beszélgetés Nagy Imréről - -
történésszel. [Riporter:] Hovanyecz 
László. = Népszabadság. 1996. 163. 25. 

689. Rainer M. János: Nagy Imre „mássága". 
- - történész a mártírhalált halt miniszter
elnökről. [Riporter:] N. Sándor László. = 
M. hírlap. 1996. 132. 10. 

690. Eörsi István: Az időszerűtlenség dicsérete. 
Nagy Imre születésének századik évforduló
jára. = Népszabadság. 1996.132.9. 

691. Tóbiás Áron: „Ezek engem meg fognak 
ölni..." Nagy Imre életének utolsó 602 
napja. = M. nemzet 1996. 140. 7. 

692. Bognár Antal: Mit bír a híd. Egy horvát-
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országi epizód 1941-ből, Nagy Iván Géza 
főhadnagy ifjúkorából. = Új Magyaror
szág. 1996. 11. 12. 

693. Mészáros Kálmán: A Nagyidai család II. 
Rákóczi Ferenc szolgálatában. = Fons. 
1996. 2.235-245. 

694. Közel a százhoz... = M. honvéd. 1996.5.37. 
Naményi Miksa ny. ezredes 

695. Visszakapták arcukat az orosz fegyver
mesterek, írta és szerk. Kiss Andrej. = 
Népszabadság. 1996. 292. 10. 
Nepobedimij, Sergej 
Kalasnikov, Aleksej 

696. Andor László: Orwell és a brit titkosszol
gálat. Az író listáján nyolcvanhat „gyanús 
személy szerepelt. = Népszabadság. 1996. 
176.7. 

697. Szakály Sándor: Egy életút vázlata -
O'sváth László. In: Háború, forradalom, 
Trianon. [Bp.] Szemere Bertalan M. 
Rendvédelem-tört. Tud. Társ., [1996.] 92-
95. p. (Rendvédelem-történeti fúzetek, 5.) 

698. Oszmán aga: A gyaurok rabságában. Pa
sák és generálisok között. [A jegyzeteket 
és az előszót írta Bánkúti Imre]. Bp. Ba
lassi, 1996. 246 p. 
Német cím: Der Gefangene der Giauren. 
Zwischen Paschas und Generälen. 

699. Sziklay (C. Klay) Andor: A szent korona 
rabjai. = M. nemzet. 1996. 38. 14. 
Pajtás Ernő ezredes, a Koronaőrség pa
rancsnoka, és a korona sorsa 1945 után. 

700. Földes Péter: Franciaországban akarok 
meghalni. Egy fotóriporter emlékezete. = 
M. nemzet 1996. 256. 10. 
Pedrazzini, Jean-Pierre 

701. Westmeier, Jens: Joachim Peiper (1915-
1976) SS-Standartenführer. Eine Bio
graphie. Osnabrück, Biblio-Verl., 1996. 
256 p. ill. (Soldatenschicksale des 20. 
Jahrhunderts als Geschichtquelle, Bd. 14) 
Joachim Peiper SS- Standartenführer élet
rajza (1915-1976). - Részvétele a ma
gyarországi harcokban 1944-1945. 

702. Horváth Endre: Az ördög segédtisztje. = 
M. honvéd. 1996. 29. 26-27. 
Peiper, Joachim 

703. Zinner Tibor: Az ÁVH-s vezetők sorsa. 
Farkasok legendája. = História. 1996. 3. 
22-25. 
Péter Gábor, Farkas Mihály, Farkas Vladimir. 

704. Ács Tibor: „Katona vagyok én." Újabb 
adalékok Petőfi katonáskodásáról. = Ez
redvég. 1996. 1. 58-64. 

705. Ravasz István: Életregény. = M. honvéd. 
1996.45.26-27. 
Reviczky Imre 

706. Rónay Jácint: Napló. Válogatás. Sajtó 
alá rend. és az utószót írta Hölvényi 
György. [Az előszót írta Katona Tamás]. 
Bp. Pannonhalma, M. Egyháztört. Encik
lopédia Munkaközösség, 1996. 400 p. 
(METEM könyvek, 13) 
Ism: Hermann Róbert: Egy tudós pap az 
emigrációban (avagy hogyan nem szabad for
rást kiadni). = Aetas. 1996. 2-3.284-289. 

707. Sárközy Péter: Ostrom Budán. = Új Ma
gyarország. 1996. 35. 12. 

708. Lahav, Yehuda: Skorzeny, a Moszad-
ügynök. A volt SS-tisztek Madridban az 
izraeli hírszerzés pénzén mulattak. = Nép
szabadság. 1996. 29. 7. 

709. Speer, Albert: Hitler bizalmasa voltam. 
Emlékiratok. Bp. Zrínyi, [1996]. 547 p., 
[12] t: ill. 
Eredeti Cím: Erinnerungen. 
Ism.: Liszkay Zoltán: Hitler kedvenc vi
rága. = Új Magyarország. 1996. 110. 11. 
Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1996. 
8.151-153. 
Csala Károly: Az egyszerűség csábítása. 
Gondolatok Albert Speer emlékiratairól. = 
Népszabadság. 1996. 104. 25. 

710. Gosztonyi Péter: A birodalom miniszte
re. = Új honvédségi szle. 1996. 6. 18-21. 
Speer, Albert 

711. Takács Zsuzsa: Eddig négyszer temették 
el Steinmetz kapitányt. = Népszava. 1996. 
17. 10. 

712. Karsai László: Szálasi. A demagógia diadala 
Magyarországon. = Rubicon. 1996.3. 14-23. 

713. Kacsó Lajos: A tábornok palackpostája. 
Szász Ferencre emlékezve. = M. honvéd. 
1996.38. 18-19. 
Szász Ferenc vezérőrnagy 

714. Ács Tibor: Széchényi katonaévei. Bp. 
Zrínyi K. 1994. 
Ism.: Móricz Lajos. = M. tudomány. 
1996. 1. 112-113. 

715. Bényei Miklós: Széchényi István, a biha
ri katona. 2. In: Hajdú Bihar m. Lvt. évkv. 
23. 1996.93-118. 
l. = u.o. 22. 1995.31-50. 

716. Kenyeres Dénes: Légiharcban vesztette 
életét! = M. szárnyak. 24. 1996. 184-186. 
Szeverényi Kálmán, Padoba Illés 

717. Ungváry Krisztián: Sztálin és a háború. 
= Hadtörténelmi közi. 1996. 2. 128-132. 
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718. Kun Miklós: Egy diktátor... [Cikksorozat.] 
= M. nemzet. 1996. 5., 23., 59., 76., 104., 
187., 203., 215., 245., 268., számokban. 
Sztálin, Joszif Visszarionovics 

719. Szucsák Elemér: Háborús napló. Katonai 
szolgálatom a II. világháborúban. Bp. 
Tamarapress Bt., 1996. 206 p., [4] t. ill. 

720. Horváth Gábor: A titkos gyilkosságok 
specialistája. Sztálintól háborús kitünte
tést, Hruscsovtól tizenöt év börtönt ka
pott. = Népszabadság. 1996. 239. 21. 
Szudoplatov, Pavel 

721. Pünkösti Árpád: Szűcs Ernő és Szűcs 
Miklós agyonveretése, 1950. = Mozgó 
világ. 1996. 2. 85-93. 

722. László Endre, N.: Petőfi grófja. /Teleki 
Sándorról./ = Somogyi kult. 1996. 3. 8-15. 

723. Thassy Jenő: Veszélyes vidék. Bp. Pesti 
Szalon Kvk., 1996. 468 p. 

724. Kertész István: Korrupcióval a hazáért. 
Themisztoklész sorsa. = História 1996. 8. 
9-11. 

725. Oroszi Antal: Egy tábornok életútja. = 
M. honvéd. 1996. 34-35. 32-33. 
Tövisházy-Ferjentsik Ottó ezds. 

726. Szedrest István: Egy orvos vezérőrnagy 
emlékére. = M. honvéd. 1996.43. 20-21. 
Trencséni Tibor 

727. Turbet-Delof, Guy: Egy francia diplo
mata a forradalomban. 1956-os naplója. 
[Szerk. ... Litván György]. Bp. Francia 
Int., 1956-os Int., 1996. 178 p. ül. ('56) 

728. Molnár András: A 7. honvédzászlóalj 
történetéről, 1848-1849. Tüske Ferenc 
honvédorvos visszaemlékezése. = Vasi 
honism. helytört, közi. 1996. 3. 66-76. 

729. Varga Ottó: Senki katonái. Bp. Szerző, 
1996. 96 p. ül. 
Visszaemlékezések 1945-re, az 1952-es 
tartalékos tiszti kiképzésre, 1956-ra. 

730. Fenyvesi Károly; Pope, Victoria: Raoul 
Wallenberg: mentőangyal és kém? = Va
lóság. 1996.7. 115-122. 

731. Blahó Miklós: „Wallenberg Washing
tonnak dolgozott". Charles Fenyvesi és 
Victoria Pope kutatásainak eredményei. = 

M. nemzet. 1996. 105. 1., 3. 
732. Fenyvesi, Charles: Nem bálványdöntés 

volt a cél. [Riporter:] Elekes Éva. = Nép
szava. 1996. 107.9. 
Wallenberg, R. 

733. Kolb János: Stockholm cáfolja, hogy 
Wallenberg kém volt. = Népszava. 1996. 
106. 10. 

734. Marton, Kati: Wallenberg nem volt kém. 
[Riporter:] Elekes Éva. = Népszava. 1996. 
108. 1..9. 

735. Garzó Ferenc: Kém vagy jól informált 
volt-e Wallenberg? = Népszava. 1996. 
108.7. 

736. Garzó Ferenc: Aki látta Wallenberget. 
Egy volt magyar hadifogoly emlékei egy 
ukrajnai munkatáborból. = Népszava. 
1996. 149. 14. 
Béres Lajos tizedes 

737. Saját életével nem bánt óvatosan. Új 
dokumentumok Wallenberg tevékenysé
géről, [írta:] t.i. = M. nemzet. 1996. 229. 
16. 

738. Tóth László, S.: Wallenberget államér
dekek oltárán áldozták fel? = Népszava. 
1996. 140. 9. 

739. Schmidt Mária: Másfél millió dollárral 
és két listával Budapesten. Wallenberg
dosszié. [Riporter:] Hajdú Éva. = M. 
nemzet. 1996. 118.7. 

740. Dési János: Kém volt-e Wallenberg? = 
M. hírlap. 1996. 106. 3. 

741. Dési János: Wallenberg napja. M. hírlap. 
1996. 233. 5. 

742. Rainer Pál: Weinmann Imre 1848/1849-
es honvéd főhadnagy hagyatéka. = Turul. 
1996.3-4.67-76. 

743. Szálai Attila: Lengyel lány, „gitárral". 
Egy nemzetőr, akinek két hazája volt. = 
Új Magyarország. 1996. 262. 11. 
Widajewicz, Lidia 

744. Zakariás Zoltán: A honvéd vasútépítők 
nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. 
honvéd. 1996. 6. 36-37. 

745. Zsoka, George: Egy „Bolyais" életútja. = 
Bolyai szle. 1996. 1. 177-182 

III. EGYETEMES ES MAGYAR HADTÖRTENELEM 

746. A magyarok krónikája. Összeáll., szerk. 
és az összefoglaló tanulmányokat írta: 
Glatz Ferenc. [Kiad.] MTA Történettud. 

Int., História szerk. 2. kiad. Bp. M. Könyv
klub, Officina Nova, 1996. 816 p. ill. 

747. Encyclopedia Hungarica. 3. köt., P - Z. 
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Főszerk. Bagossy László. Calgary, 
Hungarian Ethnic Lexicon Foundation, 
1996. 888 p. ill. 

748. Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a 
Duna-medencében. Bp. Osiris, 1996. 378 
p. térk. ill. 
Tanulmányok és cikkek. 

749. Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Er
délyről. Cs. Szabó László közreműködé
sével szerk. Makkai László. 1-6. Bp. Aka
démiai K., 1993-1994.6 db. 
Reprint. Eredeti kiad. Bp. Franklin, 1942. 

750. Kirschbaum, Stanislav J.: A history of 
Slovakia. The struggle for survival. New 
York, St. Martin's Griffin, 1995. XVI, 350 
p. térk. ill. 
Szlovákia története. Küzdelem a fennma
radásért. 

751. Dangl, Vojtech; Segeš, Vladimir: Vojen
ské dejiny Slovenska. 3. zv., 1711-1914. 
Bratislava, MOSR, 1996. 241 p. ill. 
Szlovák hadtörténelem. 3. köt., 1711-1914. 
Ism.: 1-3. köt. Ábrahám Barna. = Had
történelmi közi. 1997. 2. 411-416. 

752. Hronský, Marián; Krivá, Anna; Cap-
lovič, Miloslav: Vojenské dejiny Sloven
ska. 4. zv., 1914-1939. Bratislava, MOSR, 
1996.264 p. ill. 
Szlovák hadtörténelem. 4. köt., 1914-1939. 

753. Orosz történelem. 1. köt., Heller, Mihail: 
Az orosz birodalom története. 2. köt., 
Heller, Mihail; Nyekrics, Alekszandr: A 

762. Pete László: Róma ostromai a bizánci
gót háborúban (VI. század). = Klió, 1996. 
3. 45-46. 
Frediani, Andrea: Capitale alio sfascio. 
VI. secolo: gli assedi di Roma nella 
guerra greco-gotica. = Storia e Dossier, 
96. 1995. c. cikkről. 

763. Bowlus, Charles R.: Die Reitervölker des 
frühen Mittelalter im Osten des Abend
landes. Ökologische und militärische 
Gründe für ihr Versagen. In: Ungarn-Jahr
buch. Bd. 22. Jg. 1995-1996. München, 
Ungarisches Inst., 1996. 1-66. p. 
Lovas népek a korai középkorban a 
Nyugat keleti részén. Kudarcaik ökoló
giai és katonai okai. - Magyar vonatko
zásokkal. 

764. Makkay János: Avarus, hringus, Salanus. 

Szovjetunió története. Bp. Osiris K., 
2000, 1996. 2 db. (667, 610 p.) (Europica 
varietas) 

754. Sári László: Az a félelmetes másság. A 
rabolt hit ereje. Állandósult félelmek. Me
seország? = Élet és tud. 1996. 21. 654-
656., 22.691-692., 23.717-719., 24.744-746. 
Oroszország 

755. Jelavich, Barbara: A Balkán története. 
1. köt., 18. és 19. század. 2. köt., 20. szá
zad. Bp. Osiris, 2000, 1996. 2 db. (344, 
409 p.) térk. ill. (Europica varietas) 
Eredeti cím: History of the Balkans. 

756. Szokolay Katalin: Lengyelország törté
nete. Bp. Balassi, 1996. 290 p. ill. 

757. Zachar József: Közös hadi múltunkról. = 
Bécsi napló. 1996.3.8. 

758. Oláh Antal: Az olasz-magyar hadtörté
neti kapcsolatok. = Új honvédségi szle. 
1996.7.31-39. 

759. Tóth Ferenc: Katonai és politikai emig
rációk a 18. századi Francia Királyság 
területén. Vázlatok egy történeti integrá
ciós modellhez. = Aetas. 1996. 2-3. 154-
173. 

760. Györkéi Jenő: Magyar zsidók a haza szol
gálatában. = Múlt és jövő. 1996. 1. 87-92. 

761. Oroian, Teofil: Militari románi ín armata 
austro-ungará. = Revista de istorie 
militara. 1996.3-4. 13-15. 
Román katonák az osztrák-magyar hadse
regben. 

Tudósok költötte talányok Erik lovag 
795-ös rablóhadjáratától Alpár homokjá
ig. Bp. Szerző, 1996. 66 p., 10 t. ill. 
(Tractata Minuscula, 1) 

765. Kosáry Domokos: A honfoglalás emléke. 
Ünnepi előadás. = História. 1996. 2. 3-7. 
Millecentenáriumi ünnepségsorozat meg
nyitója. 

766. Csorba Csaba: „Árpád jőve magyar 
néppel" [Magyarország őstörténete és a 
honfoglalás]. Bp. M. Könyvklub, Heli
kon, 1996. 94 p. ill. (Új képes történe
lem). (Officina Nova könyvek) 

767. Róna-Tas András: A magyarság korai 
története és a honfoglalás. = Rubicon. 
1996. 7. 4-8. 

768. Fodor István: Negyven nemzedékkel 
előttünk. - - régész elmondja, hogyan let-

A kezdetektől a XV. század végéig 
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tünk magyarok. [Riporter:] Fábián Péter. 
= Népszabadság. 1996. 193. 26. 

769. Fodor István: Tudatos honszerzés vagy 
fejvesztett menekülés? = Rubicon. 1996. 
7. 15-17. 

770. Kristó Gyula: Magyar honfoglalás, hon
foglaló magyarok. Bp. Kossuth, 1996. 
200 p. térk. ill. 
Ism: Kiszely István: Mit keresünk mi ma
gyarok még ma is a Kárpát-medencében? 
= Új Magyarország. 1996. 185. 9. 

771. Kristó Gyula: A besenyők elől, a morvák 
rovására. = Népszabadság. 1996. 193. 27. 

772. Győri László: A magyar honfoglalás. 1-
5. = M. honvéd. 1996. 5. 42-43., 9. 42-
43., 13. 42-43., 18. 34-35., 25. 26-27. 

773. J akli István: A honfoglalók és a honfog
lalás. Vázlat. = Bécsi napló. 1996. 1. 3. 

774. A honfoglalás ténye és hadtörténeti érté
kelése. Összeáll. Katona Sándor. Fahr-
wangen, Gilde Verl., 1996. 96 p. ill. 
(Gilde könyvek) 

775. Mészáros Margit: A magyarok eredeté
ről, vándorlásairól és a honfoglalásról. = 
Bolyai szle. 1996. 1. 112-121. 

776. Mészáros Margit: Európa a honfoglaló 
magyarok korában. = Bolyai szle. 1996. 2. 
90-99. 

777. Mészáros Margit: A honfoglalás. = Bo
lyai szle. 1996. 3. 39-50. 

778. Siposné Kecskeméthy Klára, Nagy Mik
lós: Verecke híres útján. = Új honvédségi 
szle. 1996. 8. 12-25. 

779. Veszprémy László: Újabb vélemények 
Nagymorávia fekvéséről. = Hadtörténelmi 
közi. 1996.3. 131-137. 

780. Veszprémy László: A magyar honfogla
lás évfordulójára. = Új honvédségi szle. 
1996. 5. füzet. 18 p. 

781. Veszprémy László: A magyar honfogla
lás és a kalandozások kora. [Bp.] M. 
Honvédség Humán Szolgáltató Közp., 
1996. 39 p., [8] t. ill. (Vitézek, várkapi
tányok, hadvezérek, generálisok) 

782. Honfoglaló őseink. Szerk. Veszprémy 
László. A kötetet írták: Borosy András et 
al. Bp. Zrínyi, 1996. 222 p. ill. 
További szerzők: Győrffy György, Ko
vács László, Kristó Gyula, Szőke Béla 
Miklós, Tóth Endre, Tóth Sándor László, 
Veszprémy László, Vörös István, Zsoldos 
Attila. 
Ism.: Dohovics Károly. = Új honvédségi 
szle. 1996.7. 154-155. 

Róbert Péter. = OrszágHatár. 1996. 17.44. 
783. Terplán Zoltán: A hadra kelt lovagok. Mire 

eljő a tavasz, keljenek útra vigassággal! = 
Élet és tud. 1996.9.259-263. 
11. század. 

784. Terplán Zoltán: A legtöbb forrás hallga
tott. A besenyők és a honfoglalás. = Élet 
és tud. 1996. 10.291-293. 

785. Terplán Zoltán: Kalandozások vagy had
járatok? Tervszerű zsákmányszerzés. = 
Élet és tud. 1996. 26. 803-805. 

786. Tóth Sándor László: A honfoglalás előtti 
magyar kalandozások. = Hadtörténelmi 
közi. 1996.4.3-36. 

787. Tóth Sándor László: Megjegyzések a 
honfoglalás szakaszaihoz. = Századok. 
1996.4.877-906. 

788. Makk Ferenc: Zsákmányért, foglyokért 
Európában. Kalandoztunk, ahogyan ka
landoztak a germánok, a hunok, a szlá
vok, a normannok és a besenyők is. = 
Népszabadság. 1996. 193. 39. 

789. Vajay Szabolcs: Honfoglalók, kalando
zók, vasverők. Beilleszkedés Európába. = 
História. 1996.2. 13-16. 

790. Dogaru, Mircea: Românii si odissea 
maghiarä. = Revista de istorie militara. 
1996. 6. 2-5. 
Románok és a magyar vándorlás. 

791. Bardócz Csaba: Államalapítás, állam
szervezés. A kalandozásoktól az egységes 
királyságig. = OrszágHatár. 1996. 16. 43. 

792. Bardócz Csaba: A kalandozásoktól a latin 
nyelvig. = OrszágHatár. 1996. 7. 34-35. 

793. Herényi István: Magyarország nyugati 
végvidéke. 800-1242. [Bp.] Argumentum, 
1996. 533 p., [8] t. ill. 

794. Csorba Csaba: Árpád örökében. [Szent 
Istvántól III. Andrásig]. Bp. M. Könyv
klub, Helikon, 1996. 94 p. ill. (Új képes 
történelefn). (Officina Nova könyvek) 

795. Steinhübel, Ján: Z vyhnanstva na trón. 
Uhorsko za vlády Vazulových synov. = 
Historická revue. 1996. 2. 5-6. 
Száműzetésből a trónra. Magyarország 
Vazul fiainak uralma idején. 

796. Steinhübel, Ján: Desaťročie kráľa Šala
múna. Nevraživost arpádovských bratran
cov. = Historická Studie. 1996. 7. 6-7. 
Salamon király tíz éve. 

797. Borosy András: A keresztes háborúk és 
Magyarország. 1-2. rész. = Hadtörténelmi 
közi. 1996. 1.3-43., 2. 11-54. 

798. Bozsóky Pál Gera: Keresztes hadjáratok. 
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2. kiad. Szeged, Agapé, 1996. 343 p. ill. 
(Scientia Christiana, 5) 

799. Ugró Szilárd: Szentségtelen keresztesek. 
= OrszágHatár. 1996. 10.42. 

800. Pósán László: A Német Lovagrend tör
ténete a 13. században. Debrecen, Debre
cen University Press, 1996. 231 p. (Törté
nelmi figyelő könyvek, 4) 

801. Ladányi Erzsébet: Sopron és a norman
diai katonai kommunák. = Hadtörténelmi 
közi. 1996.2.3-10. 

802. Ladányi Erzsébet: Sopron, a katonai kom
muna. In: M. egyháztört. évkv. 1996.. 41-47. 

803. Morgan, David: The Mongols. Cambridge, 
(Massachusetts), Oxford, Blackwell, 1996. 
XVIII, 238 p. ill. (The peoples of Europe) 
A tatárok. 

804. Engel Pál: Magyarország világi archon-
tológiája, 1301-1457. 1-2. Bp. História, 
MTA Történettud. Int., 1996. 2 db. 
(XXXIII, 565, 266 p.) (História könyvtár. 
Kronológiák, adattárak, 5) 
Várnagyok és várbirtokosok. 1. köt. 261-
468. p. 

805. Baum, Wilhelm: Rudolf IV. der Stifter. 

811. Jászay Magda: A kereszténység védő
bástyája olasz szemmel. Olasz kortárs 
írók a XVI-XVIII. századi Magyarország
ról. Bp. Nemzeti Tankönyvk., 1996. 334 
p. ill. (Italianistica Debreceniensis. Mo
nográfiák, 3) 

812. Ágoston Gábor: Koraújkori kiviteli tilal
mak és fegyverkereskedelem: az oszmá
nok és Anglia. In: In memoriam Barta 
Gábor. Pécs, JPTE, 1996. 183-194. p. 

813. Braudel, Fernand: A Földközi- tenger 
és a mediterrán világ II. Fülöp korában. 
1-3. köt. Bp. Akad. K., Osiris, 1996. 3 
db. (1465 p.) ill. 
Eredeti cím: La Méditerranée et le monde 
méditerranéen a l'époque de Philippe II. 

814. Barta János, if}.: „Napkirályok" tün
döklése. Európa a 16-18. században. Deb
recen, Csokonai, 1996. 246 p. ill. (Törté
nelmi kézikönyvtár) 

815. Ugró Szilárd: Schmalkalden: háború és 
szövetség. = OrszágHatár. 1996. 1.42. 
1546. 

816. Szerémi György emlékirataiból. Vál. és 
az utószót írta: Bori Imre. Újvidék, Fó-

Seine Welt und seine Zeit. Graz, Wien, 
Köln, Štyria, 1996. 399 p., 24 t. ill. 
IV. Rudolf az alapító. Környezete és kora. 
- Magyar vonatkozásokkal. 

806. Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat. 
= M. honvéd. 1996. 42. 26-27. 
1396. 

807. Ugró Szilárd: „Ha az ég leszakad..." = 
OrszágHatár. 1996.20.42. 
1396. nikápolyi csata 

808. Niederstätter, Alois: Österreichische Ge
schichte. 1400-1522. Das Jahrhundert der 
Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Wien, Ueberreuter, 1996. 557 p. ill. 
Ausztria története. 5. köt. 1400-1522. A 
középkor és újkor fordulója. - Magyar 
vonatkozásokkal. 

809. Dvoráková, Daniela: Bitka pri Golubci. 
Rytier Záviš a udatná Cecília. = 
Historická revue. 1996. 7. 10-11. 
Csata Galambócnál. Závis lovag és a bá
tor Cecília. 

810. Adonyi Ferenc: A nándorfehérvári csata, 
1456. július 14-22. = Hadak útján. 447. 
1996.5-7. 

rum, 1996. 117 p. (Kövek) 
817. Két tárgyalás Sztambulban. Hyeronimus 

Laski tárgyalása a töröknél János király 
nevében. Habardanecz János jelentése 
1528. nyári sztambuli tárgyalásairól. [... 
összeáll. Barta Gábor]. [A tanulmányokat 
és a jegyzeteket írta Barta Gábor, Fodor 
Pál]. Bp. Balassi, 1996. 218 p. (Régi ma
gyar könyvtár. Források, 5) 

818. Erdélyi Gabriella: Hieronim Laski kon
stantinápolyi jelentése egy Ferdinánd
párti főúr tollán. Megjegyzések a 
sztambuli tárgyalások (1527-1528) törté
netéhez. = Aetas. 1996. 3. 311-334. 

819. Szakály Ferenc: Pécs török uralom alá ke
rülésének történetéhez. In: In memoriam 
Barta Gábor. Pécs, JPTE, 1996. 149-163. p. 

820. Fodor Pál: A temesvári vilajet a török 
hódoltságban. In: In memoriam Barta Gá
bor. Pécs, JPTE, 1996. 195-208. p. 

821. Fodor Pál: Önkéntesek a XVI. századi 
oszmán hadseregben. (Az 1575. évi er
délyi hadjárat tanulságai). = Hadtörténel
mi közi. 1996.2.55-81. 

822. Tóth Sándor László: A Porta és a tizenöt 

XVI-XVII. század 
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éves háború kitörése. = Acta hist. 103. 
1996. 101-112. 

823. Lénárt Sándor: A mezőkeresztesi csata. 
= M. honvéd. 1996. 51-52. 35-36. 
1596. 

824. Ugró Szilárd: Eger második ostroma. = 
OrszágHatár. 1996.21.42. 
1596. 

825. Tímár Attila: Az angol polgárháború 
okai. = Klió, 1996. 1.75-78. 
Rüssel, Conrad: The causes of the English 
Civil War. Oxford, Clarendon Press, 
1990. c. könyvről. 

826. Szőcs János: 17. századi csíkszéki po-
gánydúlások. In: Acta. 1995. [A Csíki 
Székely Múzeum és a Székely Nemzeti 
Múzeum Évkönyve]. Csíkszereda, Csíki 

829. Mrva, Ivan: Kurucká vojna na Slovensku 
a jej dôsledky v rokoch 1704-1711. = 
Historický časopis. 1996. 4. 583-611. 
Kuruc háború és következményei Szlová
kiában, 1704-1711. 

830. Bánkúti Imre: Károlyi Sándor feljegy
zése a béketárgyalások és békekötés el
veiről (1711. január). = Történelmi szle. 

833. Hársasi István: Austerlitz gyermekei. = 
M. honvéd. 1996.8.42-43. 

834. Sked, Alan: The decline and fall of the 
Habsburg Empire, 1815-1918. London, New 
York, Longman, 1994. VII, 295 p. térk. ill. 
A Habsburg-birodalom hanyatlása és bu
kása, 1815-1918. 

835. Ábrán László: A krakkói felkelés. = M. 
nemzet. 1996. 46. 16. 
1846. 

836. 1848-1849. A szabadságharc és forrada
lom története. ... szerk. Hermann Róbert. 
Bp. Videopont K., 1996. 463 p. ill. 
Szerzők: Bona Gábor, Csikány Tamás, 
Dobszay Tamás, Estók János, Fónagy 
Zoltán, Hermann Róbert, Kedves Gyula, 
Pelyach István, Urbán Aladár, Zakar Péter 
Ism: Krámer Iván. = M. honvéd. 1996.33.19. 

837. Jones, Peter: The 1848 revolutions. 2. ed. 
London, New York, Longman, 1995.139 p. 
Az 1848-as forradalmak. 

Székely Múz.; Sepsiszentgyörgy, Székely 
Nemzeti Múz., 1996. 147-151. p. 
Török és tatár betörések. 

827. Zachar József: Die Herrschaft der burger 
und das Wehrwesen in der ungarischen 
Reichshälfte 1648-1798. In: Ungarn-
Jahrbuch. Bd. 22. Jg. 1995-1996. Mün
chen, Ungarisches Inst., 1996. 35-68. p. 
Habsburg uralom és hadügy a birodalom 
magyar felén, 1648-1798. 

828. Zachar József: Császári csapatok Ma
gyarországon 1696-ban. In: Máriapócs 
1696, Nyíregyháza 1996. Történelmi kon
ferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első 
könnyezésének 300. évfordulójára. Nyír
egyháza, Görög Katolikus Hittud. Főisk., 
1996. 29-41. p. 

1996.2-3.315-319. 
831. Porkoláb Gábor: Skót sivatag. Az utolsó 

szárazföldi csata. = Élet és tud. 1996. 34. 
1071-1073. 
Cullodeni ütközet, 1746. 

832. Ugró Szilárd: Házasság és hadjárat. = 
OrszágHatár. 1996. 24. 42-43. 
1796. Napóleon hadjárata 

838. Price, Roger: The revolution of 1848. 
Atlantic Highlands, Humanities Pr. Inter
nat., 1990. 116 p. térk. ill. (Studies in 
European history) 
Az 1848-as forradalom. 

839 Bona Gábor: A '48-as honvéd hadsereg. 
= Népszabadság. 1996. 63. 14-15. 

840. Majoros Ferenc: Die ungarische Hon-
védarmee im Krieg 1848-49. In: Mars. 
Jahrbuch für Wehrpolitik und Militär
wesen. Jg. 2/1996. Osnabrück, Biblio 
Verl., 1996. 207-227. p. 
A magyar honvéd hadsereg az 1848-49-es 
háborúban. 

841. Hermann Róbert: Az 1848-49-es sza
badságharc katonai mérlege. = Rubicon. 
1996. Mell. IV-VI. 

842. Hermann Róbert: Bécs és Pest - két fővá
ros forradalma. Bécsi napló. 1996. 2. 5., 9. 

843. Kedves Gyula: „Egy kis pesti lárma" 
avagy A népfenség születésének napja. = 

XVIII. század 

XIX. századtól 1914-ig 
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Új Magyarország. 1996. 63. 9. 
844. Hermann Róbert: Magyarország királyá

nak harca Ausztria császára ellen. = M. 
napló. 1996. 3. 28-34. 

845. Hermann Róbert: A Szemere-kormány kül
politikája. = Iskolakultúra. 1996.8. 122-125. 

846. Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes 
mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 
szeptemberében. = Zounuk. 11. 1996. 
103-146. 

847. Hermann Róbert: Pákozdi kérdőjelek. = 
M. honvéd. 1996. 39. 26-27. 

848. Spira György: Aus den Werken eines 
grossen Fabulisten: Jellacic über die 
Schlacht bei Pákozd. In: Ungarn-
Jahrbuch. Bd. 22. Jg. 1995-1996. Mün
chen, Ungarisches Inst., 1996. 69-96. p. 
Egy nagy mesemondó műveiből: Jellacic 
a pákozdi csatáról. 

849. Hermann Róbert: A fővezérség kérdése 
1849 januártól áprilisig. In: A tavaszi had
járat. Hatvan, Hatvány L. Múz., 1996. 9-
32. p. (Hatvány Lajos Múzeum fűzetek, 
13) 

850. Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyi
latkozata. = M. honvéd. 1996. 4. 42-43. 

851. Máriássy János: A pétervásárai csata. 
1849. február 24. Közreadja Sugár István. 
Pétervására, Önkorm., Pro Kultúra Péter
vására Alapítvány, 1996. 18 p. ill. (Péter
kei füzetek, 1) 
Ism: Hermann Róbert. = Hadtörténelmi 
közi. 1997. 3. 652-654. 

852. Kedves Gyula: A gödöllői hadművelet 
terve. In: A tavaszi hadjárat. Hatvan, 
Hatvány L. Múz., 1996. 33-48. p. (Hat
vány Lajos Múzeum füzetek, 13) 

853. Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In: A 
tavaszi hadjárat. Hatvan, Hatvány L. 
Múz., 1996. 49-64. p. (Hatvány Lajos 
Múzeum füzetek, 13) 

854. Hermann Róbert: Az 1849. június 24-i, 
26-i és 29-i minisztertanácsok. Komárom, 
vagy Szeged? In: „Az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc utóélete" című 
tudományos ülésszak, 1993. szeptember 
12. [Nyíregyháza], [Jósa András Múz.], 
1996. 5-28.p. 

855. Katona Tamás: Görgei nyári hadjárata 
(1849. július-augusztus). In: „Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc utó
élete" című tudományos ülésszak, 1993. 
szeptember 12. [Nyíregyháza], [Jósa And
rás Múz.], 1996. 29-47. p. 

856. Kovács István: A turai lovasütközettől a 
kecskeméti cukrászdáig. = Forrás. 1996. 
12.70-77. 
1849. július 

857. Csikány Tamás: Temesvár ostroma 
1849-ben. = Hadtörténelmi közi. 1996. 1. 
44-90. 

858. Kovács István: Az első orosz bevonulás. 
= Hitel. 1996. 1.39-51. 
1849. 

859. Egyed Ákos: A székelyek az 1848-1849-
es forradalomban és szabadságharcban. 
In: Acta. 1995. [Csíki Székely Múzeum és 
a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve]. 
Csíkszereda, Csíki Székely Múz., ; Sepsi
szentgyörgy, Székely Nemzeti Múz., 
1996. 193-203. p. 

860. Egyed Ákos: Az 1848-i agyagfalvi Szé
kely Nemzeti Gyűlés összehívásának né
hány kérdése. In: Emlékkönyv Jakó 
Zsigmond születésének nyolcvanadik év
fordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-
Egyesület, 1996. 168-175. p. 

861. Varga János: A románok és magyarok 
1848-49-f>en. Bp. M. Orsz. Lvt., 1995. 72 p. 
Ism: Székely Kecskés János. = Új Ma
gyarország. 1996. 97. 11. 
Hermann Róbert: Előtanulmány egy mo
nográfiához? = Aetas. 1996. 2-3. 290-294. 

862. Kovács István: „Mindvégig veletek ma
radtunk." Magyarok és lengyelek 1848-ban 
és 1849-ben. = M. nemzet. 1996. 63. 11. 

863. Kovács István: A hatvani csata a lengyel lé
gionisták emlékirataiban. In: A tavaszi hadjá
rat. Hatvan, Hatvány L. Múz., 1996. 65-74. p. 
(Hatvány Lajos Múzeum füzetek, 13) 

864. Kovács István: Egy 1848-as lengyel tü
zértiszt visszaemlékezése az első kassai 
csatára és előzményeire. = Holmi. 1996. 
6.681-881. 
Lapinski, Teofil: Egy lengyel számkive
tett, volt honvédtiszt visszaemlékezései
ből. I\ 848-1849/. 

865. Csorba László: Hol sírjaink domborul
nak... Szlávok és magyarok 1848-ban. = 
M. nemzet. 1996.233. 10. 

866. Fodor Mihályné: Az USA és Magyaror
szág 1848-49-ben. = Klió, 1996. 1. 120-125. 
Kelly, T. Mills: America's first attempt at 
intervention in East Central Europe. East 
European Quarterly, 1995. 1. c. cikkről. 

867. Révay András: Magyarok Argentínában. 
= Magyarország. 1996. 11. 10. 
1848 utáni emigráció 
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868. Wylly, H. G: The campaign of Magenta 
and Solferino 1859. Minneapolis, Absinthe, 
1996. VIE, 182 p. térk. ill. + 1 térk. mell. 
Reprint. Eredeti kiad. London, 1907. - A 
magentai és solferinoi hadjárat 1859-ben. 

869. Horváth Gyula: Egy Habsburg-császár 
Mexikóban. Miksa tragikus kalandja... = 
Élet és tud. 1996. 12.362-364. 

870. Heiszler Vilmos: Az 1863. januári len
gyel felkelés hatása a cseh-magyar vi
szonyra. = Valóság. 1996. 10. 23-27. 

871. Blahó Miklós: „Göngyöljétek össze a 
zászlót fiúk!" Amerikai csatamezőkön. = 
M. nemzet. 1996. 297. 7. 
Gettysburg, 1863. 

872. Zimmer, Frank: Bismarcks Kampf gegen 
Kaiser Franz Joseph. Königgrätz und 
seine Folgen. Graz, Wien, Verl. Štyria, 
1996. 203 p. ill. 
Bismarck harca Ferenc József császár el
len. Königgrätz és következményei. -
Magyar vonatkozásokkal. 

873. Somogyi Éva: Kormányzati rendszer a 
dualista Habsburg Monarchiában. A kö
zös minisztertanács, 1867-1906. Bp. His
tória, MTA Történettud. Int., 1996. 195 p. 
(História könyvtár. Monográfiák, 8) 
Hadügyminisztérium, hadügyi kérdések. 

874. Die Völkerrechtliche Praxis der Do
naumonarchie von 1859 bis 1918. Eine 

878. The European powers in the First World 
War. An Encyclopedia. Ed. Spencer C. 
Tucker. New York, London, Garland 
Publ., Inc. 1996.771p. 
Az európai hatalmak az első világháborúban. 
Ism.: Pollmann Ferenc. = Hadtörténelmi 
közi. 1996.4. 153-154. 

879. Williamson, Sámuel R.: Austria-Hungary 
and the origins of the First World War. 
London, Macmillan, 1993. XVIII, 272 p. 
térk. ill. (The making of the 20th century) 
Ausztria-Magyarország és az első világ
háború gyökerei. 

880. Joli, James: The origins of the First 
World War. 2. ed. London, New York, 
Longman, 1994. 264 p. térk. ill. (Origins of 
modern wars) 
Az első világháború okai. - Magyar vo-

Auswahl von Dokumenten. Hrsg. von 
Stephan Verosta, Ignaz Seidl-Hohenvel-
dern. Bd. 1-2. Wien, Verl. der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, 
1996. 2 db. (XXV, 665 p.) (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften 
Philosophisch-historische Klasse. Sitzung
berichte, Bd. 31.) (Veröffentlichungen der 
Kommission für Völkerrecht und Inter
nationale Beziehungen, 2.) 
Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetközi 
jogi gyakorlata 1859-1918. Dokumentu
mok. 

875. Makrai Tibor István: Bosznia és Herce
govina 1878-as okkupációja. = Bolyai 
szle. 1996.3.51-58. 

876. Der „Zweibund" 1879. Das deutsch
österreichisch-ungarische Bündnis und 
die europäische Diplomatie. Hrsg. von 
Helmut Rumpier und Jan Paul Nieder
korn. Wien, Verl. der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 1996. 452 
p. (Zentraleuropa - Studien, Bd. 2) 
A „kettős szövetség" 1879. A német
osztrák-magyar szövetség és az európai 
diplomácia. 

877. Gányi László: Véderő a politikában, 
1889-1912. Bp. M. Honvédség Humán 
Szolgáltató Közp., 1996. 87 p. (Honvéd 
tudósok, 12) 

natkozásokkal. 
881. Decisions for war 1914. Ed. by Keith 

Wilson. London, UCL Press, 1995. IX, 
278 p. térk. ill. 
Döntések a háború mellett 1914-ben. - A 
tartalomból: Fritz Fellner: Austria-
Hungary 9-26.p. 

882. Bencze László: Adalbert Babenberg: Li-
manowa, das III. Energiegesetz und die 
sozialkörper-Familie Mitteleuropa. Der 
bessere Weg című kötetéhez. = Hadtörté
nelmi közi. 1996. 1. 149-151. 

883. Horváth László: „Magyarország kapuja" 
az első világháború idején. (Harcok Prze-
mysl váráért 1914-1915-ben). = Új hon
védségi szle. 1996.7.26-30. 

884. Mikes Imre: Erdély útja. Nagymagyar
országtól Nagyromániáig. [2. kiad.] Sep-

XX. század 
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siszentgyörgy, H-Press, 1996. 270 p. 
(Kaláka könyvek) 

885. Romsics Ignác: A brit külpolitika és a 
„magyar kérdés", 1914-1946. = Századok. 
1996. 2. 273-339. 

887. Horváth László: Fiume elvesztése. = Új 
honvédségi szle. 1996. 9. 119-121. 

888. Horváth László: „Kompváros" az Adria 
partján. A fiumei palotáról bevonták a ma
gyar lobogót. = M. nemzet. 1996. 158. 11. 
1918. 

889. Thiringer László: Mi történt 1919. május 
ötödikén. A körmendi „ellenforradalom" 
története. = Hadak útján. 446. 1996. 17-20. 

890. Farkas József: A székely hadosztály 
Mátészalka környéki harcairól, szelíden ... 
Mátészalka, Debrecen, Ethnica K., 1996. 
84 p.ill. 

891. Babos, Alexandru: O divízie de ardeleni 
în apârarea României mari. = Revista de 
istorie militara. 1996. 1. 2-3. 
Az erdélyi hadosztály Nagy-Románia vé
delmében. 

892. Pápa Sándor: Baranya szerb megszállá
sa. 1-4. = Horvátországi mság. 1996. 9. 
20-22., 10.3-7., 11. 12-17., 12. 16-24. 

893. Ernyes Mihály: Adatok Pécs életéről a 
szerb impérium alatt a rendőr-főkapitányi 
napiparancsok tükrében. In: Tanulmányok 
Pécs történetéből 2-3. 1996. 195-306. 

894. Kéri Nagy Béla: Barcs antant-szerb meg
szállása és felszabadulása 1918-1921. 
Barcs, Dráva Múz., 1996. 37 p. (Dráva 
menti füzetek, 3) 

895. A soproni népszavazást eredményező ág-
falvi csaták 75 éves évfordulójára. Szerk. 
Szemerey Tamás. In: Soproni műhely. A 
Soproni Egyetem lapja. Különsz. 1996. 
szept. Sopron, Soproni Egy., 1996. 33 p. ill. 

896. Kiss István Géza: Az ágfalvai csata. = 
M. honvéd. 1996. 37. 26-27. 
1921. 

897. Kiss István Géza: Hűség és becsület. 
Emlékezés a budaörsi csata 75. évfordu
lójára. Budaörs, Önkorm., 1996. 34 p., 
[16] t. ill. 

898. Szilassy Sándor: Királypuccs és trón
fosztás Magyarországon. IV. Károly ka
landos hatalomátvételi próbálkozásai. = 
Kapu. 1996. 3. 76-83. 

886. Ormos Mária: Németország és Ausztria-
Magyarország viszonya. Az új Mittel-
Európa terv, 1917-1918. = Századok. 
1996. 2. 207-228. 

899. Rqffay Ernő: Magyar tragédia. Trianon 
75 éve. Bp. Püski, 1995. 233 p. 2 t. ill 
Ism.: Bernáth Zoltán: Az utódállamok 
szerződésszegést követtek el. = M. nem
zet. 1996.22.9. 
Avar János: Trianoni tévutak. = M. nem
zet. 1996. 28. 6. 
Kanyar József: Magyar tragédia. = So
mogy. 1996.5.459-460. 
Czegő Zoltán: Trianon revíziója többé 
nem lehet tabu. = M. fórum. 1996. 4. 9. 
Rosdy Tamás: Trianon hetvenöt éve. 
Raffay Ernő könyvének vitája a Magya
rok Világszövetségében. = M. nemzet. 
1996. 13. 15. 

900. Trianon. Raffay Ernő: Magyar tragédia -
Trianon 75 éve című könyv vitája. Bp. 
Püski, 1996. 151 p. 

901. Rqffay Ernő: A magyar külpolitika 
alapjai. Nemzetstratégiai vázlat. 1-3. rész 
= M. fórum. 1996.23-25.9. 

902. Vígh Károly: Trianon megcsonkította 
Szlovákiát? = M. nemzet. 1996. 75. 11. 

903. Romsics Ignác: Nemzeti traumánk: Tria
non. = M. tudomány. 1996. 3. 272-281. 

904. Bíró Zoltán: Trianon örök? = Új Ma
gyarország. 1996.41. 13., 16. 
Henri Pozzi könyveiről. 

905. Préda, Aurel: ReflecUi contemporane 
asupra Tratatului de la Trianon. = 
Revista de istorie militara. 1996. 5. 54-56. 
Kortárs vélemények a Trianoni békeszer
ződésről. 

906. Zeidler Miklós: Egy Trianon-emlék
könyvre. =Aetas. 1996. 1. 184-193. 
Trianon and East Central Europe. 
Antecedents and repercussions. Ed. Béla 
Király, László Veszprémy. Atlantic 
studies on Society in change 80. 1995. 

907. Sulyok Dezső: A magyar tragédia. 1. r., 
A trianoni béke és következményei. New 
York, Magyar Október 23 Mozgalom, 
1996. XVI, 623 p. 

908. Palotás Zoltán: A békeszerződések ka
tasztrofális következményei. Cikkek, ta-
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nulmányok. Bp. Szenei Molnár Társaság, 
[1996]. 106 p. térk. ill. 

909. Suba János: A trianoni országhatárok ki
tűzésének politikai és technikai kérdései. 
In.: Háború, forradalom, Trianon. [Bp.] 
Szemere Bertalan M. Rendvédelemtört. 
Tud. Társ., [1996.] 61-64. p. (Rendvéde
lem-történeti füzetek, 5.) 

910. Bacsa Gábor: A határmegállapítást kísé
rő propaganda, 1921-1924. 1-2. = Ország-
Határ. 1996. 5-6. 34-35. 

911. Révész László: Varsó 1920-ban. = Klió, 
1996. 3. 106-107. 
Wyszczelski, Lech: Warszava 1920. Var
só, Bellona, 1995. c. könyvről. 

912. Pritz Pál: Magyar diplomácia a két vi
lágháború között. Tanulmányok. Bp. M. 
Tört. Társulat. 1995. 
Ism.: Szakály Sándor: Diplomaták és 
diplomácia. = M. nemzet. 1996. 55. 14. 
Niederhauser Emil. = M. tudomány. 1996. 
6. 762-764. 

913. Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ősszel 
visszanéz ... Egy volt magyar diplomata 
emlékirataiból. [Vál., sajtó alá rend. ... 
Csorba László]. Bp. Európa, História, 
1996. 2 db. (458, 510 p.) (Extra 
Hungáriám) 

914. Fischer, Holger: Handlunsspielraum und 
Zwangsbahn. Die ungarisch-deutschen 
Bezihungen in der Zwischenkriegszeit. In: 
Hungarologische Beiträge. 7. Jyväskylä, 
Universität Jyväskylä, 1996. 7-28.p. 
Cselekvési mozgástér és kényszerpálya. 
Magyar-német kapcsolatok a két világhá
ború között. 

915. Vares, Vesa: Duties of the estate - or a 
ballot. The different preconditions, facilities 
and political lines of action in Hungary and 
in Finland between the World Wars. In: 
Hungarologische Beiträge. 7. Jyväskylä, 
Universität Jyväskylä, 1996. 29-44. p. 
Az előfeltételek, lehetőségek, politikai 
irányvonalak különbözősége Magyaror
szágon és Finnországban a két világhábo
rú között. 

916. Sipos Péter: A Horthy-kormányzat a 
szélsőjobb ellen. = História. 1996. 3. 3-5. 

917. Román József: Szomszédom, a spanyol 

polgárháború. = M. hírlap. 1996. 169. 12. 
918. Horvát János: Békévé oldja a törvény

kezés. = Népszadadság. 1996. 5. 21. 
A spanyol polgárháború és hatása az or
szág történelmére. 

919. Deák, Ladislav: Hungary's game for 
Slovakia. [Slovakia in Hungarian politics 
in the years 1933-1939]. Bratislava, Veda, 
1996. 138 p., [5] t i l l . 
Magyarország játszmája Szlovákiáért. 
Szlovákia a magyar politikában, 1933-
1939. 

920. Molnár Ferenc: Teleki Pál miniszterel
nök és a Honvéd Vezérkarfőnökének kap
csolatáról röviden. = Akad. közi. /ZMKA. 
211. 1996.267-275. 
Werth Henrik 

921. Czettler, Anton: Pál Graf Teleki und die 
Aussenpolitik Ungarns 1939-1941. Mün
chen, Ungarisches Inst., 1996. 276 p. 
(Studia Hungarica, 43) 
Gróf Teleki Pál és Magyarország külpoli
tikája, 1939-1941. 
Ism.: Ablonczy Balázs: Függetlenség -
függőség. = Aetas. 1997. 1. 191-195. 
Tilkovszky Lóránt. = Századok. 1996. 6. 
1599-1602. 

922. Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál és a ma
gyar-jugoszláv viszony. In: Kutatási fü
zetek. Történelem doktori program. 3. 
Pécs, Janus Pannonius Tudományegy., 
1996. 3-12. p. 

923. Horváth László: Előbb a nemzet, aztán a 
morál. = Új Magyarország. 1996. 139. 10. 
Vígh Károly: Ervek Teleki Pál védelmé
ben. = Új Magyarország. 1996. 146. 9. 

924. Horváth László: Válasz dr. Vígh Ká
rolynak. = Új Magyarország. 1996. 192. 9. 
Pontosítások gróf Teleki Pál megítélése 
ügyében. 

925. Csicsery-Rónay István: Mi az igazság 
Teleki Pál körül? = Új Magyarország. 
1996.288.9. 

926. Zakó András: A Délvidék visszatérése. + 
A Délvidék elfoglalása. (Összevont vk. 
jelentés.) = Hadak útján. 445. 1996. 3-7. 

927. Sipos Balázs: Szovjetbarát és szovjetel
lenes nyilas propaganda 1939-1941. = 
Múltunk. 1996.2. 107-132. 
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928. Gosztonyi Péter: A Szovjetunió és a köl
csönbérleti szállítások. = Külpolitika 
(1995). 1996. 1. 129-138. 

929. Gosztonyi Péter: Nyugati segítség Moszk
vának a második világháború idején. = Va
lóság. 1996.6. 119-124. 

930. lllényi Balázs: A sztálini memória. USA-
szovjet segélytörténelem. = Heti világ-
gazd. 1996. 27. 63-65. 
Amerikai segélyszállítmányok a Szovjet
uniónak a 2. vh. idején. 

931. Pax Britannica. Brit külügyi iratok a má
sodik világháború utáni Kelet-Közép-
Európáról, 1942-1943. [... közli, a beve
zető tanulmányt és a jegyzeteket írta Bán 
D. András]. Bp. Osiris, 1996. 227 p. 

932. Pritz Pál: A Wilhelmstrasse békerende
zési elgondolásai Sztálingrád előtt. = Va
lóság. 1996.8.73-81. 

933. Gosztonyi Péter: Hitler és Sztálin között 
tévúton: Az első Szlovák Köztársaság 
dicstelen hagyománya. = M. nemzet. 
1996. 166. 11. 

934. Gosztonyi Péter: Prága a horogkereszt 
árnyékában, 1939-1945. = Klió, 1996. 1. 
144-145. 
MacDonald, Callum; Kaplan, Jan: Prague 
in the shadow of the German Occupation, 
1939-1945. Praha, Polygraphia, 1995. c. 
könyvről. 

935. Richly Gábor: Magyar katonai segítség
nyújtás az 1939-40-es finn-szovjet hábo
rúban. = Századok. 1996. 2. 403-444. 

936. Richly Gábor: „Veriheimolaisemme To-
novan lakeuksilta óvat myös kuulleet so-
tatorvemme kutsun...". Ungarische Frei
willige im Winterkrieg. In.: Hungaro-
logische Beiträge. 7. Jyväskylä, Univer
sität Jyväskylä, 1996. 101-132. p. 
Magyar önkéntesek a téli háborúban. 

937. Józsa Béla: A Remageni híd. = Militaria. 
1996. 1.28-29. 

938. Józsa Béla: A leghossszabb nap. 1944. 
június 6. = Militaria. 1996. 2. 37-55. 

939. Józsa Béla: A halál folyosója. Norman
dia, 1944. augusztus 16-21. = Militaria. 
1996. 3. 73-87. 

940. Collins, Larry; Lapierre, Dominique: 
Párizsi csata. [Debrecen], Aquila, 1996. 
544 p. 
Eredeti cím: Is Paris burning? 
1944. 

941. Józsa Béla: A német hadsereg támadása 
az Ardennekben. 1944. december 16. = 
Militaria. 1996. 1.2-17. 

942. Ádám Péter: Ki ölte meg Mussolinit? = 
Népszabadság. 1996. 110.23. 

943. Gosztonyi Péter, Borús József: Még egy
szer a Berlin ostroma és az európai hábo
rú vége című cikkről. = Hadtudomány. 
1996. 1. 105-109. 
Gosztonyi Péter és Borús József vitája. 
Előzmény: Hadtudomány. 1995. 2., 3. sz. 

944. Cross, Robin: A sas bukása. A Harmadik 
Birodalom utolsó napjai. Pécs, Alexandra, 
1996. 282 p., [8] t. ill. 
Eredeti cím: Fallen eagle. 

945. Csemohorszky Vilmos: Pearl Harbor. 2. A 
kifejlet. = Nemzetőr. 549-550. 1996. 4., 8. 
Előzmény: u.o. 548. 1995. 

946. Saburo lenaga: A csendes-óceáni hábo
rú. Japán kiterjeszti a háborút az óceánra. 
= Új honvédségi szle. 1996. 4. 31-42. 

947. Fehér Pál, E.: Viselt-e a dán király sárga 
csillagot? Egyetlen éjszaka svéd területre 
menekítették a nácik által üldözötteket. = 
Népszabadság. 1996. 3. 6. 

948. Pritz Pál: A Haushofer-jelenség. In: 
Vissza a történelemhez. Emlékkönyv 
Balogh Sándor 70. születésnapjára. Bp. 
Napvilág K., 1996. 279-292. p. 

949. Domonkos István: Egy politikai me
rénylet anatómiája: = Valóság. 1996. 8. 
95-103. 

Magyarország 1941-1945 

950. Magyarország a második világháborúban. 
Lexikon A-Zs. Főszerk. Sipos Péter. Szerk. 
Ravasz István. Bp. M. Hadtud. Társ., Petit 
Real, 1996. 584 p. ill. (A Magyar Hadtu
dományi Társaság lexikonsorozata) 
Ism.: M. L. = M. hírlap. 1996. 285. 15. 

E[gri] M[agdi]: Hogyan kell kiadni egy 
lexikont? = M. honvéd. 1996. 51-52. 27. 
Rázsó Gyula. = M. honvéd. 1997. 7. 22. 
Szabó A. Ferenc: A második világháborús 
lexikon erényei és hibái. = Új honvédségi 
szle. 1997.9. 117-123. 
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Vasvári Vilmos. = Hadtudomány. 1997. 
1. 119-121. 
Rázsó Gyula. = Hadtörténelmi közi. 1997. 
1. 182-185. 

951. Páva István: Ország a hadak útján. Ma
gyarország és a második világháború. 
[Pécs], Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 
1996. 438 p. térk. ill. (Pannónia könyvek). 
(Pécsi tudománytár) 
Előzmény: Trianon - Belvedere - hadba
lépés. 
Ism.: Pataky Iván: Átfogó kép a második 
világháborúban való részvételünkről. = Új 
honvédségi szle. 1997. 8. 141-143. 

952. Sípos Péter: A magyar társadalom fejlő
désének új feltételei a második világhábo
rú előestéjén és a háború időszakában 
(1938-1945). In: Vissza a történelemhez. 
Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születés
napjára. Bp. Napvilág K., 331-339. p. 

953. Gunst Péter: Landwirtschaft und Er
nährung in Ungarn während des Zweiten 
Weltkrieges. In: Hungarologische Bei
träge. 7. Jyväskylä, Universität Jyväskylä, 
1996. 45-60. p. 
Mezőgazdaság és élelmezés Magyaror
szágon a második világháború alatt. 

954. Illényi Balázs: Óva intették Amerikát. 
Magyar-angolszász háború. = Heti 
világgazd. 1996.49. 108., 113-114. 

955. DiNardo, R. L.: The disfunctional coali
tion: The Axis Powers and the Eastern 
Front in World War II. = The Journal of 
Military History, 1996. 4. 711-730. 
A tökéletlenül működő koalíció: a ten
gelyhatalmak és a keleti front a második 
világháborúban. 

956. Magyarországról és Európáról. Bp. 
ELTE, 1996. 104 p. (A történelemtanári 
továbbképzés kiskönyvtára, 5) 
A tartalomból: Vargyai Gyula: Magyaror
szág a Harmadik Birodalom katonai ár
nyékában. 33-42. p. 

957. Kasáš, Aleksandar: Madari u Vojvodini 
1941-1946. Novi Sad, 1996. 245 p. 
(Filozofski fakultét u Novom Sadu, Odsek 
za istoriju. Monografíje, kn. 38.) 
Magyarok a Vajdaságban 1941-1946. 
Ism.: Sajti Enikő, A. = Századok. 1997. 6. 
1425-1427. 

958. Diószegi István: Magyarország belépése 
a Szovjetunió elleni háborúba (1941. jú
nius). In: Vissza a történelemhez. Emlék
könyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. 

Bp. Napvilág K., 1996. 25-30. p. 
959. Szakály Sándor: „Zwischen Ungarn und 

der Sowjetunion ist der Kriegszustand 
eingetreten". Ungarns Eintritt in den 
Krieg gegen der Sowjtunion. In: Hunga
rologische Beiträge. 7. Jyväskylä, Uni
versität Jyväskylä, 1996. 85-100.p. 
„Magyarország és a Szovjetunió hadban 
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jetunió elleni háborúba. 

960. Zakó András: Egy emlékezetes évfor
duló. = Hadak útján. 446. 1996. 7-10. 
Magyarország hadbalépése. 

961. Adonyi Ferenc: Ötven évvel ezelőtt... A 
„Gyorshadtest" hadműveletei 1941. július 
9-től november 15-ig. = Hadak útján. 449. 
1996. 5-8. 

962. Radnóczy Antal: A magyar királyi 2. 
hadsereg III. hadtestéről. Bp. Szerző, 
1996. 35 p. ill. 
Az Új Honvédségi Szle. 1995. 12. és 
1996. 1. számaiban megjelent cikk. - Elő
szó: Szakály Sándor. 

963. Radnóczy Antal: A m. kir. 2. hadsereg 
III. hadtestéről. 2. (1942. december 5. -
1943. február 10.) = Új honvédségi szle. 
1996. 1.43-50 
l.r. = u.o. 1995. 12. 

964. Szántó Mihály: A magyar 2. hadsereg 
IV. hadtestének tevékenysége az 1943 ja
nuári szovjet támadás után. = Hadtörté
nelmi közi. 1996. 1.91-148. 

965. Turtola, Martti: Linkomies, Horthy and 
Mannerheim. Some aspects of Linko-
mies's „state visit" to Hungary in January, 
1943. In: Hungarologische Beiträge. 7. 
Jyväskylä, Universität Jyväskylä, 1996. 
133-136. p. 
Linkomies, Horthy és Mannerheim. 
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966. Palotás Zoltán: Holland hadtörténész a 
német megszállásról. = M. nemzet. 1996. 
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Pierik, P.: Magyarország 1944-45-ben, az 
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Erdély elleni támadása. = Új honvédségi 
szle. 1996.8.99-109. 

970. Pongrácz György: Még egyszer a debreceni 
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1019. Rainer M. János: 1956 fő kérdései és 
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19. 
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8-15. 
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1024. Orbán Éva: Üzenet a barikádokról. 1-2. 
Bp. Kráter, 1996. 2 db. (454, 370 p.) ill. 
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felkelők - a forradalom katonái. = 
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Népszabadság. 1996. 252. 8. 
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honvéd. 1996. 42. 8-9. 

1030. HM-értekezlet ... 31-én, hajnali 2 óra
kor. Jegyzőkönyv. = M. nemzet. 1996. 
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1031. Horváth Miklós: A Magyar Néphadse
reg és az 1956-os forradalom. (Részletek 
az 1956-os forradalom katonai történeté
ből). =Hadtörténelmi közi. 1996. 3. 3-28. 

1032. Horváth Miklós: Adalékok a Magyar 
Néphadsereg 1956-os történetéhez. = Új 
honvédségi szle. 1996. 10. füzet. 24 p. 

1033. Horváth Miklós: A 6. lövész hadtest 
szervezete és tevékenysége az 1956-os 
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gálatához. In: Sortüzek, megtorlás, mene
külés. 3. jelentés. Lakitelek, Antológia K., 
1996. 5-61. p. 

1034. Horváth Miklós: Fehér foltok a forra
dalom és szabadságharc katonai térképén. 
Szovjet csapatok Magyarországon - 1956. 
= Múltunk. 1996.3. 101-122. 

1035. Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet 
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Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János. 
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Ism.: Veres András: Ahol a jövőnkről 
döntöttek. = M. hírlap. 1996. 87. 15. 

1036. Sereda, Vâceslav; Rainer M. János: 
Hét döntés a Kremlben - Magyarország
ról. = M. hírlap. 1996.256. 14. 

1037. Szovjet katonai intervenció 1956. 
[Ford. Láng Júlia és Horváth Miklós.] Bp. 
Argumentum K., 1996. 314 p., [22] t. ill. 
Tartalma: Györkéi Jenő, Horváth Miklós: 
Adalékok a szovjet katonai megszállás 
történetéhez. Kirov, A.: Szovjet katonai 
beavatkozás - 1956. Malasenko, Je. I. : 
Egy szemtanú visszaemlékezései. 
Ism.: Bugyinszki György: Katonai inter
venció - 1956. = Új Magyarország. 1956. 
224. 7. 
Egri Magdi: Kezdet és vég. = M. honvéd. 
1996.40.6. 
Deák Ferenc. = Új honvédségi szle. 1997. 
2. 154-158. 

1038. Györkéi Jenő, Horváth Miklós: Zendü-
lésre készültek 56 nyarán. [Riporter:] 
Vincze Péter. = Új Magyarország. 1996. 
300. 9. 

1039. Györkéi Jenő; Malasenko, Evgenij: 
„Nem volt bennünk gyűlölet a magyarok 
iránt". Malasenko altábornagy vallomása 
az '56-os szovjet katonai intervencióról. = 
M. nemzet. 1996. 223. 9. 

1040. Kirov, Aleksandr; Zseliczky Béla: A 
szovjet hadsereg 1956-os magyarországi 
beavatkozása hadtörténeti, harcászati és 
hadműveleti szempontból. = Hadtörté
nelmi közi. 1996.3.29-66. 

1041. Mindenki rögtönzött, még az oroszok 
is. = Népszabadság. 1996. 247. 20. 
Riportok Vlagyiszlav Zubok, Vjacseszlav 
Szereda orosz történészekkel, James G. 
McCarger amerikai diplomatával. Ripor
ter: M. Lengyel László. 

1042. Zubok, Vladislav: Hatalmi harc a 
Kremlben és a magyar válság. = Rubicon. 
1996.8-9. 61-65. 
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1043. Garzó Ferenc: Nyikita Hruscsov nagy
birodalmi dilemmái. A magyar 1956 és a 
Kremlen belüli hatalmi harc összefüggé
sei a történészek és levéltárosok kutatásai 
alapján. = Népszava. 1996. 247. 10. 

1044. Garzó Ferenc: Az oroszok nem találtak 
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sereg szerepe, korlátai és erőfölénye az 
1956-os magyarországi események ala
kulásában. = Népszava. 1996. 252. 10. 

1045. Gosztony, Peter: Die sowjetische Mili
tärintervention in Ungarn 1956. = Öster
reichische Militärische Zeitschrift. 1996. 
6. 657-662. 
Szovjet katonai intervenció Magyarország 
ellen, 1956. 

1046. Békés Csaba: Az 1956-os magyar for
radalom a világpolitikában. Tanulmányok 
és válogatott dokumentumok. Bp. 1956-os 
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Ism.: Lukácsy András: 1956: nemzetközi 
tessék - lássék. = M. hírlap. 1996. 104. 13. 

1047. Békés Csaba: A nyugati passzivitás 
üzenete. A magyar forradalom és a nagy
hatalmak. = M. nemzet. 1996. 227. 10. 

1048. Nyugati fegyverszállítások? 1956-ban, 
ausztriai raktárakból. - Nem jutottak nyu
gati fegyverek a felkelők kezébe 1956-ban. 
Litván György és Király Béla is cáfol. = 
M. nemzet. 1996. 87. 24., 88. 20. 

1049. Borbándi Gyula: Magyarok felelőssége 
a SZER '56-os szerepében. = M. hírlap. 
1996. 228. 7. 

1050. Kiss Zoltán: „Szívünk a magyarokért 
dobogott". Lapok az osztrák-magyar ka
tonai kapcsolatok 1956-os történetéből. = 
M. honvéd. 1996.41.26-27. 

1051. Sinn, Norbert: Ostgrenze 1956. Der 
erste Einsatz des Bundesheeres der 2. 
Rebublik. = Österreichische Militärische 
Zeitschrift. 1996. 6. 663-678. 
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